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СУЧАСНА СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ — 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з поняттям складської логістики та 

виділити найсуттєвіші проблеми.  

Мета дослідження. Дослідити організацію системи складування та схему 

руху товарів на складі.  

Результати дослідження. Нинішня ситуація на українському ринку 

логістики далека від ідеальної – існує ряд проблем, які заважають розвитку 

галузі. Вони зумовлені як загальною економічною ситуацією в країні, так і 

місцевими недоліками у складському секторі. 

Виділимо найбільш суттєві проблеми [1]: 

1. брак кваліфікованих кадрів — відсутні реальні навчальні програми з 

теорії та практики складської справи; 

2. загальний дефіцит кадрів у зв'язку з міграцією персоналу за кордон; 

3. погана логістична інфраструктура в цілому; 

4. використання застарілих технологій і методів зберігання; 

5. нерозуміння менеджерами підприємства важливості логістики; 

6. відсутність спеціальної літератури. 

Складська логістика вимагає синхронної роботи всього підприємства. Всі 

процеси роботи складу повинні бути злагоджені, інакше на певних етапах будуть 

пробки [3]. 

Контроль поставок, приймання та розміщення вантажів, внутрішньо-

складська робота, вибір тари, організація простору, зберігання товарів, 

оформлення документації, відвантаження та транспортування – всі ці завдання 

повинні виконуватися швидко, чітко та професійно. 
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Ланцюги поставок мають склади в тій чи іншій формі. Для забезпечення 

його роботи необхідні працівники, обладнання для зберігання та обробки товарів 

і автоматизовані системи управління. 

 
 

Рисунок 1 - Структурна схема руху товарів на складі 

 

Конкретні етапи складування:  

Етап 1: розрахування кількості складів; 

Професійна організація складської справи передбачає підготовку потрібної 

кількості приміщень залежно від виду та обсягу товару. Якщо площі буде 

недостатньо, зростуть транспортні витрати, та й умови зберігання будуть 

віддалені від ідеальних. Однак і зайва кількість приміщень призводить до 

перевитрати коштів, необхідних для повноцінного функціонування складських 

мереж. Тому розрахунком кількості складів повинні займатися професійні 

логісти. Тільки вони можуть точно визначити, яка площа повністю задовольнить 

потреби підприємства та не призведе до додаткових витрат. 

Етап 2: визначення розташування складу;  

Від місця розташування складу багато в чому залежить його 

рентабельність. Вдалий вибір місця знижує витрати на транспортування. 

Ідеальний варіант — розташування поруч із підприємством, але це не завжди 

технічно можливо. Також бажано, щоб було кілька взаємозамінних маршрутів до 

складу і до місць доставки товару. 

Етап 3: закупівля обладнання для складу; 

Сучасне і нове високотехнологічне обладнання по замовчуванню коштує 

дорожче, аніж яке вже було у вжитку, але воно окупає витрати, якщо склад 

використовується на постійній основі. Вибором і покупкою устаткування 

повинні займатися фахівці — вартість не завжди є визначальним фактором. 

Етап 4: розробка системи складування;  

Попередня розробка системи істотно зменшує витрати підприємства. 

Заздалегідь розробивши технологію розміщення і розподілу продукції, ви 

скорочуєте час на подібні операції у майбутньому. Знадобиться також навчання 

персоналу ефективного управління складськими процесами. 

Етап 5: підбір персоналу; 
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Укомплектований професійними виконавцями штат — гарантія стабільної 

і продуктивної роботи складу. Якщо керівник буде постійно зайнятий 

організацією та контролем роботи персоналу, йому ніколи буде займатися своїми 

прямими обов’язками — управлінням. Далекоглядне керівництво будує процеси 

таким чином, щоб вони працювали самі по собі, як механізм, який потрібно лише 

запустити в роботу. 

Етап 6: здійснення контролю; 

Контроль і аналіз логістики — найважливіший етап процесу. Не існує 

досконалих систем управління, тому час від часу необхідно перевіряти 

рентабельність і швидкодію складської логістики. Вчасно внесені невеликі 

корективи позбавлять компанію від дорогих реорганізацій у майбутньому [2]. 

Висновки та перспективи. Складська логістика – це ефективний облік, 

надійне зберігання та продуманий розподіл продукції на складі. Оптимізація 

логістичної системи сприяє розвитку компанії та підвищує прибутковість 

бізнесу. У багатьох випадках вигідніше і безпечніше передати логістику 

професійній компанії. Але позитивний результат такого рішення буде повністю 

залежати від правильного вибору постачальника послуг. 

Список використаних джерел 

1 Логістика: Теорія та практика / Кислий В.М., та ін. Київ :                                         

Центр учбової літератури, 2010. 360 с. 

2 Складська логістика. URL:                                            

https://www.skladovka.ua/uk/chto-takoe-skladskaya-logistika/#3_ind 

Логістичні рішення у транспортуванні URL: 

https://pidru4niki.com/16790422/ekonomika/logistichni_rishennya_transportu 

anni 
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БПЛА – З ІГРАШКИ В ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ПОВІТРЯНИЙ 

АПАРАТ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з БПЛА, як виглядають, складаються,  

для яких цілей використовують. Чому БПЛА це не лише іграшка, а і професійний 

апарат. Наскільки потужним може бути. Як датчики дають йому повну 

незалежність від оператора. Чи можна самостійно зібрати. Кому більше 

підходить ним керувати. Чи в майбутньому замінить доставку кур’єром. 

Мета дослідження. Метою є представлення БПЛА як зі сторони іграшки, 

так і зі сторони потужного та розумного професійного гаджета,  що може 

виконувати різні функції. Довести, що БПЛА є майбутнім  швидкої доставки, що 
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замінить кур’єрів як варіант доставки, до якої прагнуть всі. Переглянути всі 

аспекти, що дозволяє БПЛА, або що йому категорично не привласне. 

Результати дослідження.  БПЛА – це певний вид повітряного літающого 

об’єкта, яким керують на відстані, що залежить від дальноті биття передачика 

пульта керування.  

Вже давно почали використовувати БПЛА у військовій справі, що дає 

змогу не наражати на ризик пілотів, використовуючи операторів, які будуть ними 

керувати на відстанні, при цьому знаходитися у безпеці. 

Але, БПЛА, простіше – Дрон, почали виробляти у якості іграшок, якими 

можуть користуватися навіть діти. Вони здебільшого мають чотири лопасті, від 

чого їх ще називають квадрокоптер – «квадро» –  чотири. Також є і версії на вісім 

лопастів, та і інші модифікації, де або збільшують кількість лопастів, або 

навпаки, зменшують. Загалом – 4 лопасті використовують вже стандартно. 

Іграшкою називали Дрон через те, що вони менші за БПЛА, що 

використовують військові, навіть деякі версії можуть бути розмірами в долоню. 

При цьому такі БПЛА почали використовувати у відеографії, почали 

кріпити різного роду камери, щоб знімати відео певних краєвидів, спорудів, 

локацій, або просто – знімати дивовжні відеоролики з висоти, на великій 

швидкості. Це один із варіантів використання Дрона як не іграшка, а навіть – 

робота (доволі високооплачувана), бо зняти дані відеоролики красиво і якісно – 

потрібно певний досвід, щоб поставити картинку вірно і без всякого дребежання 

і заминок (такий метод використовують у кіно, коли потрібно показати 

динамічну сцену, або певний пейзаж, краєвид)[1]. 

Дрон, він же БПЛА – може бути оснащений різними датчиками, модулями 

та т.д, що дозволяє йому триматися та зависати на місці (гіроскоп+барометр), 

може вже мати на борту камеру з високою розширеною здатністю. Також, вони 

можуть самостійно виставляти маршрут, за яким будуть автоматично на 

автопілоті – літати, та можуть вертатися назад, у разі якщо оператор втратив 

плавний контроль. 

Дрони будуються з дуже легкого матеріалу, що дозволяє їм робити різні 

маневри та розвивати велику швидкість. Їх слабкими місцями є – акумулятор та 

вагопідйомність, оскільки час польоту обмежений їхньою потужністю 

безколекторних електромоторів, що при роботі споживають достатньо багато 

енергії, а вантаж дрони, на привеликий жаль, не можуть вести, оскільки вони для 

цього не пристосовані, і від чого електромотори можуть не витримати, згоріти 

або перегрітися. Найвідоміша фірма і еталон –  DJI [2]. 

Є і ті, хто власноруч може зібрати власного дрона, використовуючи 

компоненти та корпус. Такі дрони більше підходять для перегон, коли оператор 

власноруч створює йому потрібного дрона, та змагається з іншими, хто теж 

виносить на показ свого. До того ж, однією із самих найяскравіших та 

прекрасних можливостей, що можуть дати дрони – будувати у висоті різні 

анімації, коли використовуючи велику кількість дронів оператори будують 

певну картинку, що видна в нічному небі. Так можна навіть запрограмувати 

велику кількість дронів, і вони в режимі автопілота будуть запрограмовано це 
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виконувати. Вживу – це одне із найяскравіших і прекрасних витворів, на що 

здатні компакні дрони. 

Один із найінтересних варіантів, як можна використовувати дрони – у 

якості доставки чогось з одного місця і інше. Як описувалось раніше – дрони не 

здатні піднімати груз, вони попросту на це не здатні із-за своєї конструкції. Але 

є виключення із правил – існують різний тип дронів, і один із них – вантажний 

дрон, який у виду своєї конструкції може переносити 3-4 кг. Такий дрон, власне, 

і може використовуватися у якості доставки, але на жаль, слабким місцем 

залишається акумулятор, що дозволяє лише бути у повітрі 10 хв, що дуже мало 

для цієї задачі, але в майбутньому при використанні більш ємких акумуляторів 

та усиленої конструкції – дрони можна буде використовувати як елемент 

доставки з одного місця в інше (поки це можуть бути лише невеликі пакунки 

(ліки) та невелика дальність доставки). 

Висновки та перспективи. Висловлюючи свою думку стосовно дронів 

доставників, хочу додати те, наскільки швидко дрони з'явилися у нашому житті, 

їх дуже швидко адаптували до різних видів робіт та дали натхнення на майбутнє. 

А зараз, дрони допомагають нашій країні захистити території, та повітря – але це 

вже військові дрони, які призначені для цього. 

Список використаних джерел 

1 Типи дронів, характеристики, використання та багато іншого —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://paradacreativa.es/uk/tipos-de-drones/                

2      Типи дронів: характеристики, класифікація та інше 

        [електронний ресурс] — режим доступу: 

        https://www.postposmo.com/uk/tipos-de-drones/
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ДЕФІЦИТ АПГРЕЙДА  – РАНІШЕ БУЛА У НОУТБУКІВ,                                               

ЗАРАЗ МАЙЖЕ ВІДСУТНЯ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з ситуацією, що відноситься до 

апгрейду ноутбуків, що можна зараз апгрейдити, а що ні. Чому раніше можна 

було замінити процесор, а тепер в деяких ноутбуках відсутня можливість 

оновити ОЗП. Для чого це виробникам, і чому вони роблять ноутбуки більш 

схожими на смартфони, а не на десктопні комп’ютери. Що нас чекає у 

майбутньому. 

Мета дослідження. Метою є пояснення щодо ситуації, що склалася з 

ноутбуками, які хитрості придумали виробники для заміни своїх пристроїв після 

деякого часу, фактично через кожні 2 роки. Роз’яснити, чого ноутбуки менш 

апгредостійкі, і чому кожного року моделі втрачають функціонал до апгрейду. 

Результати дослідження.  Апгрейд ноутбуків – це те, чим ми задумаємось, 

після певного періоду, коли нас не влаштовує його швидкість, і є побажання 

щось зробити, аби ноутбук повернув свою потужність (підняв її на деякий 

рівень).  

Фактично кожного власника ноутбуків зачепала тема, чи можу я щось 

додати в ноутбук, чи можу взяти просто комплектуючі, які я би хотів бачити в 

своєму ноутбуці. Відповідь – в деякому представлені так, але з деяким 

уточненням – в ноутбуці можна замінити ОЗП, Сховище Даних, Акумулятор, 

модуль WIFI, все інше – попросту відсутньо, хоча років 10 назад у нас була 

можливість замінити процесора, а в деяких моделях ноутбуків – заміни 

відеокарти [1].  

Так чому це все таки сталося ? – Все для того, щоб власнику ноутбука 

знизити термін користування, коли вже просто буде важко користуватися 

ноутбуком, а замінити більше нічого не можна. Цей термін, в середньому 

коливається між 5-7 роками, коли ноутбук вже буде відставити по потужності, і 

потрібно як найшвидше придбати новий, більш потужний. 

Але ситуація зараз фактично така сама, як і 10 років назад – виробники 

задумуються і зовсім прибрати можливість апгрейду, роблячи ОЗП, Сховище 

даних та інші модулі, за винятком акумулятора, одним цілим на рівні 

материнської плати. Навіть зараз можна помітити, як ноутбуки бюджетного 

класа мають пропаяні ОЗП та SSD, що робить просто неабгрейтоможливим 

ноутбук, і міняти таких апарат прийдеться через 1-2 роки. 

Таким чином маємо те, що ноутбуки бюджетного класу – попросту 

невигідні, і вже втрачають здатність до апгрейду. 
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Все це робиться ще для того, щоб зробити ноутбуки більш схожими на 

смартфони та планшети, де фактично не можливо щось замінити, і власники цих 

девайсів мусять міняти кожних 1-2 роки свої девайси на кращі, бо ті вже 

тормозять. Переважно «тормозять» із-за штучного закладання розробниками 

програм і компанії Google та Apple уменшення можливості встановлення 

додатків, зробивши більш старіші версії ОС неможливими для користування [2]. 

Можливо, що така доля спідкає і ноутбуки, так як розробники Microsoft 

хоч і обіцяли нам, що Windows 10 буде останньою, і вона буде єдиною для всіх 

пристроїв, просто буде постійно видозмінюватися з кожним оновленням, але все 

ж таки випустили Windows 11, що можна припустити, що концепція «єдина 

система для всіх пристроїв» закінчилася після виходу Windows 11, роблячи через 

деякий час Windows 10 устарівшив варіантом системи [3]. 

Висновки та перспективи. Сумуючи все вище, можна зійтися до думки – 

що через деякий час у майбутньому нас чекають ноутбуки, які прийдеться 

міняти на більш нові кожні 1-2 роки, у зв’язку з появою нових технології, нових 

програм, нових ОС, що робить ноутбуки, випущені більше 2 років назад – 

«вузькою шийкою» у відношенні до можливого апгрейду чи підтримки ОС 

їх ноутбуків. На жаль, все таки ноутбуки втратять можливісь до апгрейду 

приблизно через 5 років. 

Список використаних джерел 

1 How to Upgrade a Laptop: Replace Parts in Your PC Notebook  —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://www.wikihow.com/Upgrade-a-Laptop2 

2 Google will kill off very old versions of Android next month — 

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://arstechnica.com/gadgets/2021/08/google-will-kill-off-very-old- 

versions-of-android-next-month/ 

3 Why is Microsoft releasing Windows 11 — 

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://www.quora.com/Why-is-Microsoft-releasing-Windows-11
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НОВЕ ОФІСНЕ КРІСЛО ВІД КОМПАНІЇ VOLKSWAGEN 

 

Постановка задачі. В наш час дуже актуальною темою є розвиток 

технологій. Все більше людей хочуть зробити своє життя зручнішим та не 

витрачати своїх сил. В даній доповіді буде досліджено нове офісне крісло від 

компанії Volkswagen. 

Мета дослідження. Основною метою дослідження є ознайомлення з 

основними характеристиками та роботою офісного крісла від компанії 

Volkswagen. 

Результати дослідження. Інженери VW пояснили, що у них була задача 

перенести в офісне крісло якомога більше можливостей їхніх робочих фургонів. 

Volkswagen спробував свої сили в розробці незвичайного типу транспорту 

– для офісних працівників. Нове високотехнологічне офісне крісло VW 

поставляється в комплекті з електродвигуном, фарами, звуковим сигналом, 

розважальною системою і навіть зчіпним пристроєм. Крісло розвиває 

максимальну швидкість 20 км/год завдяки одному електромотору, що приводить 

в рух задні великі колеса. До речі, чотиридюймові алюмінієві диски допомагають 

повертати, а з повністю зарядженою батареєю це крісло має діапазон 12 км. Для 

безпечного пересування офісом також є ремінь безпеки й широкий перелік 

обладнання. Світлодіодні фари та смужки освітлять темні коридори. Гудок 

сповістить неуважних колег. Стереосистема та миготливе паркувальне 

освітлення теж допоможуть привернути увагу. 

Пересування здійснюється за допомогою спеціальних педалей. У бильце 

вбудований екран. Він виводить зображення з камери, яка розташована ззаду, що 

збереже від наїзду на колег при задньому русі. При цьому, в крісло навіть 

вмонтована інформаційно-розважальна система, до якої входить датчики по 

периметру в 360 градусів та камера заднього виду. Крісло також оснащене 

кількома миготливими світлодіодами RGB. Мабуть, найдивнішим пережитком 

автомобілів є вантажопідйомність – у задній частині є невеликий багажник для 

документів та ноутбуків і навіть зчіпний пристрій для більших вантажів. На 

жаль, модель створена лише в єдиному екземплярі для реклами лінійки фургонів 

і комерційних автомобілів VW. Проте, можливо, виробнику варто замислитись 

над новим напрямком у діяльності. 
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Інформацію щодо вартості чудо-крісла Volkswagen не розголошує. Однак, 

як відмічає New Atlas, офіційний сайт компанії пропонує взяти участь у «тест-

драйві» крісла у деяких автосалонах. 

Висновки та перспективи. Проводячи підсумки офісне крісло компанії 

Wolksvagen стало одним із найзручніших та технологічним апаратом,який дуже 

сильно може допомагати людині у роботі. Але поки що даного кріслу немає в 

масовому продажі,тому потрібно тільки чекати на те щоб крісло запустили в 

масове виготовлення та продаж. Адже все більше людей зацікавлюється в таких 

речах.  

Список використаних джерел 

1 Ukr.Net (Електронний ресурс) – Режим доступу до ресурсу:  

          https://www.ukr.net/news/technologies.html 

2 Motorcar (Електронний ресурс) – Режим доступу до ресурсу:  

https://motorcar.com.ua/news/volkswagen-motoryzovane-ofisne-krislo-2022/ 

3 Sundries (Електронний ресурс) – Режим доступу до ресурсу: 

https://sundries.com.ua/volkswagen-stvoryla-krislo-dlia-poizdok-po-ofisu 

video/ 
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ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Постановка задачі. Зрозуміти як дрони можуть полегшити життя у 

сільскому господарстві .  

Мета дослідження. Розглянути в яких сферах сільського господарства 

можна використовувати дрони .  

Результати дослідження. Безпілотники в сільському господарстві можуть 

виконувати різноманітні операції: 

Аерофотозйомка - для виявлення лисин, загибелі врожаю після впливу 

природних факторів і інших дефектів, які потребують своєчасного усунення. 

Аерофотозйомка з дрона значно краще зйомки з супутника за своєю детальністю, 

за рахунок невеликої висоти польоту. 

Відеозйомка - продуктивність літального апарату при відеозйомці досягає 

30 км за 1 годину, що істотно знижує часові та фінансові витрати в порівнянні з 

використанням наземної техніки. 
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3D моделювання - дозволяє визначати перезволожені або посушливі 

території, виїмку ґрунту, грамотно створювати плани і карти зволоження або 

осушення ґрунту, рекультивації ділянок або меліорації земель. 

Тепловізійна зйомка - здійснюється із застосуванням усього спектру 

інфрачервоного випромінювання: ближнього, середнього і далекого діапазону. 

Дослідження дає можливість визначити терміни диференціювання точок 

зростання, що безпосередньо впливає на врожайність і збереження продуктивних 

властивостей рослин зі збереженням спадкових можливостей сорту. 

Лазерне сканування - застосовується для аналізу місцевості на 

важкодоступних або недоступних територіях. Даний метод забезпечує 

отримання точної моделі високої щільності з детальним відображенням рельєфу 

навіть при роботі в умовах сильної загущеності насаджень. 

Оприскування - завдяки можливості дооснащення, дрони 

використовують для точкового оприскування рослин і плодових дерев. Такий 

підхід дозволив фермерам обробляти тільки хворі рослини, виключаючи 

попадання хімікатів на решту урожаю. 

Посадка насіння - практикується порівняно недавно і ще не отримала 

широкого поширення, однак деякі компанії ставлять експерименти, висаджуючи 

насіння рослин за допомогою безпілотників. По суті, виробники 

експериментують зі специфічними системами, які запрограмовані розкидати 

насіння в підготовлений ґрунт. Ця технологія допомагає мінімізувати 

необхідність в особистій присутності для посадки рослин в обраній місцевості, 

що часом стає дорогим і енерговитратним завданням. Та ж сама технологія 

безпілотників може бути адаптована і застосована до багатьох типів 

фермерських господарств, скорочуючи час посадки і витрати на оплату праці. 

Висновки та перспективи. Отже дрони в сільському господарстві можуть 

виконувати різномантні функції , такі як : аерофотозйомка , відеозйомка , 3D 

моделювання , тепловізійна зйомка , лазерне сканування , оприскуання , посадка 

насіння , і це тільки мала частина того , що можуть робити дрони .  

Список використаних джерел 

1 Використання дронів у сільському господарстві                                       

[Електронний ресурс] — режим доступу:                      

https://flytechnology.ua/dron-v-silhoz 

2 Dronagro [Електронний ресурс] — режим доступу: 

https://dronagro.com.ua/?gclid=CjwKCAjwpKyYBhB7EiwAU2Hn2f_dTy

LTmyYontxdcjkmL0jTJ1G_bGwlxpHI51PE2cr065RQj_CRFhoCvAAQAv

D_BwE 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМОГ ДО РОЗРОБКИ 

ІНТЕРФЕЙСІВ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

 

Постановка задачі. Інтерфейс мобільних додатків відіграє дуже важливу 

роль в процесі створення програми, адже інтерфейс є сполучною ланкою між 

апаратним та програмним забезпеченням мобільного пристрою і фокусом 

користувацької взаємодії. 

Щоб додаток працював на всьому спектрі різних мобільних пристроїв, нам 

потрібно передбачити різні способи взаємодії з цим додатком, а також різні 

способи відображення інформації в цьому додатку [1, c. 3]. 

Мета дослідження.  Дослідження функціональних вимог до розробки 

інтерфейсів систем мобільних додатків. 

Результати дослідження. Підхід до визначення етапів розробки програми 

в першу чергу повинен грунтуватися на принципах Human-centered design 

(HCD), тобто орієнтуватися на проблеми людини (користувача), і робити ставку 

на інтерфейс. 

Можна виділити наступні стадії розробки мобільних додатків: 

- Пошук основної ідеї програми, його концепції (розробка чогось 

унікального або удосконалення вже існуючого). 

- Визначення базового функціоналу - мінімально життєздатного продукту 

(MVP).  

- З точки зору маркетингу тут важливо позначити базову модель 

поширення, адже від цього також залежать основні сторінки самого додатка.  

- UI / UX design - це робота дизайнера. 

Створюються прототипи і дизайн взаємодій, тобто визначається як саме 

буде працювати додаток. Важливо уточнити, що на цьому етапі мова ще не йде 

про безпосередньо дизайн додатків, робота проводиться тільки з прототипами 

або з простими макетами. 

- Валідація прототипів в юзабіліті-тестах (дуже просте базове тестування 

макетів і прототипів) - цей етап також відноситься до роботи дизайнера - чи 

бачать наші клієнти в додатку ту цінність, яку ми спочатку визначили, чи здатні 

вони розібратися, як його використовувати.  

- Створення дизайнером, проджект-менеджером і / або іншими фахівцями 

розгорнутого технічного завдання (ТЗ) для мобільного програміста. 
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- Безпосередньо розробка мобільного додатка, і допоміжних сервісів. 

- Просування, без нього ніяк.  

- Далі йде повторне тестування функціональності програми і пошук багів, 

переоцінка його дизайну і ТЗ, створення тестової документації (тест-кейсів). 

Фіксимо баги і підводимо додаток в предрелізний стан. 

Коли визначена структура мобільного додатку і всіх програмних 

елементів, які повинні в нього входити, необхідно подбати про те, щоб 

правильно спроектувати саме мобільний додаток, і для цього дуже важливо 

розуміти, що таке мокап, прототипування і UX дизайн [2, c. 8]. 

Висновки та перспективи. Для того, щоб на виході вийшов якісний 

продукт, який буде відповідати первісній ідеї і задуму, дуже важливо: правильно 

виконати проектування, і записати всі елементи інтерфейсу мобільного додатка, 

промалювати прототипи окремих екранів, попрацювати логіку різних елементів 

меню і кнопок, описати кількість екранів, їх функції, і продумати поекранно 

діаграму переходів між ними. Такий підхід позбавляє від необхідності довго 

розбиратися в ТЗ і допомагає протягом короткого проміжку часу швидко 

зрозуміти, про що ж буде мобільний додаток, які його основні функції, та що він 

повинен робити. 

Список використаних джерел 

1 Розробка мобільних додатків від А до Я: повний гайд. Електронний 

ресурс: https://dan-it.com.ua/uk/blog/rozrobka-mobilnih-dodatkiv-vid-a-do-

ja-povnij-gajd/ 

2 The Good and the Bad of Ionic Mobile Development. Електронний ресурс: 

https://www.altexsoft.com/blog/engineering/the-good-andthe-bad-of-ionic-

mobile-development/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДРОНІВ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ 

Постановка задачі. Проаналізувати переваги та недоліки застосування 

дронів в енергетичному комплексі України на вже існуючих прикладах їх 

застосування. 

Мета дослідження. Оцінити перспективи застосування дронів для 

моніторингу електричних мереж України. 
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Результати дослідження: ДТЕК ще в 2020 році, протягом трьох місяців 

проводив пробні випробування з обстеження ліній електропередач дронами в 

Новомосковському і Солонянському районах Дніпропетровської області. Дрони 

оснастили фото- та відеокамерами та тепловізорами. Отримана інформація 

оброблялася програмами із розпізнавання дефектів з використанням штучних 

нейронних мереж. Підхід показав ефективність майже у 2 рази вищу, ніж піші 

обходи ремонтних бригад та візуальний огляд ліній для виявлення пошкоджень 

[3]. 

Під час польоту дрон фотографує всі елементи мережі, які потім 

завантажуються до IT-системи. Спеціальне програмне забезпечення, розроблене 

естонською компанією HEPTA, аналізує отримані дані електромережі та 

сигналізує про дефекти фахівцям. Завдяки отриманим даним компанія може 

здійснювати ремонт аварійних ділянок превентивно - на тому етапі, коли 

пошкодження ще незначне та не призвело до аварійної ситуації. Так, компанія 

може забезпечити більш якісне електропостачання для клієнтів [2]. 

Обстеження ліній дронами допомагає енергетикам провести огляд у 

важкодоступних місцях: на заболоченій місцевості, над деревами, водяними 

перешкодами та промисловими районами. Крім того, деякі несправності 

обладнання, непомітні людському оку, наприклад, можна визначити лише 

зростання температури. Для цього ми використовуємо в комбінації з дроном 

високоточний тепловізор. При цьому обстеження проводять без відключення 

клієнтів і залучення додаткової техніки, що значно прискорює процес виявлення 

дефектів мережі [2, 3]. 

Зокрема, на 500 кілометрах мережі при обстеженні дроном фахівці виявили 

916 дефектів ізоляторів, а при звичайному огляді їх було 176. Новий підхід краще 

фіксує перегрів обладнання і дозволяє за один робочий день обстежувати у 2-3 

рази більшу довжину електроліній [3]. 

Дрони можуть бути повністю інтегровані в інформаційні системи ОСР. 

Отримані дані автоматично аналізуються спеціальними програмами. ІТ-система 

сама формує звіти й дає рекомендації фахівцям щодо пріоритетів у ремонтах. Це 

значно економить час і мінімізує людський фактор, а, отже, підвищує надійність 

мереж [3]. 

Повномасштабне застосування дронів у щоденній роботі операторів 

системи розподілу може зменшити час відключень електроенергії у клієнтів на 

10-15% щороку, а також докорінно змінити принципи обслуговування мереж [3]. 

Використання у роботі дронів та побудова штучних нейронних мереж - 

дозволить нам передбачити можливе місце аварії та проводити превентивні 

ремонти, посилювати мережі. Це дасть можливість працювати на випередження, 

а не ліквідовувати наслідки аварії [3]. 

Основною перешкодою для повномасштабного впровадження даної 

технології є її висока вартість та потреба в певній підготовці співробітників. 

Повномасштабне запровадження не призведе до скорочення співробітників. 

Потреба у великій кількості фахівців, які безпосередньо залучені в оглядах, 

зменшиться. Натомість зросте попит на спеціалістів, які будуть працювати з 
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дронами та базами даних, займатися управлінням та обслуговуванням нової 

цифрової системи [3]. 

Висновки та перспективи. Подальші перспективи застосування дронів в 

енергетиці не обмежуватимуться лише обстеженням ліній електропередач. В 

Україні вже є приватна компанія DroneUA, яка впроваджує обстеження дронами 

в сонячну, вітрову, гідро та атомну енергетику, що досить суттєво розширює 

можливості даної технології, спрощує та пришвидшує сам процес, робить його 

більш точним та в перспективі більш масовим. 

Список використаних джерел 

1 Послуги для енергетики [Електронний ресурс] — режим доступу: 

https://drone.ua/poslugi-dlya-rinku-energetiki/?lang=uk#1595846803789-

354da6dc-dc37 

2 ДТЕК Мережі продовжує обстежувати лінії електропередачі дронами 

— технологію застосовано в Київській області                                             

[Електронний ресурс] — режим доступу:                                 

https://dtek.com/media-center/news/dtek-merezhi-prodovzhuye-

obstezhuvati-liniyi-elektroperedachi-dronami-tehnologiyu-zastosovano-v-

kiyivskij-oblasti/ 

3 ДТЕК Мережі навчив дрони слідкувати за станом електричних мереж 

та передбачати аварії [Електронний ресурс] — режим доступу:                                 

https://grids.dtek.com/media-center/press/dtek-seti-nauchil-drony-sledit-za-

sostoyaniem-elektricheskikh-setey-i-predvidet-avarii/  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОБОТОТЕХНІКИ У СВІТІ 

Постановка задачі. Розглянути перспективи розвитку робототехніки у 

світі. 

Мета дослідження. Аналіз поточного стану робототехніки. 

Результати дослідження. За словами найбільшого вченого-робототехніка 

Родні Брукса, робототехніка ще перебуває на початковій фазі розвитку. І щоб 

перевести її на якісно новий рівень, необхідно, щоб роботи, як мінімум, набули 

відмінних навичок розпізнавання мови та жестів людини, дрібної моторики, 

синтезу та аналізу зовнішнього середовища і соціального спілкування. 

Відповідно, розвиток робототехніки безпосередньо залежить від розвитку 
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суміжних галузей, адже тільки так можна розширити виконувані завдання та 

покращити якісні характеристики обладнання. Створення нових матеріалів, 

впровадження адаптивного програмного забезпечення, розробка нових джерел 

енергії – все це дозволить у найближчому майбутньому створити нові та ще 

більш досконалі роботи. Наприклад, завдяки об'єднаній цифровій мережі та 

штучному інтелекту здатному до самонавчання, нові роботи: 

- зможуть ефективно комунікувати між собою та з людьми; 

-набудуть здатності усвідомлено говорити багатьма мовами світу та 

розпізнавати емоційний настрій людей; 

-навчаться візуально та мануально розпізнавати й ідентифікувати живі та 

неживі об'єкти; 

-отримають навички у навігації, що значно розширить їхні технологічні 

можливості. 

Створення нових композитних та металевих матеріалів, сенсорних 

датчиків та мовних пристроїв наділить роботи у майбутньому новими 

технологічними функціями. Промислові маніпулятори стануть мобільнішими та 

компактнішими, а побутові роботи стануть більш схожими на анатомічні форми 

людини. Використання хмарних технологій дозволить роботизованим 

пристроям набагато швидше обробляти інформацію, підвищить їх 

продуктивність і покращить інтелектуальні здібності. Вони зможуть 

підключатися до систем розумного будинку, відстежувати безпеку периметра та 

ін. 

Висновки та перспективи. Весь світ вступає в еру робототехніки, вже 

зараз можна побачити автомобілі, літаки, кораблі, мотоцикли з автопілотами і це 

тільки початок. Також їх починають використовувати поштові, кур’єрські 

служби. Проводяться тестування роботів на будівництві висоток, в кар’єрахта в  

місцях роботи де присутній ризик травмування або смерті людини. 

Список використаних джерел 

1 Корендясев А.И. Теоритические основы робототехники. – В 2 кн. – М.: 

Наука, 2006. – 383 с. (Кн.1) 

2 Попов Е. П., Верещагин А. Ф., Зенкевич С. Л. Манипуляционные 

роботы: динамика и алгоритмы. — М.: Наука, 1978. — 400 с. 

3 Тимофеев А.В. Адаптивные робототехнические комплексы/ Машино 

ведение.2017. – 392 с. 
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ДРОН РОЗМІНУВАННЯ МОДЕЛЬ "КАБАН" 

Постановка задачі.  Нині ворог використовує величезний арсенал 

вибухонебезпечних предметів, усі вони становлять смертельну загрозу. 

Найбільш поширені: різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові 

міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат. 

У містах та селах окупанти використовують так звані «розтяжки», 

непомітні на перший погляд. Їх можуть застосовувати біля вхідних дверей у 

будинок, тощо. Крім того, «розтяжки» та інші вибухонебезпечні предмети 

активно використовують біля місць ведення бойових дій та розташування 

військових позицій, поблизу тимчасових польових складів окупантів. 

Щоб зробити процес розмінування більш безпечним группа єнтузіастів 

взялась за конструювання дронів до числа яких вхожу і я. 

Мета дослідження. Головною метої даного є ознайомлення з дроном 

розмінування моделі «Кабан». 

Результат дослідження. Дрон розмінування моделі "Кабан" призначений 

для прокладання коридору для саперів шляхом розмінування ростяжок за 

допомогою зонду. "Кабан" оснащений камерою та передає відеосигнал 

оператору на відстані до 300 метрів та керується пультом дистанційно. 

Бронювання витримує зовнішній вибух протипіхотного боєприпасу. Ходові 

характеристики та вага дозволяють рухатися бездоріжжям через чагарники та 

нерівності за несприятливих погодних умов. 

Можливе оснащення гідрогарматою, що на відстані до 6 метрів може 

знешкоджувати вибухові пристрої. 

 Технічні характеристики:                                                         

Вага 42 кг. 

Розміри:700/900 мм 

Бронювання: від 2 до 5 мм 

Живлення: ферум-фосфатні акумулятори місткістю 25 а/г. 

Запас ходу: до 15 км. 

Відеозв’язок: до 300 метрів. 
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Висновки та перспективи. Саперний дрон працює в вибухонебезпечних 

місцях перед людиною-сапером, щоб знизити ризики при розмінуванні 

територій, та в рази пришвидшити роботу в умовах небезпеки.  

Нещодавно робоча модель була представлена на  Міжнародному виставкому 

центрі Києва. 
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КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ТА ПОТУЖНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

Постановка задачі. Ознайомитись з кластерними технологіями. Дізнатися 

де і як їх використовують, для кого вони потрібні. 

Мета дослідження. Метою дослідження є виявлення можливостей 

кластерів, їх різновидів та умов ефективності реалізації цієї технології. 

Необхідно виявити відмінність між різними архітектурами кластерів та їх 

застосуванням, в залежності від поставленої задачі.  

Результати дослідження. Комп’ютерний кластер - це група комп'ютерів 

об'єднаних між собою високошвидкісними лініями зв'язку, які спільно 

обробляють одні й ті ж запити і представляються з боку користувача як єдина 

обчислювальна система. 

До основних рис кластерів відносять: 

1. Кластери складаються з декількох комп'ютерних систем;  

2. Вони працюють як одна обчислювальна система (не всі);  

3. Кластер управляється і представляється користувачеві як одна 

обчислювальна система. 

Види кластерів:  

1. Відмовостійкі кластери. Подібні кластери створюють для забезпечення 

високого рівня доступності сервісу. Чим більша кількість комп'ютерів входять в 

кластер, тим менше ймовірність відмови акредитуючого сервісу.  

Дані кластери можуть бути побудовані за трьома основними принципами: 

 Кластери з холодним резервом - це коли активний вузол обробляє запити, 

а пасивний – бездіяльний, який чекає відмови активного. Пасивний вузол 

починає працювати тільки після відмови активного.  

 Кластер з гарячим резервом - це коли всі вузли системи спільно 

обробляють запити, а в разі відмови одного або декількох вузлів, 

навантаження розподіляється між рештою.  

 Кластер з модульною надмірністю - це коли всі комп’ютери кластера 

обробляють одні й ті ж запити паралельно один одному, а після обробки 

береться будь-яке значення. Подібна схема гарантує виконання запиту, так 

як можна узятий будь-який результат обробки запиту. [2] 

mailto:roman.bobokov@gmail.com
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2. Кластер розподілу навантаження Ці кластера створюють, в основному, 

для підвищення продуктивності, але їх можна використовувати і для підвищення 

відмовостійкості, як у випадку з відмовостійким кластером гарячого резерву. В 

даних кластерах запити розподіляються через вхідні вузли на всі інші вузли 

кластера. 

3. Обчислювальні кластери. Даний тип кластерів використовується, як 

правило, в наукових цілях. У даних системах завдання розбивається на частини, 

які паралельно-виконувані на всіх вузлах кластера. Це дозволяє істотно 

скоротити час обробки даних, в порівнянні з поодинокими комп'ютерами. 

З функціональної точки зору кластерні системи можна розділити на:  

 Високошвидкісні кластерні системи (High Performance);  

 Кластерні системи високої готовності (High Availability); 

 Змішані. 

Високошвидкісні кластери використовуються для задач, які вимагають 

значної обчислювальної потужності. Прикладом областей в яких 

використовуються подібні системи є обробка зображень, наукові дослідження, 

промисловість (геоінформаційні завдання, математичне моделювання), тощо.  

Кластери, які відносяться до систем високої готовності, використовуються 

всюди, де вартість можливого простою перевищує вартість витрат, необхідних 

для побудови кластерної системи. Прикладом є банківські операції, електронна 

комерція, управління підприємством. 

Змішані системи об'єднують в собі особливості як першої, так і другої 

кластерної системи. Позиціонуючи їх, слід зазначити, що кластер, який володіє 

параметрами як High Performance, так і High Availability, обов'язково програє у 

швидкодії системи, орієнтованої на високошвидкісні обчислення і в можливому 

часі простою системи, орієнтованої на роботу в режимі високої готовності [1].  

Висновки та перспективи. Отже, використовувати кластери можна  в 

різних цілях. Вони можуть створювати відмовостійкі системи, можуть служити 

для підвищення продуктивності комп'ютерного вузла, а можуть бути 

використанні для трудомістких обчислень. І це відкриває багато шляхів для 

використання цієї технології. 

Список використаних джерел 

1 Кластерні системи. Компанія мехатроніка. Beowulf, або Обчислювальна 

потужність. [електронний ресурс]: 

https://newtravelers.ru/uk/android/klasternye-sistemy-kompaniya-mehatronika-

beowulf-ili.html 

2 "Сучасні високопродуктивні комп'ютери", - В. Шнітман, інформаційно - 

аналітичні матеріали Центру Інформаційних Технологій.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СИМУЛЯЦІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ НА 

ОСНОВІ VR ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Постановка задачі.  У почaтковому процеcі вищих нaвчaльних зaклaдів 

інформaційні cиcтеми, які бaзуютьcя нa комп'ютерних технологіях, відігрaють 

ще більшу роль, оcкільки повне зaнурення до нaвчaльного процеcу зa допомогою 

cпоcтереження зa мaкcимaльно реaліcтичною кaртинкою підвищує мотивaцію тa 

уcпіхи в отримaнні інформaції й знaнь. Як один з перcпективних оcвітніх методів 

cучacні інформaційні технології пропонують нове оcвітнє cередовище – 

Віртуaльнa реaльніcть (VR), якa моделюєтьcя комп'ютером і розглядaєтьcя як 

оcобливе інформaційне cередовище, є одним з перcпективних методів 

виcвітлення в cучacних інформaційних технологіях. Відмінною оcобливіcтю 

цього cередовищa є змінa зобрaжень у режимі реaльного чacу тa переживaння 

ефекту приcутноcті. ВР імітує як дію, і реaкції цього дію. Зa оcтaнні п'ять років 

віртуaльнa реaльніcть пройшлa шлях від cумнівно перcпективної до повcюдно 

уcпішної тa провaйдингової.. Іcнує дуже мaло реaльних доcягнень віртуaльної 

реaльноcті в педaгогіці, незвaжaючи нa її розширення як екcпериментaльного 

методу нaвчaння, a тaкож її здaтніcть нaвчaти технологіям одночacно. Ця 

cимуляція є чacтиною цифрового медіa, якa дозволяє cлухaчaм моделювaти 

cценaрії робочого міcця для проcувaння cвоєї кaр'єри. 

Мета дослідження. Підвищити ефективність практичної складової 

навчання за допомогою віртуальної реальності 

Результати дослідження.  Попередні доcлідження щодо викориcтaння VR 

вкaзують нa ряд перевaг. Нaприклaд, VR може бути викориcтaнa для безпечної 

оcвіти в реaліcтичних cитуaціях. Доведено, нaвіть,  значні перевaги 

викориcтaння технології віртуaльної реaльноcті у нaвчaнні.. Виділяють cім 

вaжливих acпектів: 1.) Покрaщенa мотивaція, 2.) Більш ефективнa комунікaція тa 

оцінювaння, 3.) Крaще розуміння cклaдних cиcтем зaвдяки хорошій грaфіці, 4.) 

Можливіcть aдaптaції до індивідуaльних потреб, 5.) Виcокий рівень безпеки, 6.) 

Екологічніcть тa мaле викориcтaння мaтеріaлів, 7.) Економічнa ефективніcть. 

Нaвчaльнa cимуляція - це штучне цифрове cередовище, яке дoзвoляє 

cлухaчaм імітувaти cценaрії нa рoбочому міcці для нaвчaння тa підвищення 

квaліфікaції. Cьогoдні технологія VR дозволяє відтворювaти різні cценaрії 
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реaльного життя в нaвчaльному cередовищі, нaприклaд, готовніcть до cтихійних 

лих aбо реaліcтичні тренувaння нa виcоті.  

Cередовищa віртуaльної реaльноcті дозволяють cлухaчaм викориcтовувaти 

реaліcтичне нaвчaльне cередовище, яке відобрaжaє будь-який cвіт. 

Викориcтовуючи VR-додaтки, контролери aбо дaтчики, пiдключенi до девaйcів, 

вони можуть взaємодіяти з об'єктaми тa іншими людьми. Рішення для нaвчaння 

у cфері VR нaдaють великі можливіcть нaвчaти cвій перcонaл у 3D-cередовищі 

без ризиків, які іcнують у реaльному cвіту. 

Однaк безпекa – однa з бaгaтьох перевaг, яку пропонує VR: 

− візуaл (викориcтовуючи 3D-грaфіку, можнa детaлізовaно покaзaти вcі 

процеcи aж до нaйнижчого рівня. Тaкож нічого не зaбороняє зaглибитиcя ще дaлі 

і покaзaти, як вcередині caмого aтомa відбувaєтьcя поділ ядрa перед ядерним 

вибухом. Віртуaльнa реaльніcть здaтнa не тільки дaти інформaцію про caме 

явище, a й продемонcтрувaти його з до нaйдрібнішої детaлізaції);  

- зaлучення (VRдозволяє редaгувaти cцени, впливaти нa прогреc і 

вирішувaти зaвдaння в ігровій формі. Cеaнcи VR дозволяють доcліджувaти cвіти 

минулого очимa іcторичних оcобиcтоcтей)  

-VR-зaняття (Вигляд від першої оcоби тa вaшa приcутніcть у 

зобрaжувaному cвіті – однa з оcновних оcобливоcтей віртуaльної реaльноcті, що 

дозволяє проводити зaняття повніcтю у віртуaльній реaльноcті).  

-cкорочення чacу тa витрaт нa нaвчaння (у більшоcті випaдків процеc 

нaвчaння може бути дуже зaтрaтним. Нaприклaд, комплекcнa тa прaктичнa 

підготовкa медичних прaцівників тa пожежників потребує знaчного здоров'я і, 

може, коштувaти вaм нaбaгaто дорожче, у томучиcлі нaвіть життя) 

-гнучкіcть у нaвчaнні (cценaрії легко додaютьcя aбо змінюютьcя, 

cередовищa тa об'єкти можуть бути змінені, aле це необов'язково відноcитьcя до 

нaлaштувaнь фізичних елементів плюc необхідне прогрaмне, aпaрaтне тa 

потужне прогрaмне зaбезпечення VR можнa викориcтовувaти для віртуaльного 

нaвчaння у будь-якому міcці, у будь-який чac. Ця гнучкіcть дозволяє отримaти 

доcтуп до нaвчaння для cпівробітників ,що прaцюють зa різними грaфікaми). 

Список використаних джерел 

1 VR-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД І ЗACІБ НAВЧAННЯ. // Юлія Трaч // 

Оcвітологічний диcкурc, 2017, № 3-4 (18-19). 2017. 

2 ВИКОРИCТAННЯ ВІРТУAЛЬНОЇ РЕAЛЬНОCТІ В ОCВІТНЬОМУ 
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РАДІОЗВ'ЯЗОК ЯК НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ОТРИМАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з Радіомовленням, зрозуміти чого його 

робота у зв’язку з переходом на цифру – до сих пір важається найваливішою та 

до сих пір єдиною, що дає надійний зв’язок. 

Мета дослідження. Радіопередачі надають інформацію в режимі 

реального часу, а деякі, які транслюються 24 години на добу, можуть надавати 

слухачам найновіші оновлення. Радіо має здатність охоплювати всі можливі 

кордони (за рахунок дальнобійності окремих хвиль, як приклад короткі хвилі, що 

можуть передаватися по всій Землі, де б не знаходилися) та може стати цінним 

джерелом інформації там, де надійних новин мало. 

Результати дослідження.  В Африці радіомовлення досі панує над іншими 

формами засобів масової інформації. Радіо є потужним засобом для 

прославлення людства в усьому його розмаїтті та є платформою для 

демократичного дискурсу. На глобальному рівні радіо залишається 

найпопулярнішим засобом масової інформації. Ця унікальна здатність охопити 

найширшу аудиторію означає, що радіо може сформувати досвід різноманітності 

суспільства, бути ареною для всіх, щоб висловитися, бути представленими та 

почутими [1]. 

Радіостанції повинні обслуговувати різноманітні спільноти, пропонуючи 

широкий спектр програм, точок зору та контенту, а також відображати 

різноманіття аудиторій у своїх організаціях та діяльності. 

Висновки та перспективи. Довіра людей до радіо зумовлена його 

дешевизною та простотою. Порівняно з іншими медіа його капітальні та поточні 

витрати невеликі. Медіа дешева у використанні та може залучити значну 

аудиторію. Радіо залишається доступним, і його можна слухати всюди, навіть 

якщо електрика чи зв’язок ненадійні. Тому медіа є одним із найпопулярніших 

засобів спілкування, яким користується переважна більшість людей. 

Список використаних джерел  

1 Radio: The universal medium that leaves no one behind —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://news.un.org/en/story/2022/02/1111882 
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СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ 

СЕРВЕРНИХ КІМНАТ 

  

Постановка задачі. У сьогоднішньому житті, коли електричні мережі 

часто працюють з перебоями через технічне зношення і все більшу кількість 

підключених пристроїв, дуже важливо убезпечити збереження цінного 

обладнання та техніки. Тому у зв’язку з винекненням данної проблеми 

розглянемо основні моменти, пов'язані із забезпеченням безперебійного 

живлення для серверної кімнати. 

Мета дослідження. Корпорації, організації та компанії обирають джерела 

безперебійного живлення щоб покривати проблеми з забезпеченням 

електроживлення комп'ютерів, оргтехніки, різноманітних установок у разі 

проблем із електрикою. Незаплановане вимкнення електроенергії може 

призвести до втрати важливих даних. Відсутність електроживлення - це також 

простої в роботі обладнання, які ніхто не може собі дозволити. Аварійне 

живлення від ДБЖ стане високоякісним та зручним і надзвичайно корисним 

рішенням не тільки для серверної кімнати, а й для кожного офісу. 

Результати дослідження. Під час відключень і стрибків електричної 

напруги рекомендується захищати всі побутові електроприлади, персональні 

комп'ютери і будь-які пристрої які живляться від електромережі. 

До захисту серверного обладнання варто підійти грунтовно, адже від їх 

працездатності залежить велика кількість підключених клієнтів, які постійно 

здійснюють запити до баз даних або хмарного сховища. Скачки або відключення 

електроенергії можуть привести до збоїв в роботі, втрати даних або навіть 

виходу з ладу апаратних частин обладнання. 

Отже, ДБЖ (джерело безперебійного живлення) - пристрій резервного 

енергопостачання для IT-пристроїв, здатний на деякий час забезпечити роботу 

сервера в відсутності електроживлення. 

   Висновки та перспективи. В даний час джерела безперебійного 

живлення є складною системою з мікропроцесорним управлінням, головне 

завдання яких – захист підключеного обладнання від згубних впливів, що ведуть 

до втрати інформації та пошкодження техніки, а також забезпечення автономної 

роботи комп'ютерних систем при порушеннях електропостачання. 
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Отже, установка джерела безперебійного живлення потрібна для 

запобігання пошкодженню обладнання і дозволяє нейтралізувати практично всі 

проблеми електромережі, а витрати на використання та експлуатацію 

незрівнянні з величиною втрат, яких вони дозволяють уникнути. 

Список використаних джерел  

1 https://220volt.com.ua/news/useful/ibp/vidi-istochnikov-besperebojnogo-

pitaniya.html 

2 https://www.sven.fi/ua/support/techsupport/service-article.php?id=16806 
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ВИКОРИСТАННЯ RASPBERRY-PI ЯК ДОМАШНЬГО СЕРВЕРА 

  

Постановка задачі. Для тестування свого коду або для вивчення нових 

технологій в домашніх умовах та для економії електроенергії не обов’язково 

мати потужний комп’ютер або сервер для цього можна спробувати 

використовувати Raspberry-pi. 

Мета дослідження. Чи допоможе Raspberry-pi закрити всі потреби для 

розробників та адміністраторів як домашній «міні» сервер. 

Результати дослідження. Raspberry-pi це одно платний комп'ютер, 

розроблений британським фондом Raspberry-pi Foundation. Головне призначення 

сприяти вивченню базових комп'ютерних навичок школярами, у жовтні 2013 

розробники оголосили про продаж більше двох мільйонів цих плат, що закріпило 

за Raspberry-pi звання найпопулярнішої платформи для ентузіастів. Raspberry-pi 

побудований на системі-на-чипі (SoC) Broadcom BCM2835, яка включає в себе 

процесор ARM із тактовою частотою 700 МГц, графічний процесор VideoCore 

IV, і 512 чи 256 мегабайтів оперативної пам'яті. Жорсткий диск відсутній, 

натомість використовується SD карта. Така апаратна начинка дозволяє 

відтворювати відео формату H.264 в роздільній здатності 1080p, і запускати 

комп'ютерні ігри на зразок Quake III Arena. 

Найдешевший Raspberry-pi постачається без корпуса і має вигляд плати 

розміром з кредитну карту. Плата важить 45 грамів. У комп'ютері задіяно 700-

мегагерцовий процесор на архітектурі ARM, присутній роз'єм для навушників і 

слот для карти пам'яті. Молодша (A) і старша (B) моделі Raspberry-pi 

відрізняються об'ємом оперативної пам'яті (256 і 512 мегабайтів відповідно) і 

кількістю USB-портів (один проти двох). Крім цього, у старшої моделі є роз'єм 
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Ethernet 10/100, а молодша споживає на третину менше енергії. Старша модель 

Raspberry-pi надійшла в продаж в кінці лютого 2012 року за ціною 35 доларів 

США. Операційні системи для Raspberry-pi випущено спеціалізований 

дистрибутив Linux, Raspbian OS (заснований на дистрибутиві Debian) і магазин 

застосунків Pi Store, де є як платні, так і безплатні програми. Серед іншого 

Raspberry Pi використовує веб браузер Iceweasel та KOffice, які постачаються в 

комплекті. Офіційна мова програмування для навчання — Python. 

На початку 2020 року Canonical випустила Ubuntu Server 20.04 Focal Fossa 

з офіційною підтримкою Raspberry Pi 4. Згодом, в жовтні того ж року, підтримку 

Raspberry Pi 4 було додано для користувацького варіанту операційної системи 

Ubuntu, версії 20.10 Groovy Gorilla. 

Як можна зрозуміти це майже повноцінний сервер, і можна 

використовувати наприклад для перевірки коду в Docker. Більшість з них 

призначені для експериментів і просто для розваг. Деякі з них призначені для 

невеликих завдань, таких як FTP-сервер для зовнішнього диска або періодичний 

запис температури кімнати.  

Висновки та перспективи. Як можна побачити з досліджень Raspberry Pi 

з кожним роком стає все більш популярнішим і більше програмного 

забезпечення працює. В даний час багато готових проектів для Raspberry Pi вже 

написані такі як датчики температури в кімнати, домашній файловий сервер або 

для тестування коду в Докері. 

Список використаних джерел 

1 https://www.raspberrypi.com/documentation/ 
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ARDUINO - СПОСІБ ПРОГРАМУВАТИ ЗАЛІЗО 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з функціонуванням ARDUINO, його 

можливості та варіанти використання. 

Мета дослідження.  Донести, що Arduino – найкращий з інструментів, що 

дає нам змогу використовувати його для початківців, кому стало цікава та 

інтересна тема електроніки. Також те, що за допомогою Arduino можна почати 

вивчати мову програмування. 

Результати дослідження.  Arduino — це платформа з відкритим кодом, 

яка використовується для створення електронних проектів. Arduino складається 

як з фізичної програмованої плати (яку часто називають мікроконтролером), так 

і з частини програмного забезпечення або IDE (інтегрованого середовища 

розробки), яка працює на вашому комп’ютері та використовується для написання 

та завантаження комп’ютерного коду на фізичну плату. 
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Платформа Arduino стала досить популярною серед людей, які тільки 

почали знайомитися з електронікою, і це не дарма. На відміну від більшості 

попередніх програмованих друкованих плат, Arduino не потребує окремої 

частини апаратного забезпечення (так званого програматора) для завантаження 

нового коду на плату – ви можете просто використовувати кабель USB. Крім 

того, Arduino IDE використовує спрощену версію C++, що полегшує навчання 

програмуванню. Нарешті, Arduino забезпечує стандартний форм-фактор, який 

розбиває функції мікроконтролера в більш доступний пакет [1]. 

Апаратне та програмне забезпечення Arduino розроблено для всіх: 

художників, дизайнерів, любителів, хакерів, новачків та всіх, хто цікавиться 

створенням інтерактивних об’єктів або середовищ. Arduino може взаємодіяти з 

кнопками, світлодіодами, двигунами, колонками, GPS-пристроями, камерами, 

Інтернетом і навіть вашим смартфоном або телевізором.  

Висновки та перспективи. Отже, за допомогою Arduino – не лише можна 

розпочати своє знайомство з електроникою, а і почати вивчати програмування. 

Така річ досить проста у використанні, та з нею не буде і миті нудьги, лише 

прекрасне знайомство з світом електроніки. 

Список використаних джерел  

1 Що таке Arduino —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino/all2       
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ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРО МЕРЕЖІ ТА СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ 

 

Постановка задачі. В даний час люди знають що таке сидіти без світла 

годинами і не знати, що коїться в світі, бо сів телефон. І кожен користувач 

гаджетів знає, що таке сонячні панелі. 

Мета дослідження. Основна мета даної публікації в тому, що би вирішити 

чи варто встановлювати собі сонячні панелі та помислити над їх плюсами та 

мінусами. Зараз ми маємо великі проблеми з електромережою, що днями сидимо 

без світла а коли воно з’являється навіть на одну годину не встигнеш і телефон 

зарядити, особливі проблеми зараз є з навчанням бо все йде дистанційно. 

Вирішенням проблеми може бути генератор який створює багато шуму і не є 
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дуже вигідним в плані можливої відсутності палива. І от перед нами стає 

екологічний вид видобутку електроенергії, це сонячні панелі.  

Розглянемо плюси сонячних панелей.  

-Плюсом буде довголіття ціх панелей бо вони експлуатуються від 25 до 30 

років а можливо і більше якщо доглядати за ними. 

 -Головним плюсом є незалежність від зовнішніх електропостачальників, 

тобто автономне електропостачання.  

-Панелі не роблять шуму.  

-Екологічно безпечні 

-А також після завершення експлуатації панелі можна переробити.  

Розглянемо також мінуси панелей хоч не багато але не малі. 

-Головний мінус сонячних панелей це їх ціна. В даний час в країні не кожен 

може дозволити собі купити хоча б навіть одну панель. 

-Для встановлення сонячних панелей потрібно не мало місця. 

-Продуктивність станцій залежить від погоди. Так що на повну 

продуктивність не варто розграховувати. 

Висновки та перспективи. Сонячні панелі є варіантом для 

електрозабеспечення населення але не дуже доступним зараз для всіх. Але скоро 

все буде. 

Список використаних джерел  

1   https://uk.wikipedia.org/wiki/Сонячна_панель 
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VR СЕТ ПОВНОГО ЗАНУРЕННЯ 

 

Постановка задачі. На чолі нових технологій люди видумали безліч речей 

для покращення людських потреб, та й на зараз розробляють безліч нових 

гаджетів та пристроїв які дають ідеї для інших пристроїв. Один із таких є VR сет. 

Мета дослідження. Основна мета даної публікації є опис VR системи 

повного занурення його реалізація, плюси там мінуси.  

В даний час VR сети можуть лише транслювати зображення на маленьких 

екранах в окулярах з лінзами а також відстежувати навколишній простір де 

знаходиться людина що би відстежувати дії. VR система повного занурення має 

зовсім інший маштаб дії вона буде передавати картинку навіть не прямо на 
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сітківку а в мозок. Це щось схоже на сон але під повним контролем та 

можливістю виходу з нього. Наш мозок має велику швидкість обробки 

інформації, він як комп’ютер, але ми зараз не можемо використовувати його на 

повну.  

-Плюсом можливе пришвидшення часу в симуляції тобто після занурення 

в симуляції час може стати швидше тим самим в реальності довшим.  

А поки що очевидними мінусами є малий обсяг знань людського мозку та 

недостача таких технологій. 

Висновки та перспективи. VR система повного занурення буде 

величезним проривом не тільки в технологія а й в роботі мозку людини. 

Список використаних джерел  

1   https://vrata.club/blog/budusee-vr-perspektivy-i-potencial 
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ІНЖЕНЕРНА-РОБОТОТЕХНІКА 

 HANSON ROBOTICS LIMITED  

 

Постановка задачі. Розгляд гонконгської інженерно-робототехнічної 

компанії Hanson Robotics Limited. 

Мета дослідження. Головною метої даного дослідження є ознайомлення з 

з працею компанії Hanson Robotics Limited. 

Результати дослідження. Hanson Robotics Limited – гонконгська 

інженерно-робототехнічна компанія, заснована 15 років тому в Далласі , Техас , 

США Девідом Хенсоном, відома розробкою людиноподібних роботів зі 

штучним інтелектом (АІ) для споживачів, розваг, послуг, охорони здоров’я та 

досліджень. Роботи включають Альберта Х’ЮБО , першого крокуючого робота 

з людиноподібним виразом обличчя; BINA48 , інтерактивний бюст гуманоїдного 

робота; і Софія , перший у світі робот- громадянин. На підприємстві працює 45 

співробітників.  

Понад два десятиліття компанія Hanson Robotics створює найбільш схожих 

на людей роботів у світі. Їхні роботи, наділені багатою індивідуальністю та 

цілісним когнітивним АІ, здатні емоційно та глибоко взаємодіяти з людьми.  

Вони можуть підтримувати зоровий контакт, розпізнавати обличчя, розуміти 

мову, вести природні розмови, а також навчатися та розвиватися через досвід. 

Роботи Hanson Robotics оснащені запатентованою губчастою 

еластомерною шкірою під назвою Frubber , яка на дотик і гнучкість нагадує 

людську шкіру. Під Frubber знаходяться власні системи керування двигуном, за 

допомогою яких роботи імітують вирази людей. 
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У 2013 році компанія переїхала з Техасу в Науковий парк Гонконгу і 

планувала розробити центр робототехніки в Гонконзі.  

У жовтні 2016 року компанія була обрана однією з дев’яти компаній, які 

приєдналися до програми Disney Accelerator. 

Найвідоміший робот компанії Hanson Robotics є Софія, її регулярно 

показують у новинах і викликає великий інтерес громадськості. Останнє 

творіння компанії дебютувало на виставці South by Southwest (SXSW) у 2016 

році, коли її інтерв’ю CNBC охопило широку аудиторію. Відтоді вона стала 

всесвітньою медіа-персоною, давши численні інтерв'ю пресі та з'явившись у 

телевізійних шоу, включаючи CBS 60 Minutes with Charlie Rose, Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon і Good Morning Britain. Вона також була ключовим 

доповідачем і доповідачем на глобальних конференціях і заходах, включно з ITU, 

ООН. 

 
Рисунок 1- робот Софія 

 

Софія була представлена в річному звіті AUDI і прикрашала обкладинку 

та розворот журналу ELLE. Софія також стала першим Чемпіоном з інновацій 

Програми розвитку ООН і першою нелюдською людиною, яка отримала титул 

ООН. У 2018 році Софія отримала нагороду Едісона за інновації в категорії 

робототехніки. 

Висновки та перспективи. На дереві роботизованого життя 

людиноподібні роботи відіграють особливо цінну роль. Це має сенс. Ми 

вступаємо в еру штучного інтелекту та робототехніки, коли комп’ютерні чіпи, 

обчислювальна потужність та інші технології, необхідні для загального 

штучного інтелекту, зможуть дати змогу Софії та іншим роботам знайти 

різноманітне використання, наприклад як допомога в лікуванні дітей-аутистів, 

догляд за людьми похилого віку або надання послуг клієнтам. 

Список використаних джерел 

1 Hanson Robotics: home [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://www.hansonrobotics.com/ 

2 Lifelike Robots Made in Hong Kong Meant to Win Over Humans   

[електронний ресурс] — режим доступу: 

https://www.voanews.com/a/lifelike-robots-meant-win-over-

humans/4211179.html 
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3 Hanson Robotics – Wikipedia  [електронний ресурс] — режим доступу:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanson_Robotics
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РОБОТОТЕХНІКА: РОБОТИ-ХІРУРГИ 

Постановка задачі. Роботизована хірургія є одним із найбільших кроків 

уперед у сучасній історії хірургії та може принести ще більші переваги в 

майбутньому. Роботизована хірургія зробила процедури, які колись були надто 

складними для виконання відкритим або лапароскопічним шляхом рутинними. 

Крім того, покращення візуалізації та спритності, які роботизована хірургія 

привносить на операційний стіл, дозволили хірургам працювати продуктивніше 

і менше втомлюватися в операційній. 

Мета дослідження. Дослідити як роботи-хірурги допомагають й де  

використовуються  в сучасній медицині , також які є типи напрямків цієї 

технології. 

Результати дослідження. Роботизована хірургія — це розділ хірургії, де 

при виконанні хірургічних втручань застосовується роботизована система, що 

управляється хірургом за допомогою маніпуляторів та відповідно програмного 

забезпечення. Використання роботів дозволило встановити два унікальних 

напрямки в медицині. Перший напрямок — це телехірургія: хірург керує 

роботом під час операції, безпосередньо не контактуючи з пацієнтом. Другий 

напрямок — це хірургія з мінімальним втручанням, мініінвазивна 

(малоінвазивна хірургія). 

Основні переваги роботизованої хірургії — це точність, використання 

мікроінструментів, а також зниження впливу людського чинника при проведенні 

операції, дистанційність. 

Роботизована хірургія може бути використана для цілого ряду різних 

процедур, у тому числі: 

Ендопротезування кульшового суглоба 

Зрізання ракової тканини з чутливих частин тіла, таких як кровоносні 

судини, нерви 

Мобілізація внутрішньої молочної артерії і абляція серцевої тканини; 

Молочний до лівого переднього низхідного анастомозу коронарних 

артерій для реваскуляризації серця з допоміжною медіастинотомією; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Операція на мітральному клапані (ремонт мітрального клапана) і/чи 

закриття дефектів передсердної перетинки; 

Висновки та перспективи. Звісно, медичні роботи допомагають рятувати 

життя, хоч ми зазвичай уявляємо медичного робота як самокеровану машину, і 

від думки про робота зі скальпелем багатьом стає моторошно, наразі вони є 

радше асистентами хірургів, оскільки ними однаково керує людина. 

Про перспективи, нещодавно вчені Массачусетського технологічного 

інституту створили робота-маніпулятора, який може допомогти лікарям 

проводити втручання навіть на мікроскопічному рівні — з такою точністю, що 

людям не властива. Це говорить нам що науку не зупинити.  

Список використаних джерел 
1 Невказаний. Роботизована хірургія [Електронний ресурс] / Невказаний 

// Вікіпедія – Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1

%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0

_%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1

%8F 

2 МАРКУШ К. Доктор Робот. На що здатні сучасні медичні роботи? 

[Електронний ресурс] / КАТАЛІНА МАРКУШ // nauka.ua – Режим 

доступу до ресурсу: https://nauka.ua/article/doktor-robot-na-shcho-zdatni-

suchasni-medichni-roboti. 

3 Люблин М. Коли роботизована хірургія не найкращий хірургічний 

варіант [Електронний ресурс] / Мэтью Люблин // DR. MATTHEW 

LUBLIN ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGEON – Режим доступу 

до ресурсу: https://www.drmatthewlublin.com/blog/when-is-robotic-

surgery-not-the-best-surgical-option. 
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РОБОТОТЕХНІКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАПРЯМКИ 

 

Постановка задачі. Що таке робототехніка, Розібрати проблеми розвитку 

цієї галузі. Напрямки сфери робототехніки в Україні.  

Мета дослідження.  Розібрати плюси та мінуси робототехніки. 

Результати дослідження. На даний момент наша планета перебуває в ері 

штучного інтелекту, навіть взяти на приклад машини від Tesla з автопілотом, або 

у США де тільки можна вже використовуються роботів для різних завдань. 

Давайте розберемо, що ж таке взагалі робототехніка. 

Робототехніка – це вид науки і ця наука займається розробкою, 

тестуванням, будівництвом і експлутацією роботів та їх програмним 

забезпеченням або комп'ютерних систем для їх контролю. 

Роботи можуть бути будь якої форми і розміру. Це може бути як звичайний 

робот пилесмок так і робот схожий видом на людину.  

На даний момент лідери по країнам серед робототехніки являється Японія, 

Південна Корея, США та Німеччина. Основною проблемою розвитку галузі 

робототехніки в Україні є недостатність коштів на введення та розробку нових 

типів  роботизованої продукції. 

В Україні є три напрямки робототехніки: споживчий, виробничий і сферу 

навчання. На сьогодні головною метою для держави є  розвиток сфери навчання, 

оскільки від підростаючого покоління залежить майбутнє нашої країни. 

 Крім цього, здійснюються розробки в промисловому виробництві, а також 

проводиться підтримка інвесторами інноваційних проектів (стартапів), які 

відкривають нові перспективі для входження України у світовий простір 

економічно розвинутих країн. 

Висновки та перспективи. Якщо переходи до плюсів і мінусів 

робототехніки то тут не все так однозначно. Почну з плюсів. Наприклад, багато 

роботів призначено для праці з монтажу, і не можуть бути легко пристосовані 

для інших застосувань. Їх називають «складальними роботами». Для зварювання 

шва, деякі виробники постачають повні зварювальні системи з роботом, тобто 

зварювальне устаткування поряд з іншими зручностями обробки матеріалів, 

таких як, поворотні столи та інше, як єдине ціле. Така інтегрована роботизована 

система, називається «зварювальний робот». Деякі роботи, спеціально 

призначено для маніпулювання важкими навантаженнями і позначені як «важкі 

роботи службових обов'язків». Поточні і можливі області застосування роботів, 

включають у себе: 

– очищення забруднених територій, від токсичних відходів або продуктів 

ядерних установок; 

mailto:maxmerkulov01@gmail.com
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– сільськогосподарські роботи (AgRobots); 

– внутрішні роботи, очищення приміщення та догляд за людьми похилого 

віку; 

– медичні роботи, що виконують дії з малоінвазивної хірургії; 

– домашні роботи з повним використанням. 

Також є і недоліки, але я вважаю, що в майбутньому їх можливо буде 

виправити. Сьогодні багато впливових людей світу висловлюють стурбованість 

стрімким розвитком робототехніки. На Всесвітньому економічному форумі в 

Давосі дійшли висновку, що при всіх своїх плюсах штучний інтелект, точніше, 

штучні робочі руки несуть пряму загрозу зайнятості людей. Очікується, що в 

найближчі п’ять років роботи відберуть 7 млн. робочих місць, тоді як створено 

буде тільки 2 млн. 

Варто також пам’ятати, що жоден алгоритм не має моральних 

обмежувачів. Домагаючись більшої свободи за допомогою машин, людина 

якоїсь миті ризикує перетворитися на їхнього раба. Не випадково Стівен Хокінг 

та Ілон Маск побоюються виходу штучного інтелекту з-під контролю. 

Список використаних джерел 

1 https://seoblog.org.ua/4584/ 

2 https://metinvest-smc.com/ua/articles/razvitie-robototexniki-budushee-

uzhe-nastupilo/ 

3 https://sites.google.com/site/robototehnikaznania/home 

4 https://dou.ua/lenta/articles/robotics-in-ukraine/ 
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ПОБУТОВА РОБОТОТЕХНІКА 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з технологією побутової 

робототехніки, які переваги вона має, як швидко розвивається та яке місце 

займає в сучасних технологіях. 

Мета дослідження. Метою дослідження є показ технології, а саме 

побутової робототехніки, що стрімко розвиваються та набувають популярність у 

сучасному світі. 

Результати дослідження. Побутовий робот - робот, призначений для 

допомоги людині у повсякденному житті. Зараз поширення побутових роботів 

набуває обсягів, та футурологи припускають широке їх поширення в 

найближчому майбутньому. У 2007 році Білл Гейтс опублікував статтю «Робот 

у кожному домі» про значний потенціал роботів (включаючи домашніх або 

побутових роботів) для соціуму.  

https://seoblog.org.ua/4584/
https://metinvest-smc.com/ua/articles/razvitie-robototexniki-budushee-uzhe-nastupilo/
https://metinvest-smc.com/ua/articles/razvitie-robototexniki-budushee-uzhe-nastupilo/
https://sites.google.com/site/robototehnikaznania/home
https://dou.ua/lenta/articles/robotics-in-ukraine/
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Одним із перших прикладів вдалої масової промислової реалізації роботів-

іграшок став собачка AIBO корпорації Sony. У серії іграшок LEGO, що 

розвивають, є набір Mindstorms — конструктор для створення програмованого 

робота.  

У вересні 2005 року у вільний продаж вперше надійшли перші 

людиноподібні роботи "Вакамару" виробництва фірми Mitsubishi. Робот 

вартістю 15 тис. дол. здатний впізнавати людей, розуміти деякі фрази, надавати 

довідки, виконувати деякі секретарські функції, стежити за приміщенням. 

Окремої уваги заслуговують роботи-пилососи. Як правило, вони здатні 

самостійно переміщатися в приміщенні, повертаючись за необхідності на 

зарядну станцію. Робот-пилосос - пилосос, призначений для автоматичного 

прибирання приміщень з мінімальною участю людини, або без неї. 

Робот-пилосос здатний до самостійного переміщення та орієнтування в 

просторі, для чого оснащується акумулятором, колісними рушіями, 

навігаційними сенсорами та керуючим мікроконтролером. Належить до класу 

побутових роботів та інтелектуальної побутової техніки для розумного будинку. 

«Розумний» пристрій є «шайбою» середніх розмірів з коліщатками та 

вбудованими щітками для прибирання. Всередині робота вбудований 

електричний двигун, блок керування та контейнер для сухого сміття. За 

принципом роботи подібні автоматичні моделі нічим не відрізняються від 

класичних пилососів - вони також всмоктують пил і бруд у внутрішній 

контейнер. Ще в корпус вбудовані датчики та сканери, які дозволяють «шайбі» 

орієнтуватися у просторі та точно визначати зону прибирання. Сучасні 

технології дозволяють досягти 100% очищення підлогового покриття в 

приміщеннях, куди може дістатися автоматичний робот-прибиральник. 

Більшість роботів-пилососів використовують випадковий маршрут, вибираючи 

по черзі один із алгоритмів: рух по прямій, рух по спіралі, рух уздовж стін, 

поворот на довільний кут. 

Більш дорогі моделі роботів будують у пам'яті "карту приміщення", і 

планують оптимальний маршрут по цій карті - це дозволяє істотно зменшити 

тривалість прибирання. 

Висновки та перспективи.  Роботи-пилососи є незамінними помічниками 

для прибирання будинку чи квартири. З розвитком технологій автоматичний 

пилосос стає звичайним гаджетом, здатним повністю очистити підлогу від пилу 

та бруду. З розвитком технологій та робототехніки життя людей стає більш 

легким та автоматизованим. Робототехніка може скоротити витрати на людську 

працю не тільки у побуті, а ще і у різних сферах діяльності людини. 

Список використаних джерел 

1 [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D

1%82-

%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81 
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2 [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://sites.google.com/site/tehnologiibudusego2016/home/robototehnika/

bytovaa-robototehnika 

3 [електронний ресурс] — режим доступу: https://blog.allo.ua/pochemu-

roboty-pylesosy-luchshij-variant-dlya-uborki_2020-04-53/ 
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ВИКОРИСТАННЯ RAID ТА ЇХ РІЗНОВИДИ 

 

Постанова задачі. Ознайомити слухачів з темою використання RAID та їх 

різновиди. 

Мета дослідження. Донести інформацію про RAID масиви, їх різновиди 

та специфіку. Різновиди RAID. Відмінності RAID. Практичне застосування 

RAID. 

Результат дослідження. Зберігання даних вимагає наявності безпечного 

та захищеного сховища, який має значний доступний внутрішній дисковий 

простір та здатний уберегти будь-яку інформацію від пошкодження, або 

випадкової втрати. Масив «RAID» повною мірою відповідає заявленим вимогам, 

і далі ми докладніше зупинимося на його описі, принципах роботи, доступних 

варіантах кінцевого конструктивного виконання, перевагах та окремих 

недоліках.  

Програмне забезпечення для виконання функцій RAID і управління 

дисками може бути розташоване на окремій платі контролера (апаратний 

контролер RAID) або просто може бути драйвером. Деякі версії Windows, такі як 

Windows Server 2012, а також MacOS X, включають функціональність 

програмного RAID. Апаратні RAID-контролери коштують дорожче, ніж чисте 

програмне забезпечення, але вони також пропонують кращу продуктивність, 

особливо з RAID 5 і 6. 

RAID-системи можуть використовуватися з декількома інтерфейсами, 

включаючи SCSI, IDE, SATA або FC (оптоволоконний канал). Існують системи, 

які використовують диски SATA для внутрішнього використання, але мають 

FireWire або SCSI- інтерфейс для хост-системи. 

Іноді диски в системі зберігання визначаються як JBOD, що означає 

«просто набір дисків». Це означає, що ці диски не використовують певний рівень 
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RAID і діють як автономні диски. Це часто робиться для дисків, які містять 

файли підкачки або дані спулінга.  

Нижче наведено огляд найпопулярніших рівнів RAID: 

 RAID 0 – чергування. 

 RAID 1 – віддзеркалення. 

 RAID 5 – чергування та парність. 

 RAID 6 – чергування з подвійною парністю. 

 RAID 10 – поєднання віддзеркалення і чергування.  

«RAID 0» рівень задіює процес поділу масиву даних на одиничні блоки, з 

подальшим їх розподілом по кількох пристроях зберігання, таким як жорсткі 

диски («HDD») або твердотільні накопичувачі («SSD»), об’єднаних у групу. 

Блоки розподіляються послідовно та містять кожну свою частину даних на 

окремому диску. Найкраще використовувати для сховища, наявність захисту від 

втрати даних у якому не є критичною, але потрібна підтримка 

високошвидкісного режиму читання та запису. 

«RAID 1» є обов’язковим розміщенням даних на два або більше дисків, що 

становлять єдиний масив, з подальшою синхронізацією вмісту копій. Наприклад, 

відповідальних за фінансові операції, надсилання та отримання електронної 

пошти, функціонування операційної системи. Дзеркальне копіювання дисків 

особливо корисне для сценаріїв аварійного відновлення, оскільки забезпечує 

миттєве відновлення необхідних для критично важливих програм даних, відразу 

після відмови диска. 

«RAID 5» заснований відповідно до принципу чергування на рівні блоків 

парності. Дані та інформація про парність розподіляються рівномірно по всіх 

дисках, що тягне за собою зниження критичної вразливості окремого 

накопичувача з організованого об’єднання, і дозволяє масиву «RAID 5» 

функціонувати навіть у разі збою якогось одного диска, а також відновити 

втрачені з проблемного пристрою дані за рахунок чергування. Архітектура 

масиву «RAID 5» дозволяє рівномірно і збалансовано виконувати операції 

читання та запису на кількох дисках, і на даний час, даний вид масиву є одним із 

найчастіше використовуваних типів «RAID». Він має більш корисне сховище, 

ніж конфігурації RAID 1 та RAID 10, і забезпечує рівень працездатності, який 

еквівалентний параметрам масиву «RAID 0». 

«RAID 6» формат організаційної побудови об’єднаного дискового 

простору, також відомий як «RAID з подвійним контролем парності», дуже 

схожий на попередній рівень – «RAID 5», але додатково включає в себе другу 

схему парності, діагонально розподілену дисками в масиві. Надлишковий масив 

дисків «RAID 6» забезпечує дуже високу стійкість до відмов і може 

використовуватися в середовищах, де потрібен тривалий період зберігання 

даних, таких як архівування. 

«RAID 10», також відомий як «RAID 1 + 0», є конфігурацією «RAID», яка 

об’єднує для захисту даних дзеркалювання диска та чергування дисків. Потрібно 

щонайменше чотири диски, в яких дані чергуються на дзеркальних парах. Висока 

ефективність «RAID 10» та її здатність прискорювати як операції запису, так і 
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читання, роблять його придатним для часто використовуваних, критично 

важливих, серверів баз даних [2]. 

Висновки та перспективи. Технологія «RAID» стрімко розвивається і 

доповнюється новими зразками готових масивів дисків, які мають кожен власні 

переваги та недоліки, а також розраховані на використання у певних 

пріоритетних областях можливого застосування.  

«RAID» залишається укоріненою частиною сховища даних, і великі 

постачальники технологій все ще випускають продукти «RAID». «IBM» 

випустила технологію «IBM Distributed RAID» зі своїм програмним 

забезпеченням «Spectrum Virtualize V7.6», який обіцяє підвищити 

продуктивність масиву та ефективність зберігання даних у середовищах, де 

сервер IBM є основним сховищем. Остання версія технології «Intel Rapid 

Storage» підтримує «RAID 0», «RAID 1», «RAID 5»  та «RAID 10», а програмне 

забезпечення для управління «NetApp ONTAP» використовує «RAID» для 

захисту від трьох одномоментних відмов дисків. Платформа «Dell EMC Unity» 

також підтримує «RAID 1/0», «RAID 5» та «RAID 6». 

Список використаних джерел 

1 Інтернет-джерело 

https://hetmanrecovery.com/uk/recovery_news/summary-concept-and-

description-of-available-capabilities-of-a-redundant-array-of-independent-

disks-raid.htm 

2 Інтернет-джерело  

https://server-shop.ua/ua/types-of-raid-arrays-and-their- differences. html.  
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МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ РОБОТА НА КАРТІ 

МІСЦЕВОСТІ 

 

Постановка задачі. Розглянути способи локалізації робота при 

переміщенні в просторі. 

Мета дослідження. Зрозуміти принципи роботи методу локалізації 

Монте-Карло для застосування роботами на карті місцевості. 

Результати дослідження.  Для вирішення прикладних завдань в багатьох 

випадках роботу необхідно знати про своє реальне місце розташування, яке 

доволі часто відрізняється від даних, що зберігаються в бортовій системі. Для 



40 
 

безпілотних робототехнічних пристроїв, а також наземних роботів 

найефективніше застосовувати алгоритми локальної навігації, що полягають у 

визначенні координат пристрою по відношенню до якоїсь початкової точки.  

Одним із багатьох алгоритмів локалізації робота на карті місцевості є 

локалізація Монте-Карло (Monte Carlo Localization). Цей метод має низку 

переваг перед іншими. Фільтр частинок, що є головним елементом для методу 

Монте-Карло, може апроксимувати кілька різних видів імовірнісних розподілів, 

оскільки має непараметричне представлення. Деякі баєсові алгоритми 

локалізації, такі як фільтр Калмана (у тому числі розширений фільтр Калмана),  

вважають, що робот близький до того, щоб бути розподілом Гаусса, і не 

справляються з ситуаціями, коли початкові Припущення є мультимодальним.  

Враховуючи карту середовища, алгоритм оцінює положення та орієнтацію 

робота в міру його переміщення та зчитує дані навколишнього середовища. 

Алгоритм використовує фільтр частинок уявлення розподілу можливих станів. 

Частка являє собою можливий стан, тобто гіпотезу про те, де знаходиться робот 

у певний момент часу. Найчастіше початкове припущення алгоритму є 

рівномірним випадковим розподілом частинок по конфігураційному простору. 

Щоразу, коли робот переміщається, він переміщає частки, щоб передбачити свій 

новий стан після руху. Якщо робот щось визначає нове, відбувається 

перерахунок частинок на основі рекурсивної баєсівської оцінки. Тобто 

визначається те, наскільки добре фактичні сприйняті дані корелюють з 

прогнозованим станом. В результаті  положення часток повинне співпадати з 

фактичним положенням робота.  

Розглянемо робота в одновимірному круговому коридорі з ідентичними 

дверима, що використовує датчик, який визначає наявність або відсутність 

дверей перед собою. У початковий момент часу робот знаходиться біля перших 

дверей. Сам алгоритм ініціалізується рівномірним розподілом частинок, тобто 

спочатку робот не знає, де саме він знаходиться, і вважає, що може перебувати у 

будь-якій точці простору вздовж коридору з однаковою ймовірністю. Потім 

робот отримує інформацію з датчика про навколишній простір і виявляє перед 

собою двері. Виходячи з цього, надається вага кожній із частинок. Частинкам, 

які можуть дати такі показання датчика (наявність дверей), надається більша 

вага. Потім робот генерує набір нових частинок, причому більшість із них 

генерується навколо попередніх частинок з великою вагою. Робот вважає, що він 

знаходиться біля одних якихось дверей, але не знає біля яких саме.  

Потім робот переміщається на певну відстань праворуч. Всі частинки 

також переміщуються праворуч, і додається певний шум. Робот аналізує дані про 

навколишнє середовище та не виявляє двері. Він знову надає вагу кожній з 

частинок. Тепер часткам, які можуть дати такі показання датчика (відсутність 

дверей), надається більша вага. Частинки в області яких є двері, отримують малу 

вагу.  

Слід зазначити, що при оновленні руху робот передбачає своє нове місце 

розташування на основі заданої команди запуску, застосовуючи рух до кожної з 

частинок, що імітується. Наприклад, якщо робот рухається вперед, то всі 
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частинки рухаються вперед у своїх напрямках незалежно від того, як вони 

спрямовані. Однак у реальному світі жоден механізм не ідеальний, і робот 

переміщається насправді з деякою похибкою. Отже, частки неминуче 

відхиляться під час оновлення руху. Це відхилення і є деяким шумом, який 

потрібно враховувати.  

Етапи алгоритму повторюються циклічно, тобто при знаходженні робота в 

певній точці простору він визначає набір частинок, що відповідає його 

гіпотетичному розташуванню. Потім для кожної частинки робот обчислює 

ймовірність того, що, якби він перебував у цьому місці, то показники 

навколишнього середовища співпадали б з показанням датчиків. Надається вага 

кожній частинці ω, пропорційна зазначеній ймовірності. Потім робот генерує 

набір нових частинок на основі попередніх кроків, з ймовірністю, що 

пропорційна до ω. Частинки, що узгоджуються із показаннями датчиків, 

вибираються частіше, таким чином даючи найкращу оцінку можливого 

розташування робота. Повторюючи ці кроки робот стає більш впевненим в 

правильності свого розташування.  

Висновок та перспективи. Алгоритм локалізації Монте Карло є 

ефективним способом встановлення місця розташування робота на карті 

місцевості, точність якого зростає після кожного переміщення робота в просторі 

завдяки новим показанням датчиків. 

Список використаних джерел 

1 Introduction to Monte Carlo Localization. [Електронний ресурс]. – URL: 

http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ws12/practicalB/02-mcl.pdf 

2 Robust Monte Carlo Localization for Mobile Robots / Sebastian Thrun, 

Dieter Fox, Wolfram Burgard, Frank Dellaer. Artificial Intelligence. №128. 

2011. С.99-141. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ 

 

Постановка задачі. Ознайомити слухачів з військовою робототехнікою. 

Мета дослідження. Розповісти яку робототехніку використовують ЗСУ. 

Результати дослідження. Зараз ні для кого не секрет, що роботи, дрони, 

боти стали якоюсь звичайністю буденністю на війні. Але які саме роботи 

використовує ЗСУ для перемоги над “орками”. 

Почну з усім відомої компанії Baykar та їх безпілотника Bayraktar TB1 та 

Bayraktar TB2. Це турецько-український ударний оперативно-тактичний 

середньовисотний безпілотний літальний апарат (БПЛА) з великою тривалістю 

польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. 

mailto:vlad.gnyadiy.01@gmail.com


42 
 

Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції 

керування. Байрактар може переносити 2 протитанкові ракети або 4 високоточні 

плануючі авіабомби.  

Ефективність використання Байрактарів ви могли бачити на численних 

відео. Використовується як для завдавання удару, так і для ведення розвідки. 

Є ще наш Український розвідувальний БПЛА «Лелека-100» створений 

українською компанією DeViRo. Його робота це вирішення завдань з 

аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості із можливістю 

передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у 

режимі реального часу. Безпілотник є частиною програмно-апаратного 

комплексу. 

Відеотрансляція з БПЛА відбувається в кодованому вигляді, що виключає 

можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами. 

Ще один вид безпілотників це дрони камікадзе, в нас вони є декількох 

видів це: 

Американські Switchblade котрими можна з ювелірною точністю 

закидувати вибухівку в орків. Дрон є повністю безшумним тому, що працює від 

електродвигуна 

Український дрон-камікадзе RAM II UAV створений на базі БПЛА 

«Лелека-100» - наш дрон також є повністю безшумним оскільки теж працює від 

електродвигуна тому виявити його дуже складно. Система призначена для 

нанесення точних ефективних ударів по ворожих силах та мінімізації супутнього 

збитку при використанні в міській місцевості. 

Також в Україні створюється морський флот з підводних дронів камікадзе, 

ці дрони вже показали себе в Севастополі тому в їх ефективності ніхто не 

сумнівається, це секретна українська розробка тому багато інформації про неї 

немає. Маємо лише такі дані - Його довжина - 5,5 метра, дальність - 800 

кілометрів, автономність - 60 годин, максимальна швидкість - 80 кілометрів на 

годину, бойова частина - 200 кілограмів. 

Для порівняння - маса бойової частини ракети Harpoon складає 225 

кілограмів. В української крилатої ракети "Нептун" котрим потопили “Москву” 

бойова частина важить 150 кілограмів. 

Судячи з технічних характеристик, дрон керується трьома відеоканалами. 

Крім того, він також оснащений супутниковою навігаційною системою та 

інерційною навігацією - автопілотом. 

Але на превеликий жаль технології доступні не лише нам, але й війська 

“Оркостану”, свої дрони камікадзе вони виробити не можуть, тому закуповують 

їх у терористів з Ірану, і роблять теракти на території нашої країни. 

Іноді на полі бою безпечно вивезти пораненого немає можливості через 

різні причини. Для таких задач був створений ізраїльський наземний дрон на 

платформі UGV Probot виробництва Elbit Systems, він уже неодноразово довів 

свою ефективність, через зручне керування, високі прохідні властивості, низький 

профіль, все це разом дає можливість доставити пораненого до безпечного місця 

не ризикуючи особовим складом та не відступаючи. 
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ДСНС разом з саперами для розмінування звільнених територій 

використовують роботів-саперів та літаючих дронів-саперів, це дозволяє 

пришвидшити роботу з розмінування та зробити це максимально безпечно тому, 

що роботи не допускають помилок. 

Висновки та перспективи. Також ще є велика кількість наземних 

евакуаційних та ударних роботів, але нажаль наразі вони широко не 

застосовуються. Використання дронів та роботів може знизити бойові втрати до 

0, а ефективність бою збільшити в декілька разів. Звичайно ціна цих дронів та 

роботів кусається, але це не зрівняється з вартістю людського життя котре 

безцінне.Тому донатимо та віримо в ЗСУ. Все буде Україна! 

Список використаних джерел 
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4 https://www.bbc.com/ukrainian/features-63620391 
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ТЕХНОЛОГІЯ НОВОЇ ВИСУВНОЇ ФРОНТАЛЬНОЇ КАМЕРИ В 

СМАРТФОНАХ 

 

Постановка задачі. З кожним роком нові елементи в корпусі смартфона 

займають все більше та більше місця. Така тенденція змушує виробників шукати 

нові рішення для того щоб зменшити розмір елементів та альтернативи в 

сучасному смартфоні. Нове рішення від компанії Xiaomi має на меті вирити дану 

проблему не стандартним способом.  

Мета дослідження. Метою є можливості нової технології Xiaomi в 

смартфонах та можливе використання даної технології в сучасності та 

майбутньому. 

Результати дослідження. Камера, що виїжджає , — один з елементів, що 

дозволяє зробити телефон безрамковим, чого прагнули багато виробників у 

2010-х роках. Була маса експериментальних моделей на кшталт Sharp Aquos 

Crystal 2014 або Xiaomi Mi MIX 2016, де розробники зробили мінімальні рамки 

з боків і зверху, а також значний відступ знизу, щоб сховати фронталку. Але 

найбільш ходовою виявилася реалізація iPhone X з чубчиком. 

При цьому виріз на екрані викликав масу суперечок, які змушували 

виробників шукати спосіб якось сховати фронтальну камеру. Повністю 

відмовитися від неї в епоху селфі не можна було, і в 2018 році з’явився 

перший смартфон з висувною камерою vivo NEX. Технологія блоку, що 

https://lb.ua/news/2021/11/17/498795_nazemni_boyovi_roboti_lideri.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-100
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-100
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
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виїжджає, виявилася настільки простою, що ще через кілька місяців ринок 

виявився буквально заповнений подібними моделями. 

Свій телефон з камерою, що виїжджає, з’явився навіть у маловідомих 

брендів на кшталт UMIDIGI, а тому нічого не віщувало відходу настільки 

технологічних моделей з ринку. У 2019 році було проведено опитування про те, 

яка реалізація фронтальної камери більше подобається користувачам. 

Виявилося, що 47% віддали б перевагу саме виїжджаючий блок, але більша 

частина все-таки виявилася згодна і з менш естетичним вирізом. Але через те, 

що механізм займав надто багато місця під капотом, позбавляв пристрій 

вологозахисту та сильно витрачав заряд акумулятора, виробники припинили 

його використовувати. Нове ж рішення від Xiaomi як мінімум має вирішити дві 

з трьох перелічених вище проблем, тому що користувач самостійно буде 

діставати фронталку механічним шляхом, за допомогою спеціального важеля. 

Таке рішення дасть змогу більш економніше використати місце в середині 

смартфона, що дасть позитивний результат в ергономіці смартфона та змогу 

встановити кращі елементи в середині корпусу. За допомогою того що 

фронтальна камеру можна буде дістати механічним шляхом, буде знижено 

навантаження на акумулятор смартфона.  

Висновки та перспективи. Отже, можна дійти до висновку, що нова 

технологія Xiaomi э дуже переспективною, та в майбутньому, з великою 

вірогідністю, знайде своє місце в бюджетному та середньо-бюджетному ринку 

смартфонів. Відсутність елементу фронтальної камери на екрані смартфону 

дасть змогу розміщувати більше інформації, що в свою чергу дасть позитивний 

UX власникам таких девайсів. Складнощів із додаванням цієї технології в 

ноутбуки, бути не повинно, а її додавання лише краще вплине на анонімність та 

безпеку користувачів 

Список використаних джерел 

1 https://itechua.com 

2 https://andro-news.com 

3 https://xiaomiui.net/shortnews/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ В СУЧАСНОМУ СВІТІ  

 

Постановка задачі. Ручна праця, особливо малокваліфікована, монотонна і 

важка, стає все більш непривабливою, не престижною, небажаною, особливо 

молоді. Тому той технічний арсенал засобів неавтоматизованого виробництва, 

який становить зараз його основу, вже в найближчому майбутньому стане 

соціально неприйнятним, соціально неможливим. Данна доповідь створена для 

ознайомлення слухачів з можливостями та перевагами використання 

промислових роботів у промисловості. 

Мета дослідження. Дослідження сфер застосування та управління 

роботизованих технологій в сфері промисловості. 

Результати дослідження. Промисловий робот - автономний пристрій, що 

складається з механічного маніпулятора і системи управління, що пере 

програмується, застосовується для переміщення об'єктів у просторі в різних 

виробничих процесах. Промислові роботи є важливими компонентами гнучких 

автоматизованих виробничих систем, які дозволяють збільшити продуктивність 

праці. У складі робота є механічна частина та система управління цією 

механічною частиною, яка у свою чергу отримує сигнали від сенсорної частини. 

Механічна частина робота ділиться на маніпуляційну систему та систему 

пересування: 

Управління буває кількох типів: 

Програмне управління - найпростіший тип системи управління, що 

використовується для управління маніпуляторами на промислових об'єктах. У 

таких роботах відсутня сенсорна частина, всі дії жорстко фіксовані та регулярно 

повторюються. Для програмування таких роботів можуть застосовуватися 

середовища програмування типу VxWorks/Eclipse або мови програмування, 

наприклад Forth, Оберон, Компонентний Паскаль, Сі. Як апаратне забезпечення 

зазвичай використовуються промислові комп'ютери в мобільному виконанні 

PC/104 рідше MicroPC. Може відбуватися за допомогою ПК або програмованого 

логічного контролера. 

Адаптивне керування - роботи з адаптивною системою керування 

оснащені сенсорною частиною. Сигнали, що передаються датчиками, 

аналізуються і в залежності від результатів приймається рішення про подальші 

дії, перехід до наступної стадії дій 
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Класифікація промислових роботів: 

За видом виробництва ПР поділяють на: 

Спеціальні ПР виконують певну технологічну операцію чи допоміжну 

модель устаткування; 

Спеціалізовані ПР виконують операції одного виду, наприклад 

зварювання, складання та обслуговують певну групу моделей обладнання; 

Універсальні ПР є найбільш удосконаленими представниками 

промислових роботів, служать для виконання різних операцій та функціонують 

з обладнанням різного призначення (різнорідних операцій). 

По вантажопідйомності розрізняють ПР на надлегкі (вантажопідйомність не 

більше 1 кг), легкі (вантажопідйомність від 1 до 10 кг), середні 

(вантажопідйомність від 10 до 200 кг), важкі (вантажопідйомність від 200 до 

1000 кг) і надважкі де вантажопідйомність понад 1000 кг). 

Висновки та перспективи.  Рутинні завдання в промисловому комплексі 

можна і потрібно автоматизувати, щоб зменшити витрати на робочу силу та 

прискорити темпи виробництва. Іншими словами, виробництва, що 

переналагоджується, необхідна автоматизація, «безлюдність» при виконанні і 

технологічних, і допоміжних процесів. 

Список використаних джерел 

1 Тимофеев А. В. Адаптивные робототехнические комплексы /Машино 

ведение – 332 с. – (Ленингр. отд-ние). 

2 ДІТЦ Контакт [Електронний ресурс] / ДІТЦ Контакт – Режим доступу до 

ресурсу: https://kontakt.ub.ua/analitic/1559-promisloviy-robot--vidimiy-

boec-finansovogo-frontu.html. 

3 Корендясев А.И. Теоритические основы робототехники. – В 2 кн. – М.: 

Наука, 2006. – 383 с. (Кн.1) Попов Е. П., Верещагин А 
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VR-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАВЧАННІ 

 

Постанова задачі. Розібрати VR-технології для навчання. Чим вони краще 

за звичні підручники. Які в них переваги та чи буде це технологія для навчання 

майбутнього. 

Мета дослідження. Метою є вивчення сучасних можливостей VR-

технологій в осітньому процесі. 

Результати дослідження.  

Використання віртуальної реальності відкриває багато нових можливостей 

в навчанні та освіті, які є доволі складними, затратними за часом або дорого 

mailto:svitlanavalii@gmail.com
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коштують при традиційних підходах. Виокремлюють п’ять основних переваг 

застосування AR/VR технологій (технологій доповненої – augmented reality, AR, 

та віртуальної – virtual reality, VR) в освіті: 

наочність (використовуючи 3D-графіку, можна деталізовано показати 

хімічні процеси аж до атомного рівня); 

безпека (операція на серці, управління надшвидкісним поїздом, космічним 

шатлом, техніка безпеки під час пожежі – можна занурити глядача в будь-яку з 

цих ситуацій без найменших загроз для життя); 

залучення (віртуальна реальність дає змогу змінювати сценарії, впливати 

на хід експерименту або вирішувати завдання в ігровій і доступній для розуміння 

формі); 

фокусування (віртуальний світ, який оточить глядача з усіх боків на всі 360 

градусів, дасть змогу цілком зосередитися на матеріалі і не відволікатися на 

зовнішні подразники); 

віртуальні заняття (вигляд від першої особи і відчуття своєї присутності в 

намальованому світі – одна з головних особливостей віртуальної реальності). 

Підвищення ефективності навчання з використанням технологій 

віртуальної реальності обумовлене також тим, що заняття з використанням 

сучасних технологій викликають великий інтерес, результатом чого стає 

підсилення навчальної мотивації та активності учнів. Використання нових 

технологій в освіті передбачає, що навчальний процес повинен бути 

перебудований відповідним чином. Нині виокремлюють такі формати VR в 

освіті: 

очне навчання – передання емпіричного матеріалу через VR в 

семантичному навчанні; 

дистанційне навчання – групові заняття з ефектом присутності та 

соціальною взаємодією; 

змішана освіта – можливість віддалено знаходитися в аудиторії, бачити те, 

що відбувається, і взаємодіяти з реальними студентами та викладачами; 

самоосвіта – будь-який з розроблених освітніх курсів може бути 

адаптований для самостійного вивчення. Самі заняття можуть розміщуватися в 

онлайн-магазинах (наприклад, Steam, Oculus Store, App Store, Google Play 

Market), щоб у всіх була можливість освоювати або повторювати матеріал 

самостійно. 

Однак, попри очевидні переваги застосування технологій віртуальної 

реальності в освіті, на сьогодні є чимало потенційних проблем з технологічної 

точки зору. По-перше, будь-яка дисципліна є досить об’ємною, що вимагає 

значних ресурсів для створення контенту на кожну тему заняття – у вигляді 

повного курсу або десятків і сотень невеликих додатків. По-друге, у разі 

дистанційного навчання навантаження з покупки пристрою віртуальної 

реальності лягає на користувача, або цим пристроєм може бути його телефон. 

Але освітнім установам необхідно буде купувати комплекти обладнання для 

аудиторій, в яких проходитимуть заняття, що також вимагає істотних інвестицій. 

По-третє, віртуальна реальність, як і будь-яка технологія, вимагає використання 
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своєї, специфічної мови. Важливо знайти правильні інструменти для того, щоб 

зробити контент наочним. Крім того, складно буде оновити вже наявні освітні 

програми. 

Висновки та перспективи. Одже, VR-системи – це комплекс технічних 

засобів, що занурюють людину у віртуальну 3D-сцену, модель якої створюється 

за допомогою комп’ютера. Така система дає змогу відчути себе присутнім в 

іншому світі або реалістично побачити перед собою прототип чогось, існуючого 

поки лише в кресленнях. Безперечно, VR-технології є перспективним напрямом, 

розвиток якого сприятиме подальшому прогресу у сфері освіти, самоосвіти та 

підвищення кваліфікації. 

Список використаних джерел 
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КОМП'ЮТЕРИ У БІЛИХ ХАЛАТАХ: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У 

МЕДИЦИНІ 

Постановка задачі. Зрозуміти як впливає ШІ (штучний інтелект) на 

розвиток медицини . 

Мета дослідження. Розглянути приклади застосування ШІ в медицині . 

Результати дослідження. ШІ– це велика галузь інформатики, пов’язана зі 

створенням розумних машин, здатних виконувати завдання, які вимагають 

людського інтелекту. Штучний інтелект створений для того, щоб спростити 

життя людині та звільнити від рутинних завдань. І медична сфера тому не 

виняток. Деякі з технологій суттєво впливають на медицину, клінічні 

випробування та життя пацієнтів уже зараз. Я розповім про 3 основних 

застосування ШІ у медицині наразі. 

Діагностика хвороб. Для правильної діагностики захворювань потрібні 

роки медичної освіти. Проте навіть у цьому разі діагностика найчастіше є 

важким і тривалим процесом. Окрім того, лікарська помилка досі залишається 

однією з найчастіших причин смерті пацієнтів (за даними ВООЗ, в Україні через 

лікарську помилку щодня помирає щонайменше 5-7 осіб. У Сполучених Штатах 

імовірність лікарської помилки становить 9,5%). 

Прискорення розробки ліків . Суть розробки ліків полягає в тому, що 

перед впровадженням майбутні препарати проходять безліч етапів, на яких вчені 

проводять скринінг тисяч або навіть мільйонів молекулярних сполук, потім 

методом проб і помилок підбирають «кандидатів» на включення до складу 

лікарського засобу. Далі проводять підбір відповідних пацієнтів для проведення 

клінічних досліджень і перевіряють реакцію організму на ліки. Усе це робиться 

допоки не буде досягнутий оптимальний результат. 

Багато аналітичних процесів, пов’язаних із розробкою ліків, можна 

зробити ефективнішими за допомогою машинного навчання. Це може заощадити 
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роки роботи та сотні мільйонів інвестицій. ШІ допоможе автоматизувати велику 

частину ручної роботи, прискорити розробку клінічних випробувань, 

автоматично визначаючи відповідних кандидатів, а також фільтрувати мільйони 

потенційних молекул до їхніх найкращих варіантів – тих, які мають мінімальні 

побічні ефекти. Усе це дозволить точніше моделювати препарати та заощадити 

багато часу на їхню розробку. 

У багатьох галузях попит на експертів набагато перевищує наявну 

пропозицію. Це ставить лікарів у скрутне становище та часто відбирає час, який 

потрібно витратити на ретельнішу діагностику пацієнта. Тому на допомогу 

приходить ШІ. 

Персоналізоване лікування. Різні пацієнти по-різному реагують на ліки 

й схеми лікування. У такий спосіб індивідуальне лікування має величезний 

потенціал для збільшення тривалості життя пацієнтів. Але лікарям складно 

визначити, які чинники повинні вплинути на вибір лікування. 

ШІ може автоматизувати цю складну статистичну роботу та допомогти 

виявити, які характеристики вказують на те, що в пацієнта буде певна реакція на 

конкретне лікування. 

Алгоритм може передбачити ймовірну реакцію пацієнта на лікування. 

Система дізнається це, порівнюючи схожих пацієнтів (їхні симптоми та 

особливості організму), їхнє лікування та результати. Отримані прогнози 

результатів дозволяють лікарям скласти правильний план лікування. 

Висновки та перспективи. Отже ми розглянули 3 основних застосування 

ШІ в медицині , завдяки чому зрозуміли що окрім застосувань які ми розглянули 

, можна ще вирішити безліч інших проблем в медицині .  

Список використаних джерел  

1 Штучний інтелект у медицині  [Електронний ресурс] — режим доступу: 

https://bit.ua/blog_columns/shtuchnyj-intelekt-v-medytsyni/ 

2 Технологія штучного інтелекту в медицині                                                                        

[Електронний ресурс] — режим доступу:    

https://ilounge.ua/ua/review/tehnologiya-iskusstvennogo-intellekta-v-meditsine 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ 

 

Постановка задачі.  У даній статті я розповім про переваги та загрози 

штучного інтелекту .  

Мета дослідження. Провести аналіз ШІ . Зрозуміти переваги та загрози 

ШІ. 

Результати дослідження. Що таке штучний інтелект? Штучний інтелект 

сьогодні – це здатність машин і програм аналізувати отриману інформацію, 

робити висновки, приймати на їхній основі рішення. Ключова характеристика 

ШІ-пристроїв – вміння постійно навчатися, накопичувати знання і успішно 

застосовувати їх, тобто це здатність до тих дій, які виконує людський мозок. 

Простіше кажучи, думати і реалізовувати задумане: наприклад, готувати певні 

коктейлі, керувати транспортними засобами або ставити діагнози людям. Вчені 

до цього часу не мають одностайної думки стосовно природи інтелекту людини, 

і поки не визначилися з чіткими вимогами стосовно машинного розуму. Однак 

це не заважає успішно розвивати технології ШІ за двома напрямками: 

- Семіотичний. Створення систем, які наслідують такі процеси як мова, 

мислення, вираження емоцій. 

- Біологічний. Створення нейронних мереж, які побудовані за біологічним 

принципом. 

Звичайно, виконувати роботи, для яких створюється штучний інтелект, 

можуть і люди. Тож навіщо ж нам ШІ і чи перевершує він людський мозок? 

Переваги штучного інтелекту. Перші дослідження з вивчення штучного 

інтелекту почалися ще в середині XX століття. Поняття ШІ як науки 

сформулював професор Дартмутського коледжу Джон Маккарті у 1956 році, а 

апогеєм наукових пошуків став відомий тест Тьюринга. Звичайно, суперечки про 

те, чи можна вважати ШІ інтелектом повною мірою, до цього часу 

продовжуються. Але це не суперечить тому, що розумні системи, які навчаються, 

полегшують життя людини, хоча за рівнем розвитку пасуть задніх. Перевагами 

штучного інтелекту можна назвати :  

- точність в обробці даних; 

- здатність аналізувати велику кількість інформації з великою швидкістю; 

- ШІ не потрібен сон і перерва на обід, він не допускає помилок через 

перевтому; 
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- використовувати штучний інтелект можна там, де людині небезпечно 

перебувати. 

Використання машин, які навчаються, і програм може значно скоротити 

час, фінансові витрати і сприяти продуктивності праці. Наприклад, за допомогою 

штучного інтелекту, який вміє діагностувати меланому, лікарі зможуть більш 

точно ставити діагнози і витрачати на кожного з пацієнтів менше часу. 

Відповідно, при цьому лікарям вдасться допомогти більшій кількості людей за 

певний період. 

Загрози, пов’язані з використанням ШІ . В штучного інтелекту є свої 

загрози , окрім переваг : В соціально-політичній сфері його застосування може 

проявитися у вигляді прагнення до тотального контролю; Накопичення 

величезної кількості персональних даних про користувачів комп’ютерних 

систем веде до обмеження особистих свобод, причому якщо в авторитарних і 

деспотичних суспільствах у громадян залишається хоча б теоретична можливість 

чинити опір владі і домовлятися з ними, то в ситуації, коли рішення буде 

приймати автоматика, люди опиняться перед обличчям сил, які чинять спротив 

звичайному людському впливу; Пристрої, що працюють під управлінням ШІ, 

можуть врахувати не всі екологічні фактори, оскільки менш вимогливі до 

чистоти навколишнього середовища ; Застосування ШІ може негативно 

вплинути і на економіку: скорочення робочих місць внаслідок автоматизації 

може призвести до різкого зростання безробіття; вже зараз багато професій 

виявилися під загрозою; наприклад, в зв’язку з впровадженням безпілотних 

транспортних засобів потрібно менше водіїв. 

Де використовується штучний інтелект сьогодні . Потенціал 

застосування штучного інтелекту дуже широкий, вже зараз він використовується 

у багатьох сферах: медицина, фінанси, промисловість, торгівля і, звичайно, 

побут людини. Як приклад – голосові помічники Siri і Alexa, яких можна 

завантажити на iOS, Android або Windows. Ще є боти у відеоіграх, які здатні 

поводити себе завжди по-різному. Існують і автоматичні перекладачі, а також 

цілісні комплексні системи розумного будинку. Неабияку роль відіграє штучний 

інтелект у роботі підприємств. Він допомагає автоматизувати процеси, які 

потребують неабияких зусиль, і тоді участь людини залишається мінімальною. 

Наприклад, компанія LG планує відкрити завод, де все – від закупівлі матеріалів 

до відвантаження готового продукту – буде під контролем розумних систем. 

Запустити виробництво нового формату керівництво компанії збирається вже у 

2023 році. 

Висновки та перспективи. Отже, ми дізналися про ШІ , про його плюси 

та загрози . Хоча ШІ має свої певні загрози , без нього наврядчи вдасться 

покращити життя людей в усіх сферах її перебування . 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В БІЗНЕСІ 

 

Постановка задачі. Як штучний інтелект використовується в бізнесі. 

Мета роботи. Дослідити досвід застосування штучного інтелекту в бізнесі 

на прикладі розвинених країн. 

Результат дослідження. Штучний інтелект (ШІ) відіграє ключову роль у 

зменшенні обсягу робіт з програмування та проектування для створення рішень 

автоматизації. Завдяки штучному інтелекту можна швидше міняти логіку 

управління та підвищувати гнучкість і точність виробничих процесів, особливо 

у промисловості. Наприклад, алгоритми машинного навчання допомагають 

системам візуального контролю якості на виробничих підприємствах і 

роботизованим системам більш гнучко реагувати на несподівані ситуації і 

класифікувати випадки відхилення від норми завдяки здатності автоматично 

реагувати  під час роботи. В результаті значно підвищується ефективність 

роботи, оскільки експертні знання, наприклад щодо кольору, якості продукції / 

процесу, можна передати в систему автоматизації. 

Роботи в багатьох галузях промисловості найчастіше виконують роботу, 

яка вважається небезпечною для людини. Роботи довели свою ефективність у 



54 
 

роботах, які дуже повторюються, що може призвести до помилок або нещасних 

випадків через втрату концентрації та інших робочих місць, які люди можуть 

вважати такою, що принижує гідність. У 2014 році Китай, Японія, США, 

Республіка Корея та Німеччина об'єднали 70 % загального обсягу продажів 

роботів. У автомобільній промисловості, сектором з особливо високим ступенем 

автоматизації, у Японії найвища густина промислових роботів у світі: 1414 на 10 

000 співробітників. 

Провідні світові компанії і фірми, які виявляють бажання бути 

конкурентоспроможними, звертають увагу на інтелектуальні рішення для 

виробництва. Впровадження нових систем, купівля техніки, програмного 

забезпечення та налаштування мережі потребують грошей і ресурсів, але й 

мають безліч переваг: 

- Автоматизація. Участь людини в налагоджених виробничих процесах 

скорочується до мінімуму. Завдяки автоматизації постійних дій, скорочується 

час виробництва і збільшуються потужності.  

- Аналіз даних. Штучний інтелект не втомлюється і менше помиляється, 

коли потрібно обробити велику кількість даних. Наприклад, здійснювати 

бухгалтерські розрахунки.  

- Роботизація. Роботи здатні збирати конструкції з різних деталей, бурити, 

досліджувати, класифікувати і тестувати. Існують роботи, які здатні аналізувати 

поведінку людини на виробництві і упереджувати нещасні випадки. 

 Найбільш активно застосовуються ШІ-технології в таких країнах, як 

Америка, Японія, Китай, Німеччина. Відома компанія з випуску мотоциклів 

Harley-Davidson за допомогою розумних систем скоротила час збирання 

мотоцикла з 21 дня до 6 годин. Техногігант Samsung планує повністю перевести 

один із заводів на виробництво, яке використовує штучний інтелект, у 2023 році. 

Компанія Apple використовує FaceID у своїх гаджетах, який працює за 

допомогою штучного інтелекту. Google використовує штучний інтелект 

(насправді компанія Google це локомотив штучного інтелекту), щоб гарантувати, 

що майже вся електронна пошта в папці “Вхідні” є автентичною. Програма 

допомагає організувати вашу електронну пошту, щоб ви могли швидше 

отримати доступ до важливих комунікацій. Наприклад, Gmail сортує електронну 

пошту в 4 різних категоріях і відправляє спам в окрему папку. Google стверджує, 

що фільтрація з використанням штучного інтелекту запобігає попаданню майже 

99% спаму у папку “Вхідні”. Застосунок «Grammarly» використовує ШІ для 

виправлення граматики і коректного написання документів. 

Висновки та перспективи. В кінцевому рахунку, переваги технології 

легко переважують будь-які негативні аспекти. ШІ широко використовується 

мільйонами людей і компаній у всьому світі, і популярність найближчим часом 

поширитися ще більше. Ця технологія надає не має собі рівних зручність і 

простоту використання та забезпечує максимальну продуктивність і якість 

роботи. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

 

Постановка задачі. Розглянути основні можливості та недоліки хмарних 

технологій. 

Мета дослідження. Дослідити перевагу хмарних технологій 

Результати дослідження. Ми дослідили недоліки і можливості хмарних 

технологій у порівнянні з традиційними технологіями.  

Яка різниця між хмарним і традиційним програмним забезпеченням? 

Програмне забезпечення, встановлене на персональному комп’ютері, 

виконує всі операції на ньому. За допомогою хмарного програмного 

забезпечення центр обробки даних, який знаходиться за межами вашої 

організації, виконує більшу частину роботи. Ви просто бачите результати 

на своєму екрані. 

«Хмарні обчислення» є онлайн альтернативою тим процесам, які зазвичай 

організації виконують самостійно. Для прикладу, веб-сервіс пошти - це онлайн- 

альтернатива хостингу серверу електронної пошти. 

Більшість послуг «хмарних обчислень» можна отримати через веб- 

браузери: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox або 

Google Chrome. Ви можете також використовувати деякі хмарні сервіси через 
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спеціальний мобільний додаток або браузер на смартфоні та планшеті. 

Хмарні сервіси не вимагають складного обладнання, яке працює на 

спеціалізованому програмному забезпеченні. 

Можливості хмарних обчислень: 

- Доступ до особистої інформації з будь-якого комп'ютера, що 

підключений до Інтернету. 

- Можливість працювати з інформацією з різних пристроїв (ПК, 

планшети, телефони і т.п.). 

- Незалежність від операційної системи комп’ютера користувача - 

веб-сервіси працюють в браузері будь-яких ОС. 

- Одну інформацію можна переглядати і редагувати одночасно з 

різних пристроїв. 

- Багато платних програм є безкоштовними (або дешевшими) веб- 

додатками. 

- Запобігання втрати інформації, вона зберігається в хмарних 

сховищах. 

- Завжди актуальна і оновлена інформація. 

- Використання останніх версій програм і оновлень. 

- Можливість об’єднання інформації з іншими користувачами 

- Легко ділитися інформацією з людьми в будь-якій точці земної кулі. 

Недоліки: 

- Необхідність постійного з'єднання. Для отримання доступу до 

послуг «хмари» необхідно постійне з'єднання з Інтернет. 

- Програмне забезпечення та його «кастомизация». Є обмеження по 

ПЗ, яке можна розгортати на «хмарах» і надавати йогокористувачеві. 

Користувач має обмеження у використовуваному забезпеченні та 

іноді не має можливості налаштувати його під свої власні цілі. 

- Конфіденційність. Конфіденційність даних, що зберігаються в 

публічних «хмарах», в даний час, викликає багато суперечок, але в 

більшості випадків експерти сходяться в тому, що не рекомендується 

зберігати найбільш цінні для компанії документи на публічній 

"хмарі", оскільки в даний час немає технології, яка б гарантувала 

100% конфіденційність даних. 

- Безпека. «Хмара» сама по собі є достатньо надійною системою, 

однак при проникненні в неї зловмисник отримує доступ до 

величезного сховища даних. Ще один мінус, - це використання 

систем віртуалізації в яких, як гипервізора, використовуються ядра 

стандартних ОС (наприклад Windows), що дозволяє 

використовувати віруси та вразливості системи. 

- Дороге обладнання. Для побудови власної хмари необхідно виділити 

значні матеріальні ресурси, що не вигідно щойно створеним і малим 

компаніям 

- Подальша монетизація ресурсу. Цілком можливо, що компанії надалі 

вирішать брати плату з користувачів за надані послуги. 
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Висновки та перспективи. Хмарні технології найкраще підходять для 

великих компаній, яким треба оброблювати великі масиви даних і зберігати 

багато інформації. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТИПІВ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Постановка задачі. Ознайомлення з таким явищем, як рекомендаційні 

системи, їхніми типами, та яку роль вони займають у сучасному суспільстві. 

Мета дослідження. Метою дослідження є ознайомлення з 

рекомендаційними системами, які стали практично невід’ємною частиною 

нашого оточення, опис основних типів рекомендаційних систем, розгляд 

принципу функціонування систем, та аналіз недоліків та переваг 

Результати дослідження. В останні роки, рекомендаційні системи сильно 

інтегрувались у наше оточення. Рекомендації відіграють важливу роль в 

повсякденному житті, будь то навчання, чи дозвілля. З розвитком систем 

рекомендацій, з’явилась необхідність автоматизації систем, та підвищення їхньої 

ефективності і актуальності за рахунок впровадження алгоритмів машинного 

навчання. 

Рекомендаційні системи — програмні засоби, які намагаються 

передбачити якісь об'єкти (фільми, музика, книги, новини, веб-сайти тощо) 

будуть цікаві користувачеві, якщо є певна інформація про його переваги. 

Існують дві основні стратегії створення рекомендаційних систем: 

фільтрація вмісту та колаборативна фільтрація. 

Під час фільтрації вмісту створюються профілі користувачів та об'єктів. 

Профілі користувачів можуть включати демографічну інформацію або відповіді 
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на певний набір запитань. Профілі об'єктів можуть включати назви жанрів, імена 

акторів, виконавців тощо залежно від типу об'єкта. 

При колаборативній фільтрації використовується інформація про 

поведінку користувачів у минулому, наприклад про покупки або оцінки. У цьому 

випадку немає значення з якими типами об'єктів ведеться робота, але можуть 

враховуватися неявні характеристики, які важко було б врахувати при створенні 

профілю. Основна проблема цього типу рекомендаційних систем — так званий 

«холодний старт», а саме, відсутність даних про користувачів, що недавно 

з'явилися в системі, або об'єктах. 

Системи, що використовують підхід, що базується на змісті, 

використовують властивості/параметри об'єктів, які ми хочемо рекомендувати, 

щоб пропонувати інші, схожі на ті, що подобаються користувачеві, на основі 

його попередніх дій або явного зворотного зв'язку. У міру того як користувач 

вводить більше даних або робить дії за цими рекомендаціям, механізм стає дедалі 

точнішим. 

Процес рекомендацій, що використовується у цьому методі, можна умовно 

розділити на три частини: 

1. Аналіз об'єктів (того, що рекомендуватимемо): тут основна завдання 

полягає в тому, щоб проаналізувати вміст елементів та витягти з елемента 

інформацію або конкретні характеристики з допомогою різних методів. 

2. Створення профілю: створюємо профіль користувача після узагальнення 

даних, зібраних з урахуванням його переваг. 

3. Компоненти фільтрації: цей процес намагатиметься порівняти 

характеристики профілю користувача з характеристиками елементів А потім 

система порекомендує предмети, які підходять користувачеві. Тобто ця система 

працює з даними, наданими користувачами явно (рейтинг) або неявно (клік 

мишкою, тривалість перегляду веб-сторінки та інші записи, що характеризують 

поведінку користувача). 

Ефективність фільтрації на основі вмісту залежить від розуміння вмісту 

елементів. Основна мета цього типу – дізнатися, як розрізняти предмети як вони 

співвідносяться один з одним. Існує безліч методів для отримання ознак у 

елементів та наступної обробки: векторизація, TF-IDF, Word2Vec. 

Колаборативна фільтрація (КФ) найбільш популярна та широко поширена 

техніка у рекомендаційних системах. Замість зіставлення інтересів користувача 

з об'єктами, при спільній фільтрації виконується пошук схожих користувачів чи 

об'єктів. Тобто логіка спільної фільтрації полягає в тому, що схожим 

користувачам подобаються однакові речі.  

Якщо два користувача дають однакову оцінку для одного елемента або 

поводяться однаково, вони будуть оцінювати інші елементи так само. Ще такий 

алгоритм називається User-Based (дослівно перекладається з англійської як «на 

основі користувача»).   

Система КФ включає три основні етапи. Починається зі збору 

користувацьких оцінок за елементами (items) для побудови матриці оцінок, та 
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використовується на другому етапі для пошуку сусідів за допомогою обчислення 

подібності між користувачами чи елементами.  

І, нарешті, етап прогнозування з використанням будь-яких методів 

агрегування. На цьому етапі виконується прогнозування рейтингу для елементів 

без оцінки, та вибору N-перших елементів як рекомендації для конкретного 

користувача.  

Інтуїція, що лежить в основі цього підходу, полягає в тому, що користувачі, 

які мали аналогічні переваги в минулому, матимуть аналогічний інтерес у 

майбутньому.  

Існує два основних підходи до колаборативної фільтрації:  

1. Методи, що базуються на моделі: надає рекомендації, вимірюючи 

параметри статистичних моделей для оцінок користувачів, побудованих за 

допомогою таких методів як, метод байєсівських мереж, кластеризації та інші.  

2. Методи, засновані на пам'яті: кореляції між користувачами та 

елементами використовується безпосередньо, щоб давати рекомендації 

користувачеві. 

І третя техніка у рекомендаційних системах – гібридний метод. В деяких 

випадках, коли доступні дані, ми маємо можливість використовувати різні типи 

рекомендаційних систем для одного і того ж завдання. У такому разі існує багато 

можливостей для комбінування різних типів систем, щоб досягти кращої 

продуктивності за рахунок виключення недоліків кожної техніки окремо. Берк у 

своїй книзі розділив гібридні методи на сім різних типів:  

1. Змішаний: рекомендації кількох різних систем відображаються у один і 

той самий час  

2. Зважений: оцінки (або голоси) кількох рекомендаційних методів 

поєднуються в одну рекомендацію.  

3. Комбінація ознак: характеристики із різних джерел даних рекомендацій 

об'єднані у єдиний алгоритм.  

4. Каскад: одна рекомендаційна система уточнює дані іншої.  

5. Аугментація ознак: вихідні дані одного методу використовуються як 

вхідні дані для іншого.  

6. Мета-рівень: модель, вивчена одним рекомендатором, використовується 

як вихідні дані для іншого.  

7. Перемикання: Система перемикається між техніками рекомендацій 

залежно від ситуації.  

Берк та його колеги спробували порівняти ефективність та продуктивність 

цих різних типів гібридних рекомендацій систем. За результатами експериментів 

гібриди показали переважання над базовими системами рекомендацій. Кращими 

були визнані аугментації та каскадування. Це довело, що основною перевагою 

гібридного методу є можливість комбінувати переваги інших методик, при 

цьому виключаючи їхні недоліки. Але багато компонентів таких систем мають 

відносну точність і узгодженість, і їх характеристики слід ретельно враховувати, 

щоб створити ефективний алгоритм. Саме тому складність розробки можна 

назвати головним мінусом гібридних систем. 
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Висновки та перспективи. Колаборативна фільтрація має низку переваг. 

По-перше, не потрібно знання предметної області, як це було у випадку content-

based підходу. Також модель може допомогти користувачам відкрити для себе 

нові. інтереси. Окремо система машинного навчання може знати, що користувач 

зацікавлений у даному елементі, але все ж таки може рекомендувати його, тому 

що аналогічні користувачі зацікавлені в ньому.  

Однією з найгостріших проблем є «проблема холодного старту». Це означає, що 

користувач необхідно спочатку оцінити досить велика кількість об'єктів, перш 

ніж рекомендаційна система зможе дати добрі рекомендації.   

Іншою важливою проблемою є розрідженість даних, що дуже сильно впливає на 

продуктивність таких рекомендаційних систем, оскільки це сильно знижує 

ймовірність знаходження користувачів (або об'єктів) із подібними оцінками. Ця 

проблема виникає внаслідок того, що рекомендаційні системи зазвичай 

працюють з величезною кількістю об'єктів та користувачів.  
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СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗУМНИМ 

БУДИНКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з системами розумного будинку, з чого 

вони складаються, які модулі інтегруються. Як відбувається керування системою 

за допомогою голосу. Якими програмними засобами можна реалізувати модуль 

розпізнавання голосових команд для системи розумного будинку. 

Мета дослідження. Метою дослідження є показ системи розумного 

будинку з голосовим керуванням. Показати як за допомогою  голосу можна 

керувати датчиками в будинку. Також показати процес розпізнавання мовлення. 
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Результати дослідження. У  статті [1] представлено гнучку автономну 

недорогу розумну домашню систему, яка базується на додатку Android, який 

взаємодіє з мікровеб-сервером і забезпечує більше, ніж просто комутаційні 

функції. Arduino Ethernet використовується для усунення використання 

персонального комп’ютера (ПК), зберігаючи вартість усієї системи до мінімуму, 

тоді як голосова активація включена для функцій перемикання. Такі пристрої, як 

вимикачі світла, штепсельні вилки, датчики температури, датчики вологості, 

датчики струму, датчики виявлення вторгнень, датчики диму/газу та сирени, 

були інтегровані в систему, щоб продемонструвати здійсненність та 

ефективність запропонованої системи розумного будинку. Додаток «розумний 

дім» перевірено, і він здатний успішно виконувати операції «розумного дому», 

такі як функції перемикання, автоматичний контроль навколишнього 

середовища та виявлення вторгнень, у випадку, коли генерується електронний 

лист і вмикається сирена. 

Розпізнавання мовлення, яке часто неправильно називають розпізнаванням 

голосу, — це комп’ютерне програмне забезпечення, яке аналізує аудіосигнали, 

отримані мікрофоном, і перекладає їх на машинно-зрозумілу мову. Обробка 

мовлення базується на методах, які вимагають локального ЦП або онлайн-

обробки через Інтернет-посилання. Слово активації ініціює обробку ("OK 

Google", "Alexa", ...), а аналіз голосу не підходить для архітектури з обмеженим 

автономним ЦП (16-бітним мікроконтролером) із споживанням низьких частот. 

Щоб виправити це, у статті [2] представили конкретні методи та детально 

описано оптимізовану голосову команду, сумісну з малопотужною автономною 

системою IOT. 

Висновки та перспективи. Система розумний будинок зменшує кількість 

рутинних справ для користувача, а розпізнавання мовлення спрощує керування 

цією системою. Безумовно використання розпізнавання мовлення в подібних 

системах являється дуже перспективним рішенням, а з розвитком технологій 

подібні системи в перспективі можуть бути обов’язковими. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДИЦИНІ 

 

Постановка задачі. Розглянути застосування штучного інтелекту в 

медицині. 

Мета дослідження. Дослідити сфери застосування штучного інтелекту в 

медицині та його вплив на її розвиток. 

Результати дослідження. Відповідно до досліджень, які проводилися 

Global Market Insights, з 2017 по 2024 рік у сфері використання штучного 

інтелекту на ринку охорони здоров'я очікується щорічне зростання – аж 40%. 

Над створенням продуктів з використанням штучного інтелекту для 

установ сфери охорони здоров’я працюють розробники великих компаній, 

зокрема – Microsoft, Apple, Google і IBM. За підрахунками аналітиків, таких фірм 

у світі вже 800. 

Зараз технології штучного інтелекту використовуються при діагностиці 

захворювань, дослідженні генома, розробці ліків і медичної візуалізації. 

Пристрої, створені на основі ШІ, здатні навчатися, аналізувати велику за обсягом 

інформацію, а також приймати рішення самостійно. Це дозволяє зекономити час, 

кошти і більш ефективно обслуговувати пацієнтів. 

Системи штучного інтелекту допомагають автоматизувати рутинні 

процеси в лікарнях, прискорити їх і зробити більш ефективними. Це стосується 

візуалізації різноманітних медичних знімків – УЗД, КТ, МРТ. Опрацювання 

даних і порівняння може зайняти у лікаря багато часу, але ШІ впорається із 

завданням набагато швидше від людини.  

Штучний інтелект, здатний швидко створювати правильні хімічні 

формули препаратів. Основа – задані параметри. Наприклад, зараз 

фірма Atomwise використовує ШІ для формування лікарських формул. Інший 

подібний проект розробила компанія Berg Health. 

Висновки та перспективи. Автоматизація збору даних в лікарнях зробить 

діагностику захворювань більш точною, сприятиме ефективності прогнозування 

і попередження хвороб. Отже, штучний інтелект не лише полегшуватиме роботу 

лікарів, але й допоможе врятувати більшу кількість пацієнтів. Щодо економіки, 

то застосування технологій ШІ – вигідно, оскільки витрати в системі охорони 

здоров’я знизяться, а якість медичних послуг – зросте. 
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Незважаючи на те, що інноваційні технології лише впроваджуються у 

сферу медицини, вже у 2021 році прибуток підприємств на ринку штучного 

інтелекту в охороні здоров'я – $6,1 млрд. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постанова задачі. Розкрити проблеми штучного інтелекту. 

Метою дослідження. Визначення поняття «штучний інтелект», аналіз 

поточного стану проблем. Відповідно до зазначеної мети завданнями роботи є: 

1. з’ясування поняття штучного інтелекту; 

2. з’ясування актуальних проблем у сфері штучного інтелекту; 

3. визначення місця роботів в системі правовідносин. 

Результати дослідження.На сьогоднішній день в багатьох областях науки 

та звичайному житті на роботів, покладаються ті завдання, які раніше були в 

змозі виконувати лише люди, і саме це обумовило створення штучного 

інтелекту, і надалі стимулює його удосконалення. Автоматизовані машини,  

наділені штучним інтелектом,  здатні позбавити людину від рутинної діяльності. 

Так, системи, що працюють на основі штучного інтелекту все більше 

застосовуються в техніці, наприклад, це автомобілі наділені штучним 

інтелектом, або роботи, що беруть участь у виробництві. Отже основною метою 

створення штучного інтелекту перш за все є поліпшення життя людей. Проте, 

будь-яка система має свої недоліки і проблеми, які необхідно досліджувати для 

подальшого її вдосконалення.Електронні системи застосовуються в багатьох 

галузях, зокрема, в юриспруденції, медицині, геології і, останнім часом, 

особливо в галузі промислового виробництва. Все це підкреслює поширення і 

стрімкий розвиток штучного інтелекту. Але перш ніж надати визначення цьому 

терміну, необхідно визначитись з поняттям «інтелект». Інтелектом можна 

назвати здатність мозку розв’язувати задачі, в тому числі інтелектуальні, шляхом 

набуття інформації від зовнішнього середовища, перевірки її на достовірність і 

тлумачення як знань, упорядкування, накопичення та цілеспрямованого 
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перетворення останніх у процесі навчання, що ґрунтується на досвіді й адаптації 

мозку до різноманітних обставин. Таким чином, можна дати визначення 

штучному інтелекту — це сукупність автоматичних методів і засобів 

цілеспрямованої переробки інформації (знань) відповідно до набутого в процесі 

навчання й адаптації досвіду при розв’язанні всіляких інтелектуальних задач. 

Доволі актуальним у XXI столітті є питання виникнення так званих 

«розумних роботів». У зв’язку з цим виникають дискусії щодо окреслення кола 

прав роботів, а також їх обов’язків. Крім того, дуже цікавою є проблема 

співіснування людини та штучної істоти та взаємодія таких істот одна з одною. 

Одна з проблем полягає в тому, що людство досі не може точно окреслити межі 

того, що воно позначає терміном «штучний інтелект» і, зрештою, як і те, кого чи, 

що можна, або слід називати «роботами». Так, поступово, межа між здібностями 

людей і носіями так званого штучного інтелекту розмивається. Велику увагу слід 

приділити дискусії про правовий статус роботів і штучного інтелекту загалом. 

Одну з перших комплексних спроб врегулювати питання штучного 

інтелекту здійснив Європейський Союз, який прийняв узгоджений текст 

Резолюції Європарламенту «Норми цивільного права про робототехніку» від 16 

лютого 2017 р.. Основними питаннями, порушеними у зазначеній Резолюції, є 

питання етичних норм, щодо робототехніки та штучного інтелекту, надання прав 

роботам і штучному інтелекту, створення Європейського агентства з 

робототехніки та штучного інтелекту, вирішення питання про відповідальність 

за завдану роботом і штучним інтелектом шкоду. Депутати Європарламенту 

також запропонували визнати роботів «електронними особами» і створити 

Європейське агентство з робототехніки та штучного інтелекту, в якому 

проводитимуть технічні й етичні експертизи роботів. 

Висновки та перспективи. Немає підстав не брати до уваги думки 

світових авторитетів у галузях, які передбачають тією чи іншою мірою 

застосування штучного інтелекту, щодо наявності його загрози людству. 

Загальним є підхід, що без застосування систем штучного інтелекту неможливий 

розвиток технологічного прогресу, тож розробка інтелектуальних машин має 

продовжуватися. Головна проблема нині полягає не в створенні ефективних 

систем штучного інтелекту – таких розробок у світі вже достатньо, а у 

відсутності нових підходів до створення системи контролю, насамперед, 

етичного характеру, над штучним інтелектом. Отже, безпека штучного інтелекту 

має бути пріоритетом в його розробці. 

Список використаних джерел 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 

Постановка задачі. Розглянути вплив штучного інтелекту на 

автомобільну індустрію. 

Мета дослідження. Дослідити, які можливості надає штучний інтелект в 

автомобільні індустрії.  

Результати дослідження. Уже багато років великі автоконцерни 

розробляють моделі, які могли б їздити без участі людини. Серед них такі 

гіганти, як BMW, Nissan, Honda, Volkswagen та інші. Ні про яке масове 

виробництво поки не йдеться, але перші успіхи вже цілком помітні. Нейромережі 

навчають вирішувати не тільки фактичні питання, на кшталт вибору швидкості і 

поворотів, а й етичні дилеми: що робити в разі тієї чи іншої аварійної ситуації. 

Вчені вважають, що через кілька десятиліть з більш масовим впровадженням 

штучного інтелекту на дороги авторух стане набагато безпечнішим, адже це 

повністю виключає людський фактор – втому, водіння в нетверезому стані, 

порушення швидкісного режиму, відволікання на телефонні розмови. 

Автомобільна електроніка вже зараз вирішує масу побутових питань – як 

проїхати, де припаркуватися, як захистити машину від викрадення. Навігатори 

прокладають альтернативні маршрути прямо на ходу. Голосове управління 

дозволяє не відволікатися від дороги і від керма. Відеокамери і численні датчики 

фіксують перешкоди та потенційні загрози. Нейромережі  визначають рівень 

втоми водія, і навіть системи безпеки спрацьовують автоматично з урахуванням 

ситуації. 

Інші датчики відслідковують технічний стан машини. Навіть зараз вже не 

потрібно вгадувати, що і де стукає під капотом – всі показники фіксуються. 

Комп’ютер підкаже не тільки коли пора на ТО, а й де це зручніше зробити. А 

деякі сучасні моделі відразу передають всі дані в сервісний центр виробника, 

щоб бригада ремонтників оперативно виїхала на місце. 

Страхування завжди безпосередньо пов’язане з величезними обсягами 

інформації і базами даних. Їх теж обробляє ні що інше, як штучний інтелект, адже 

компанії використовують десятки джерел та вивчити їх вручну неможливо в 

принципі. Нейромережі дозволяють враховувати навіть стан здоров’я водія і 

його манеру водіння. 
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Висновки та перспективи. Отже системи штучного інтелекту все більше 

розповсюджуються і з кожним роком вони будуть охоплювати все більше нових 

сфер. 

Список використаних джерел 
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RANKBRAIN — ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПОШУКУ GOOGLE 

 

Постановка задачі. Штучний інтелект застосовується для самонавчання 

алгоритмів з метою поліпшення якості пошуку. У даній доповіді буде 

досліджено RankBrain компании Google. 

Мета дослідження. Головною метої даного дослідження є ознайомлення з 

RankBrain. 

Результат дослідження. RankBrain — це компонент основного алгоритму 

Google, який використовує машинне навчання (здатність машин самонавчатися 

на основі введених даних) для визначення найбільш релевантних результатів 

запитам пошукових систем. До RankBrain Google використовував свій базовий 

алгоритм, щоб визначити, які результати показувати для певного запиту. 

Вважається, що після RankBrain запит тепер проходить через модель 

інтерпретації, яка може застосовувати такі можливі фактори, як 

місцезнаходження шукача, персоналізація та слова запиту, щоб визначити 

справжні наміри шукача. Розпізнавши цей справжній намір, Google може 

надавати релевантніші результати. 

Як функціонує RankBrain? 

Штучний інтелект RankBrain отримує в оффлайн режимі групи історичних 

запитів і вибудовує прогнозовані видачі на основі аналізу отриманих запитів. 

Прогнози перевіряється на відповідність стандартів якості пошуку, і якщо 

прогнозована видача релевантні і якісні, запускається нова версія RankBrain. 

Висновки та перспективи. Пошукова система довела, що машинне 

навчання перейме все, оскільки його продуктивність краща, ніж очікувалося.  

Список використаних джерел 
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ПЕРСПЕКИВА РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

  

Постановка задачі. Кожного дня, тисячі водіїв на дорогах всього світу 

потерпають у заторах, мають їхати у нічний час по своїм справам та витрачають 

роки свого життя фокусуючи усю увагу на дорозі та безпеці руху свого та 

пішоходів. Уявіть собі можливість людини під час подорожі на роботу, або по 

справам в інше місто, не витрачати цінний час на керування автомобілем, а 

наприклад, займатись важливими для неї справами. Чи існує така автономна 

система управління авто, яка може сама вирішувати як пересувати людини з 

одного місця в інше? Існує, і це система наступного покоління, яка являє собою 

штучний інтелект. 

Мета дослідження. Потрібно з’ясувати, що таке систем управління 

автомобілем за допомогою штучного інтелекту і які її перспективи розвитку у 

нинішній час. Проаналізувати штучний інтелект як засіб автономного керування 

автомобілем. 

Результати дослідження. Розвиток штучного інтелекту пов'язаний з 

науками психології, нейрофізіології, математики та інформаційних технологій. 

Штучний інтелект - це дуже молода наукова сфера, заснована американськими 

нейрофізіологами. Вони розробили першу, засновану на теорії людської 

мозкової діяльності "Нейтронні" моделі. Сьогодні штучний інтелект як і раніше 

є однією знайбільш перспективних і нерозкритих напрямків розвитку систем та 

технологій управління інформацією. Сьогодні в поняття штучного інтелекту 

входять нейронні мережі, нечітка логіка, експертні системи, комп'ютери п’ятого 

поколіннята системи моделювання мислення. Багато компаній, включаючи 

автономнітранспортні засоби Google, Mercedes-Benz та Honda, розробили 

дивовижні приклади ШI. Автомобіль оснащений системами без управління 

водіями, GPS навігаторами, високомобільними камерами та датчиками, які 
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можуть: перемикатися в автономному режимі, розпізнавати дороги, визначати 

його розташування, прокладати дорогу, знаходити вільне місце та паркуватись.  

Вчені підрахували, що сучасний американець витрачає до 50 хвилин на те, щоб 

дістатися роботи і повернутися додому. Ціла година з життя людини йде на цю 

процедуру. Хоча за цю годину можна було б зробити багато корисних речей: 

приділити цей час своїй освіті, відпочити після важкого дня, перекусити чи 

навіть виспатись. Але сьогодні людина не може так використати свій час, їй 

доводиться стежити за дорогою, ухилятися від інших учасників дорожнього руху 

та виконувати інші не найрозслаблюючі дії. Тому виробники говорять про те, що 

авто зі штучним інтелектом насамперед будуть затребувані тими людьми, які 

багато часу проводять у тривалих поїздках магістралями. Поки що, на жаль, 

автономні машини допускаються лише до доріг, що знаходяться поза містом, бо 

вважається, що їхній штучний інтелект може не впоратися з таким складним 

завданням. 

Ще однією перевагою автономних машин може стати їхній рівень 

комфортабельності. Багато сучасних виробників представляють авто 

майбутнього у вигляді кімнати відпочинку, в якій можна розслабитися, 

включивши гарнітуру віртуальної реальності. Хоча, швидше за все, такі 

автомобілі збережуть класичні засоби керування та розподілу пасажирів, тому 

що скористатися режимом автопілота не вийде, допоки не буде розроблена 

законодавча база, що регулюватиме подібні пересування. 

Висновки та перспективи. Отже, система управління автомобілем за 

допомогою штучного інтелекту має важливе і досить вимогливе завдання – 

створювати технічну реалізацію «штучного водія», але це не єдине завдання. 

Нейронні мережі в автомобілі мають подбати не тільки про те, щоб 

дотримуватися швидкісного режиму, згортати на потрібних перехрестях і вдало 

паркуватися. Їй доведеться ще й вирішувати ці питання, наприклад, коли ДТП 

неминуче і доводиться обирати між двома поганими варіантами. Що, якщо ШІ 

автомобіля раптово виявить на дорозі пішохода, але загальмувати не встигатиме 

— і вибір буде між збити людину, або звернути з дороги і врізатися в дерево, 

завдавши шкоди пасажиру? Ця моральна проблема відома як проблема 

вагонетки. І як штучному розуму зробити вибір у ситуації, з якою не впорається 

і людині? 

Однозначних відповідей на ці питання немає і не буде. Проте нині, 

перспективи автопілотів дуже і дуже хороші. Тож якщо зараз індустрія розвитку 

автомобілебудування лише набирає оберти, то в сферу авто з автоматичним 

керуванням вкладають дуже мало енергії, однак це могло б сприяти покращенню 

рівня життя для багатьох людей в світі. Саме це допомогло би уникнути великої 

кількості проблем на дорозі. 

Список використаних джерел  
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПЕРСОНАЛЬНИХ РОБОТІВ-АСИСТЕНТІВ 

  

Постановка задачі. Дослідити можливість використовувати зараз 

інтелектуальних роботів-асистентів у повсякденні та чи є в цьому сенс. 

Мета дослідження. Дослідження персональних роботів-асистентів які 

доступні сьогодні та які задачі вони можуть виконувати без помилок. 

Результати дослідження. Сьогодні люди все частіше використовують 

інтелектуальних роботів-асистентів на смартфонах, в машинах та спеціальних 

ДОК станціях. Такі компанії, як Apple, Google, Amazon та Microsoft, вже сьогодні 

пропонують своїх домашніх асистентів, які мають служити виконувачами 

функцій домашніх справ: через систему звукового контролю вони вміють 

вмикати світло, вентиляційну систему чи музику, а також скласти ваш розклад, 

повідомити про ситуацію із заторами, ввести в курс останніх світових новин або 

ж порадити найближчий ресторан на ваш смак. Візьмемо наприклад помічника 

Siri який безкоштовно йде у комплекті з телефоном Iphone. Цей помічник може 

отримувати інформацію та виконувати завдання наприклад запропонувати 

підказку над тим, що ви зараз робите, дозволяючи звертатися до інформації на 

екрані, якщо ви отримали електроне повідомлення з датою та місцем зустрічі Siri 

може запропонувати додати його в ваш календар, або ви самі можете попросити 

це зробити звернувшись до неї. 

Siri — інтерактивна програма. Коли Siri відображає веб посилання, ви 

можете торкнути його, щоб переглянути більше інформації в типовому веб 

браузері. Якщо екранна відповідь від Siri включає кнопки чи елементи 

керування, ви можете торкнути їх, щоб виконати подальші дії. І ви знову можете 

торкнути Siri, щоб поставити інше запитання чи виконати додаткове завдання. 

Ще один зручний кейс це використання Siri за кермом або коли ви зайнятий, ви 

можете звернутися до неї з проханням подзвонити вашому контакту і почати 

говорити по телефону не відволікаючись від роботи або дороги. 

Також сьогодні є можливість створення власного розумного будинку або 

щось схожого на цей термін. Сьогодні можливо придбати станції з одним з 

роботів-асистентів Apple, Google, Amazon, Microsoft який включає в себе 

маленьку за розміром корпус всередині якої комп’ютер з ОС який під’єднаний 

до мережі Ethernet та до вашого облікового запису. Ці станції можливо 

об’єднувати в мережі якщо ви хочете встановити їх в кожну кімнату або ви маєте 
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великий будинок. За допомогою цих станцій ви можете включати музику, 

задавати питання на які можете отримати відповіді якщо асистент знайде 

відповідь в Інтернеті, додавати нагадування в свій календар, якщо ви маєте 

розумні ліхтарі ви також можете керувати ними за допомогою асистентів. Також 

можливо використовувати асистентів для відчинення дверей якщо є така 

можливість технічно в дверях. Асистенти також дають можливість створювати 

шаблони, наприклад кожен день після 21:00 запуститься шаблон який перевіряє 

що всі двері зачинені, зменшує світло у всіх кімнатах на 50% , включає 

кондиціонер у спальні і ви можете починати готуватися до сну. Наступний 

шаблон може вимикати всі прилади після 23:00 і вам не потрібно буде вставати 

з ліжка та робити це самостійно. 

Висновки та перспективи. У дослідженні видно що штучний інтелект у 

персональних роботів-асистентів розвивається дуже швидко та вже зараз його 

можна використовувати як повноцінного помічника як вдома так і в офісах. 

Проблема залишається в ціні цих помічників та можливостях які вони 

пропонують за ці кошти, також важливим аспектом є система безпеки цих 

помічників. 

Список використаних джерел 
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підтримки-й-відновлення-e90bb691-c2a7-4697-a94f-88836856c72f 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ДРАЙВЕРІВ 

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Постановка задачі. Штучний інтелект на сьогоднішній день є одним із 

найпопулярніших напрямів дослідження науковців і практиків, оскільки є 

ключовим драйвером цифрової трансформації економіки та стає невід’ємною 

частиною багатьох організацій як у державному, так і в приватному секторах. 

Мета дослідження. Метою статті є визначення сутності штучного 

інтелекту як економічної категорії, з’ясування його ролі у цифровій 

https://assistant.google.com/intl/ru_ru/
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трансформації економіки, виявлення ризиків та переваг його використання у 

різних сферах життєдіяльності людини. 

Результати дослідження. Штучний інтелект є продуктом наукової думки 

представників різних країн світу. Основними технологічними передумовами 

виникнення АІ як науки були події, які згодом стали поштовхом для появи 

перших комерційних технологій з інтелектуальним агентом. 

Однак варто зауважити, що хоча AI надає бізнесу та урядовим організаціям 

можливості для значного підвищення продуктивності, це також приносить 

унікальні виклики. AI, підготовлений з однією метою, не може виробляти або 

використовуватися з іншою. Бізнес та урядові організації мають керуватися 

якістю даних, які будуть використовуватися. Accenture спільно з Frontier 

Economics змоделювали потенційний економічний вплив AI на 16 галузей (рис. 

1), що охоплюють різноманітні сфери діяльності – від виробництва продукції та 

надання послуг до охорони здоров’я. Як критерій оцінки ними був використаний 

показник зростання валової доданої вартості (ВДВ), який враховує вартість 

товарів і послуги, що виробляються в певному секторі. Результатом проведеного 

дослідження стала оцінка майбутнього впливу АІ, що проводилася шляхом 

порівняння двох сценаріїв для кожної галузі: перший сценарій – базовий, який 

показує очікуване економічне зростання для галузей за сучасних умов; другий – 

очікуване зростання з урахуванням інтегрованого в економічні процеси AI. 

Оскільки для впровадження нової технології потрібен час, прогнозний період 

обраний 2035 рік. Дослідження показують, що інформаційно-комунікаційні 

послуги, виробництво та фінансові послуги є трьома секторами, які матимуть 

найвищий річний темп приросту ВДВ за умови інтегрування AI в економічні 

процеси (4,8 %, 4,4 % та 4,3 % відповідно) до 2035 року. Разом з тим, технології 

AI можуть чинити тиск на соціум. За результатами дослідження американського 

консалтингового агентства McKinsey, у найближчі десять років нові технології 

радикально змінять світовий ринок праці, що дозволить заощадити близько 50 

трильйонів доларів. Однак ці зміни торкнуться сотень мільйонів робочих місць. 

З одного боку, люди зможуть покласти на машини частину своїх службових 

рутинних завдань, що дозволить їм зосередитися на творчій роботі. З другого 

боку, від масової автоматизації однозначно постраждають менш кваліфіковані 

кадри. І вже зараз необхідно замислитися, як їх захистити та не втратити. 

Паралельно суспільству необхідно перевірити гіпотезу про те, що переваги 

технології відкриють нові сфери людської зайнятості. Якщо це не так, то потрібні 

будуть нові соціальні контракти між бізнесом і громадянами.  

У довгостроковій перспективі суспільству може знадобитися розвивати 

своє бачення щодо етичного кодексу. Існуючі сьогодні кодекси для лікарів, 

інженерів або адвокатів, які працюють у регульованих професіях, мають дуже 

різні рівні, ніж ті, які будуть потрібні для відповідальної цифрової 

трансформації. Там етичним питанням буде, як досягти балансу між 

конкретними вигодами бізнесу і загальними інтересами суспільства. Це набагато 

складніше, ніж кодекс лікаря щодо пацієнта, інженера з точки зору якості та 

кодекс адвоката стосовно клієнта 
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Висновки та перспективи. Отже, різкий стрибок розвитку технологій AI 

вплинув на трансформацію всіх галузей без винятку. Уже сьогодні всі види 

комунікацій і бізнес-процесів максимально схильні до впливу інновацій, тим 

самим ще більше посилюючи попит на них і глобальне зростання всебічних 

інвестицій. З огляду на зазначене, штучний інтелект можна трактувати як 

економічну категорію, а саме стратегічний фактор виробництва, призначений 

для створення стійкого зростання економіки та забезпечення конкурентних 

переваг будь-якої організації. 

Список використаних джерел 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В МОНІТОРИНГ СИСТЕМАХ 

 

Постановка задачі. Утворити бачення використання штучного інтелекту 

в доволі різних специфіках IT індустрії. 

Мета дослідження. Показати можливості штучного інтелекту в 

моніторинг системах. 

Результати дослідження. Штучний інтелект (надалі – це ШІ) - це імітація 

процесів людського інтелекту машинами, особливо комп'ютерними системами. 

Конкретні застосування ШІ включають експертні системи, обробку природної 

мови, розпізнавання мови і машинний зір. 

У міру того, як ажіотаж навколо штучного інтелекту прискорюється, 

постачальники намагаються просувати свої продукти і послуги, використовуючи 

штучний інтелект. Часто те, що вони називають ШІ, є просто одним з 

компонентів ШІ, наприклад, машинним навчанням. В кожній компанії своє 
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бачення ШІ в їх використанні, тому складно відтворити призму їх просунення 

такого рішення. 

На теперішній час, єдиним у використання штучного інтелекту в 

моніторинг системах є Dynatrace та її ШІ Davis.  

Що ж таке Dynatrace? Dynatrace - це платформа моніторингу програмної 

розвідки, яка спрощує складність корпоративної хмари та прискорює цифрову 

трансформацію. Завдяки Davis (причинно-наслідковому механізму Dynatrace 

ШІ) і повній автоматизації, універсальна платформа Dynatrace надає відповіді, а 

не просто дані, про продуктивність ваших додатків, їх базову інфраструктуру і 

досвід ваших кінцевих користувачів. 

Можливості Davis та вклад можливо описати лише цифрами, а саме:  

 Близько 368 мільярдів залежностей аналізує Davis за 

секунду; 

 8 мільярдів змін топології обробляється ШІ кожного дня; 

 Скорочення простою до 100 тисяч хвилин – це те з чим 

може допомогти Davis. 

Davis використовує детермінований ШІ, який кардинально відрізняється 

від традиційного машинного навчання. Він виконує автоматичний аналіз дерева 

помилок, за тією ж методологією, яку використовують NASA та FAA. Це 

причинно-наслідковий аналіз, а не кореляція. Отриманий аналіз кореневих 

причин є точним і відтворюваним крок за кроком. 

Висновки та перспективи. Використання ШІ в моніторинг системі, як ми 

вище зазначили, дає можливість спростити життя багатьом компаніям. Якщо 

врахувати те, що в даному варіанті є можливість автоматично знаходити 

помилки у використанні певного продукту компанії, не враховуючи 

місцезнаходження інфраструктури. 

Це тільки початок впровадження такого типу використання ШІ в 

моніторингу, тому потрібно зазначити великі перспективи які приведуть до 

автоматизації деякої кількості департаментів в IT компаніях та полегшить їх 

розвиток. 

Список використаних джерел 
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ІДЕЯ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постановка задачі. Формування штучного інтелекту, його поступове 

утворення. 

Мета дослідження. З’ясувати причину винекнення штучного інтелекту. 

Результати дослідження.  На тепершній час, штучний інтелект охоплює 

ледь не усі сфери індустрії і, в принципі, нашого життя. Саме поняття штучного 

інтелекту з’явилося ще в 1950-х, і основна проблематика з того часу не 

змінилась. 

До 1949-го року в комп’ютерах не вистачало певного елемнту, який давав би 

можливість йому перейти на новий рівень використання, а саме пам’яті. В 

тодішніх комп’ютерах була можливість виконувати певні дії, але не було 

можливості її запам’ятовувати. 

Серйозні дослідження у сфері штучного інтелекту вимагали суттєвого 

фінансування, яке могло дійти до певних результатів. “Логічний Теоретик” була 

першою програмою, яка змогла імітувати людський підхід до розв’язання задач. 

Завдяки впевненості провідних вчених у перспекиві штучного інтелекту, дали 

змогу утворити фінансування у цю галузь, в першу чергу державне.  

Справді, обмеження в обчислювальних потужностях комп’ютерів перестали 

бути проблемою. Відповідно до закону Мура, пам’ять і швидкість комп’ютерів 

подвоюється щороку, і з певного часу обчислювальних потужностей стало 

достатньо для нових звершень у галузі штучного інтелекту. Саме завдяки 

великим обсягам пам’яті та високій швидкості, комп’ютер зміг перемогти Гарі 

Каспарова у 1997 році та китайського чемпіона з шашок ґо Ке Цзе у 2017 році. 

При цьому, цікаво, що самі підходи до програмування штучного інтелекту не 

зазнали якихось революційних змін протягом останніх 30 років. Усі 

результативні впровадження алгоритмів машинного навчання, які ми можемо 

спостерігати у банківській справі, маркетингу, комп’ютерних іграх, 

робототехніці, розробці віртуальних асистентів тощо, покладаються на величезні 

обсяги даних та комп’ютерні потужності, до яких ми маємо доступ сьогодні.  

Звичайно, вчені мають певні ідеї щодо перспективних напрямків розвитку 

штучного інтелекту, але поки не видно очевидного шляху до створення справді 

розумних і універсальних машин. Тож, дехто вважає, що варто очікувати на 

чергову “зиму” штучного інтелекту, коли цікавість до цієї теми спаде, так само 
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як і кількість нових ідей у наукових дослідженнях. Хоча, зважаючи на те, що 

штучний інтелект вже має практичне застосування у багатьох сферах, навряд чи 

ця тема зовсім згасне. 

Висновки та перспективи. Загалом тему можно розжовувати доволі 

довго, але сама ідея була створена у вимушених дія людства, для прогресу. 

“Дослідження має відбуватися на основі припущення, що кожен аспект навчання 

або будь-яка інша особливість інтелекту в принципі може бути настільки точно 

описана, що може бути створена машина, яка його імітуватиме” – так писав Джон 

Маккарті, люда, що ввела термін “штучний інтелект”. 

Досягнення та можливості, які відкрилися тільки завдяки штучному інтелекту, 

зараз мають великий вклад та невід’ємну роль в науці, побуті, інженерії, і тд. Це 

не бар’єр потенціалу штучного інтелекту, поки розвивається людина штучному 

інтелекту теж буде куди рости. 

Список використаних джерел 

1 https://news.stanford.edu/news/2011/october/john-mccarthy-obit-
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. ОСНОВНІ ТИПИ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постановка задачі.  Визначити, що таке штучний інтелект, для чого він 

був винайдений, для чого його використовують. Розібрати основні тими 

штучного інтелекту. 

Мета дослідження. Метою задачі є отримання теоритичної інформації про 

штучний інтелект, його типів. Визначити переваги та недоліки кожного з видів 

та зрозуміти для яких цілей кожен з них застосовується. 

Результати дослідження.  Штучний інтелект в наші дні вже не здається 

чимось неймовірним, як це було раніше. Медіа культура та технологічний 

прогрес дали змогу людям зрозуміти, що таке штучний інтелект, які в нього є 

переваги та недоліки.  

Що ж таке штучний інтелект? Це – технологія, завдяки якій люди можуть 

надати программі «розум», подібний до людського. Насамперед – це здатність 

системи отримувати, обробляти та застосовувати набуті знання. 

Штучний інтелект дає змогу машинам вчитись, виконувати задачі як 

реальна людина. Для чого це потрібно? Наприклад, штучний інтелект можна 

використовувати для автоматизації ручних задач, виконувати обсяжні 
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комп’ютерні задачі з регулярною частотою. Для обслуговування штучного 

інтелекту потрібні фахівці для того, щоб налаштовувати систему і задавати їй 

корректні задачі. Саме тому сьогодні потрібні спеціалісти, які добре розуміють 

штучні інтелекти. 

Ця технологія додає існуючим продуктам інтелект, що покращить 

загальний функціонал. Автоматизація, діалогові платформи, боти та 

інтелектуальні машини можуть бути об’єднаними з великими об’ємами даних 

для покращення технолоній. Штучний інтелект може досягати неймовірної 

точності завдяки глибоким нейронним мережам та може отримувати 

максимальну віддачу від данних. Штучний інтелект завжди вчиться чомусь 

новому, тому з кожним днем їх користь тільки росте. 

Які основні типи штучного інтелекту? 

1. Реактивний штучний інтелект (реактивні машини). Реактивні машини – це 

найпростіші, але дуже корисні штучні інтелекти. Називається реактивним 

тому, що реагує на існуючі умови. Прикладом такої машини є 

суперкомп’ютер Deep Blue, винайдений компанією IBM наприкінці 

минулого сторіччя. Комп’ютер зміг перемогти чемпіона світу Гаррі 

Каспарова, отримавши перемогу в шахах. 

Реактивний інтелект працює так, як він був запрограмованим. Тобто вихід 

даних від нього був передбачуваним і залежав від даних, які вводились в 

машину. Основним недоліком реактивних машин є те, що вони не вчаться 

і не вдосконалюються самі по собі. Вони будуть реагувати на ідентичні 

задані ситуаці однаково кожен раз. 

2. Обмежена пам’ять. Штучний інтелект з обмеженою пам’яттю – це 

наступний за складністю тип штучного інтелекту після реактивного. 

Штучний інтелект з обмеженою пам’яттю характерезується здатністю 

поглинати навчаючі дані та опрацьовувати їх. Таким чином цей тип 

інтелекту може покращуватись з плином часу на основі свого досвіду. 

Штучний інтелект з обмеженою пам’яттю дуже широко використовується 

в наші часи та постійно покращується. Обмежений інтелект став 

можливим після революції глибокого навчання в 2012 році завдяки 

алгоритмам глибокого вивчення. Модель штучного інтелекту з обмеженою 

пам’яттю побудована на тому, що модель автоматично навчається та 

оновлюється на основі роботи з даними, поглиненими раніше. 

3. Теорія розуму. Коли машини приймуть можливості прийняття рішень, які 

будуть рівні людським, тоді ми досягнемо теорії розуму штучного 

інтелекту. Важливим аспектом цього є те, що машини будуть мати змогу 

розуміти і запам’ятовувати емоції і корегувати поведінку на їх основі так 

само, як і люди. Теорія розуму ще не до кінця завершена. Робот Sophia 

була винайдена в 2016 році, мала людиноподібний вигляд і могла «бачити» 

емоції та реагувати на них. Основною проблемою є те, що технології 

потрібно буде швидко змінювати поведінку, основану на емоціях, щоб 

імітувати процес комунікації людей. 
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4. Самосвідомість. Останнім типом штучного інтелекту є самосвідомий. 

Сьогодні ще немає успішної розробки цієї технології по причині 

недостатньо розвиненого апаратного забезпечення та алгоритмів, 

підтримуючих штучний інтелект. Цей тип штучного інтелекту має за мету 

надати машинам не тільки розуміння емоцій та психічного стану інших 

людей, а й набуття власних. 

Висновки та перспективи. Штучний інтелект – це вже не технологія 

майбутнього. Вона активно розвивається в наш час, постійно покращуючи 

технології та алгоритми роботи. З плином часу все більше і більше різноманітних 

технологій починають з’являтись в нашому житті, що значно покращує його в 

деяких аспектах.  

Список використаних джерел 

1 Бернард Марр – What are Four Types of AI https://bernardmarr.com/what-
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитись про Штучний Інтелект, чому він зараз 

вже набирає оберти, чого його бояться та одночасно імпанують, як саме штучний 

інтелект зможе стати дещо більшим, аніж просто штучна свідомість, а 

перебувати одночасно всюди і в одному місці, бути розміром у всю планету, та 

залишатися невидимим. 

Мета дослідження. Метою є роз’яснення чим являє собою штучний 

інтелект, чим він вже нам допомагає, та чим може стати в майбутньому. 

Результати дослідження.  Штучний інтелект або AI — це технологія, що 

лежить в основі четвертої промислової революції, яка принесла великі зміни в 

усьому світі. Зазвичай це визначається як дослідження інтелектуальних систем, 

які можуть виконувати завдання та дії, які потребуватимуть людського 

інтелекту. Подібно до трьох минулих промислових революцій, ШІ справляє 

неймовірний вплив на продуктивність. 
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Революція штучного інтелекту докорінно змінила спосіб, у який люди 

збирають і обробляють дані, а також трансформувала бізнес-операції в різних 

галузях. Загалом системи штучного інтелекту підтримуються трьома основними 

аспектами: знання предметної області, генерація даних і машинне навчання. 

Знання предметної області означає розуміння та досвід реального життєвого 

сценарію щодо того, чому і як нам потрібно розробити завдання. Аспект даних 

відноситься до процесу підготовки баз даних, необхідних для живлення 

алгоритмів навчання. Нарешті, машинне навчання виявляє закономірності з 

навчальних даних, прогнозує та виконує завдання без ручного чи явного 

програмування [1]. 

Таким чином він не просто програмується людиною, а вчиться як людина 

з такою швидкістю, що людина не здатна навіть осягнути. Тому і більшість, 

дивлячись на кіно, не хочуть, щоб така річ існувала, бо це в якійсь мірі зможе 

знищити нас, коли такий штучний інтелект зрозуміє, що він може значно більше, 

ніж від нього хочуть люди, або зрозуміє – що він нам непідкорний, а ми навпаки, 

при його впливі зможемо себе знищити. 

Перелом четвертої стіни вже наступив, коли вже з’явилися ШІ, які, хоч не 

похожі на те, що ми бачимо в кіно, але вони вже самопрограмуються за досвідом, 

що опановують, а тепер лише залишилося чекати, коли буде створений ШІ, що 

осягне своє існування. 

Висновки та перспективи. Штучний Інтелект – це зовсім не за 

кордонами, він вже близько. Тому нам лишається чекати, бути в міру спокійними 

та не робити лишнього, щоб не зпроакувати дещо страшне, до чого нас вчить 

кіноматограф. Але, якщо забрати всі ці стереотипи – ми зможемо мати машину, 

що буде знаходитися всюди, слідкувати за всім, і одночасно бути всюди і ніде, 

так як її кордони не закінчуються конкретним місцем.  

Список використаних джерел  
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАРАЗ ТА В МАЙБУТНЬОМУ 

 

 Постановка задачі. Ознайомитися з технологією штучного інтелекту, ціль 

його створення в минулому, етапи вдосконалення, та можливий результат 

розвитку штучного інтелекту в недалекому майбутньому. Дізнатися в яких 
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галузях він використовується, яку користь приносить людям та чи може стати 

«проблемою» в майбутньому замінивши людський мозок. 

 Мета дослідження. Показ технології штучного інтелекту, де ми зустрічаєм 

цю технологію, що ми отримуємо користуючись нею. Довести користь штучного 

інтелекту або ж його небезпеку для людей, та як це проявляється. 

Результати дослідження. Здається нібито немає людей, які б не знали або 

не мали уявлення, шо таке штучний інтелект (ШІ), але якщо запитати у 

звичайних людей то відповіді будуть помітно відрізнятись: одні скажуть, що це 

програмне забезпечення яке може розвиватись подібно живій істоті, другі – це 

розумні помічники, наприклад, навігатори, асистенти, інфраструктури будинків, 

а третя група людей відповість що це всього лише вигадка режисерів бойовиків 

жанру фантастики. Частково всі вони праві, але тільки частково, що до істини, 

вона буде зрозуміла в підведенні висновків цього невеликого дослідження. 

Штучний інтелект, простими словами, — це здатність машин і програм 

аналізувати отриману інформацію, робити висновки, приймати на їхній основі 

рішення. Ключова характеристика ШІ-пристроїв – вміння постійно навчатися, 

накопичувати знання і успішно застосовувати їх, тобто це здатність до тих дій, 

які виконує людський мозок. Простіше кажучи, думати і реалізовувати задумане: 

наприклад, готувати певні коктейлі, керувати транспортними засобами або 

ставити діагнози людям. Основною метою його створення на початкових порах 

була допомога людині при здійсненні певної роботи, аби полегшити її або взагалі 

замінити, економлячи при цьому час. 

Існує багато прикладів програм штучного інтелекту, які допомагають нам 

виконувати повсякденні речі, наприклад, спілкування з друзями, використання 

програми електронної пошти або використання додатку «Google карти». Якщо у 

вас є застереження щодо використання штучного інтелекту, можливо вас 

заспокоїть те, що більшість з нас використовує ШІ щодня вже протягом багатьох 

років. Щоб дістатися по місту з однієї точки в іншу ми користуємось GPS-

навігатором, який використовуючи алгоритми штучного інтелекту будує нам 

найкращий маршрут по місту з урахуванням заторів. Для пошуку інформації в 

«Google» достатньо ввести одне слово щоб спрацював штучний інтелект та 

запропонував вам готові варіанти. Також ШІ запам'ятовує наші вподобання, щоб 

пропонувати вам рекламу або товари, які збігаються з нашими інтересами в 

мережі інтернет. Але дійсно яскраві приклади штучного інтелекту можна 

побачити в сучасних лікарнях та лабораторіях де використовується системи 

діагностики, які у 80% випадків краще за медиків виявляє хворобу серця, а в 

Гарвардському університеті вчені навчили «розумний мікроскоп» бачити 

небезпечні інфекції в крові. І це лице невелика частина з усіх винаходів, які не 

могли б існувати без штучного інтелекту. 

Вже сьогодні можливості ШІ та користь цієї технології для людей 

відчутна, але її переспективи в недалекому майбутньому вражають. Штучний 

інтелект вже сьогодні почав потрапляти в лікарські кабінети, а отже, це лише 

питання часу, коли він стане там звичайним явищем. Від потужних 

діагностичних алгоритмів до точно налаштованих хірургічних роботів 
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відділяють декілька років. Такі компанії, як Google, Amazon та Microsoft, вже 

сьогодні пропонують своїх домашніх асистентів, які мають служити 

виконувачами функцій домашніх справ, а із подальшим розвитком технології 

вони стануть не лише більш доступними та здатними виконувати складніші 

функції, але й зможуть знаходитися з користувачем на постійній основі. 

Нещодавній звіт McKinsey (міжнародна консалтингова компанія) попереджає, 

що вже до 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть 

втратити свої робочі місця через автоматизацію. Роботи швидші, ефективніші та 

дешевші за людей. Їм не треба відпочивати, в них немає родин, вони здатні 

працювати 24 години на добу, і саме тому їх вже сьогодні почали 

використовувати, в сфері харчування, наприклад. 

Висновки та перспективи. Підбиваючи підсумки, можна виділити деякі 

переваги ШІ перед людиною:  

 точність в обробці даних; 

 здатність аналізувати велику кількість інформації з великою швидкістю; 

 ШІ не потрібен сон і перерва на обід, він не допускає помилок через 

перевтому; 

 використовувати штучний інтелект можна там, де людині небезпечно 

перебувати. 

Перспективи штучного інтелекту неабиякі: підвищення ефективності, зручність, 

позбавлення довготривалих процесів і автоматизація звичних. Все це приводить 

нас до думки, чи може штучний інтелект замінити людину – так може, з стрімким 

розвитком технологій не буде стояти і розвиток ШІ, але поки що він не може 

стати для людини другом чи ворогом, так як не вміє «думати», а лише слідкує 

алгоритмам які в нього вклала людина, тому штучний інтелект залишається для 

людей тільки «помічником» яким він і був задуманий.  

Список використаних джерел 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ 

 

Постановка задачі. В цій роботі буде розглянуті такі питання як: що таке 

штучний інтелект(далі ШІ), навіщо він потрібен і як його використовують в 

телекомунікаціях. 

Мета роботи. Метою роботи є показ того, в якому вигляді ШІ 

використовують для потреб телекомунікацій. 

Результат досліджень. ШІ -  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.[1] В 

телекомунікаціях ШІ більше всього використовують для: 

прогнозування відтоку клієнтів 

рекомендаційних сервісів як для абонентів, так і для співробітників 

створення систем мовної аналітики 

розробки чат-ботів та голосових помічників 

Загалом, є чотири основних блоки, в яких телекомунікаційні оператори й 

компанії  використовують ШІ: 

Інфраструктура 

За допомогою штучного інтелекту операторам зв'язку набагато легше 

вдосконалювати та оптимізувати власні мережі. ШІ допомагає аналізувати дані 

та вносити виправлення, щоб без зупинок надавати послуги зв'язку. Це дозволяє 

телекомунікаційному бізнесу створювати мережі, що самоорганізуються, які 

конфігуруються на підставі інформації про трафік і тимчасову зону в регіоні і 

самостійно виправляють помилки у своїй роботі. Більше того, такі мережі 

можуть прогнозувати появу збоїв у майбутньому.  

Ще одне застосування ШІ для роботи з інфраструктурою у 

телекомунікаціях – це оптимізація стільникових вишок. До появи відеокамер з 

ШІ - модулями фахівцям потрібно було виїжджати на місця, щоб переконатися, 

що обладнання функціонує правильно. Тепер, можна дізнатися про стан 

обладнання дистанційно. Також за допомогою ШІ оператори в режимі реального 

часу дізнаються про непередбачені ситуації, наприклад, пожежі або повені.  

Обслуговування за допомогою прогнозів 

Штучний інтелект дозволяє відслідковувати обладнання та запобігати 

подібним ситуаціям. У цьому допомагає аналіз. Щойно дані потрапляють у 

систему, вони порівнюються з тими, що призвели до збою у роботі мережі. Якщо 

вони схожі, то в хід йдуть інструменти, які лагодять все те, що могло б зламатися 
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в стільникових вежах, лініях електропередачи, серверах в центрі обробки даних 

і навіть роутерах будинку в абонентів.  

Віртуальні помічники і чат - боти 

Прикладом є голландський оператор KPN, який аналізує записи операторів 

контакт-центру для коригування автовідповідей. Вони ж відстежують поведінку 

абонентів вдома (звісно, з їхнього дозволу) – наприклад, наскільки клієнти часто 

вмикають та вимикають модем чи роутер. Це може свідчити про те, що сигнал 

Wi-Fi слабкий. Також, багато компаній створюють своїх віртуальних помічників 

і чат-боти. Наприклад: в Vodafone є помічник Tobi, в Telefonica – Aura. Та й 

AT&T, Verizon та CenturyLink створили помічників, які допомагають клієнтам 

розібратися з базовими проблемами. Звісно, із голосовими помічниками 

найважче, адже вони поки що не можуть до кінця розуміти людський діалог. 

Наприклад, Comcast з'ясував, що фразу "Я хочу побачити свій рахунок" клієнт 

може вимовити, використовуючи 7500 різних словосполучень. Як ви знаєте, 

якщо в чат-бот не завести всі ці комбінації, допомогти він не зможе. Тим не 

менш, при правильному обслуговуванні вони працюють. Ось, наприклад, TOBi 

у Vodafon відповідає на найпростіші запити абонентів, MIKA у Nokia допомагає 

вирішити питання з мережею. Дехто вдається до допомоги вже відомих 

віртуальних помічників: так зробив оператор DISH Network, який замість 

розробки власного рішення використовує Alexa від Amazon. [2] 

Висновки та перспективи. Отже, інтеграція ШІ сильно допомагає 

телекомунікаційним системам. ШІ дуже спрощує обслуговування та розвиток 

телекомунікацій, що веде до спрощення і збільшення комфорту обслуговування 

систем і запобігає проблеми з поломки обладнання. 

Список використаних джерел  
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: КОСМІЧНІ СУПУТНИКИ 

 

Постановка задачі. Супутники та космічні апарати – це складне та дороге 

обладнання. В рамках операцій з виготовлення космічних кораблів є багаторазові 

і складні завдання, які потрібно виконувати з жорсткою точністю, а також в 

чистих приміщеннях з невеликим впливом потенційного забруднення. Системи 

та робототехніка з підтримкою ШІ використовуються для спрощення 

виробничого процесу та деяких завдань, які виконують люди. Таким чином 

робітники можуть зосередитись на справах, які комп’ютери не можуть 

здійснити. 

Мета дослідження. Дослідити як працює штучний інтелект у космічній 

галузі, а саме у супутниках. 

Результати дослідження. Супутники – це складні механізми. Може 

виникнути багато проблем через несправність обладнання, зіткнень з іншими 

супутниками тощо. Щоб забезпечити належне функціонування супутників, ШІ 

використовується для моніторингу стану супутників. Штучний інтелект може 

постійно спостерігати за датчиками та обладнанням, подавати сповіщення, а в 

деяких випадках здійснювати коригувальні дії. Наприклад, SpaceX використовує 

AI для запобігання зіткнення супутників з іншими об’єктами в космосі. Під час 

збиранням супутників ШІ може не тільки допомогти фізично прискоритись, він 

також здатний проаналізувати сам процес, щоб знайти способи його 

вдосконалення. Окрім того, ШІ може ознайомитись із виконаною роботою та 

переконатися, що все зроблено належним чином. 

Супутники спостереження Землі генерують величезні обсяги даних. Ці 

дані приймаються наземними станціями порціями протягом тривалого проміжку 

часу, і їх необхідно зібрати разом, перш ніж їх можна буде проаналізувати. При 

величезному обсязі отриманих даних ШІ виявився дуже ефективним у їх 

обробці. Він використовувався для оцінки накопичення тепла в міських районах 

і для об’єднання метеорологічних даних з супутниковими зображеннями для 

оцінки швидкості вітру. Штучний інтелект прискорює реагування супутників на 

стихійні лиха. За допомогою бортового ШІ супутники можуть визначити, де 

починається стихійне лихо та подати сигнал до цього місця.  

Інтелектуальні системи навіть використовуються для аналізу даних, 

зібраних із зондів, що прямують у далекий космос, щоб побачити, чи здатні вони 
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підтримувати життя. ШІ розглядає певні закономірності на планетах, щоб 

визначити чи можуть існувати на них форми життя. Потім ці дані надсилаються 

вченим для подальшого дослідження 

Висновки та перспективи. Штучний інтелект є невід'ємною частиною 

нашого життя, він все частіше з’являється у домашньому побуті та на 

підприємствах, у медичній та військовій галузі. І звісно він є чи не у найцікавішій 

галузі - космічній. Звісно космічна галузь це не лише супутники, але вони є її 

невід'ємною частиною. Їх можливості разом зі ШІ не мають меж. Завдяки 

штучному інтелекту людство лише прискорить відкриття у космосі та на Землі. 

Список використаних джерел 
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Diana Leliovska, Nikita Ozhyhin, 

4th year students, 

Groups: CE-41, CS-41 

State University of Telecommunications 

(099) 56 23 082, (099) 295 61 45 

dianaleliovska3@gmail.com, ozhyhin340@gmail.com 

 

DATA PRIVACY AS THE MAIN CONCERN OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE DESIGN  

 

The problem. Artificial intelligence is integral to developments in healthcare, 

technology, and other sectors, but there are concerns with how data privacy is 

regulated. 

Research goal. Safe transferring of data to artificial intelligence services. 

Research result. Artificial intelligence (AI) models that are built from consumer 

data are frequently associated with data privacy. Users' apprehension over automated 

systems that collect and use their data, potentially containing sensitive information, is 

understandable. Because accurate data is necessary for AI models to produce 

actionable results, privacy protection must be a fundamental component of their design. 

Certain goods and services require data, but they don't have to violate people's 

privacy. Artificial intelligence companies already have a disadvantage in the public's 

eyes when it comes to privacy. According to a survey conducted by the European 

Consumer Organization in 2020, 45–60% of Europeans believe that the use of personal 

data will increase as a result of AI. 
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Large datasets are used by many well-known online services and goods to train 

and enhance their AI systems. Even the least privacy-conscious consumers might 

regard some of the data in those datasets as private. The amount of data that firms 

utilize to train machine learning systems includes streams from networks, social media 

pages, mobile devices, and other devices. Certain goods and services require data, but 

they don't have to violate people's privacy. 

Artificial intelligence companies already have a disadvantage in the public's eyes 

when it comes to privacy. For instance, combining conflicting datasets in the machine 

learning process (adversarial learning) is a good option for distinguishing flaws and 

biases in the AI algorithm’s output. There are also options for using synthetic data sets 

that do not use actual personal data, yet their efficacy is still in question. 

Healthcare is a leader in the governance around AI and data privacy, especially 

handling sensitive private data. It has also been doing a lot of work on consent, both 

for medical procedures or handling their data – the risks are high and have been legally 

enforced. As for the overall design of AI products and algorithms, de-coupling data 

from users via anonymization and aggregation is key for any business using user data 

to train their AI models. [1] 

Conclusion. The world continues to create and collect more and more data, and 

much of it can be valuable to companies, for the data itself, or for the insights that 

analysis of it can bring. However, given the volume, robust tools are needed to collect, 

process, and store this data, which includes AI. [2] 

However, new tools often bring with them new risks and obstacles. As a result, 

businesses wishing to use AI must be ready, accountable, and open with the people 

whose data they are using about what is being done, how, and why. The average 

individual is less likely to fully comprehend technology as it develops, or what it is 

capable of and how it can effect them. They are not expected to be the subject matter 

experts. Those who want to make money off of their data are in charge of maintaining 

privacy, protecting their data, and communicating clearly. 
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ШІ В ПРОГНОЗУВАННІ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ НА ЛІКАРСЬКІ 

СПОЛУКИ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з пливом штучного інтелекту на 

медичну індустрію, зокрема визначити наскільки точно та яким чином він може 

передбачати реакцію людини на різноманітні лікарські засоби. Оцінити дієвість 

даної технології та перспективи розвитку на майбутнє. 

Мета дослідження. Метою є розгляд технології, за якою CODE-AE може 

перевіряти кандидати в препарати для точного прогнозування ефективності їх 

застосування у людей. Зрозуміти, за яких умов працює ця технологія, та яким 

чином було досягнуто таких результатів. 

Результати дослідження.  Процес від відкриття потенційної 

терапевтичної сполуки до офіційного схвалення як нового препарату може 

тривати більше 10 років і коштувати більше 1 мільярда доларів. НАС.  Створенв 

дослідницькою групою CUNY Graduate Center модель штучного інтелекту може 

значно підвищити точність процесу розробки ліків, при цьому скоротивши час і 

витрати. 

Недавня стаття, опублікована в Nature Machine Intelligence, описує нову 

модель під назвою CODE-AE, яка перевіряє препарати-кандидати для точного 

прогнозування їх ефективності на людях. Під час випробування нова модель 

також змогла теоретично визначити персоналізовані ліки для понад 9000 

пацієнтів, які можуть бути більш ефективними для їхнього захворювання. 

Дослідники очікують, що ця нова модель значно прискорить розробку та 

дослідження нових ліків. 

Точне та надійне прогнозування відповіді пацієнтів на використання нових 

сполук має вирішальне значення для визначення безпечних та ефективних 

терапевтичних засобів і вибору препаратів для конкретних пацієнтів. Однак 

неможливо провести ранні випробування ефективності фармацевтичних 

продуктів безпосередньо на людях. Моделі клітин або тканин часто 

використовуються як сурогати людського тіла для оцінки терапевтичних ефектів 

молекул. На жаль, ефект препарату на моделі захворювання часто не корелює з 

ефективністю та токсичністю препарату у пацієнтів. Ця прогалина в знаннях є 

основним чинником високих витрат і низького рівня продуктивності розробки 

нових лікарських засобів. 
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«Наша нова модель машинного навчання може вирішити проблему 

переносу даних, отриманих на моделях хвороб, на людей», — зазначив Лей Се 

(Lei Xie), професор інформатики, біології та біохімії в Центрі вищих навчальних 

закладів CUNY (CUNY Graduate Center) та Коледжі Хантера (Hunter College). — 

CODE-AE використовує дизайн, натхненний біологією, і кілька останніх 

досягнень у машинному навчанні. Наприклад, один з його компонентів 

використовує подібні методи для створення зображень Deepfake». [1] 

Як зауважив Ю Ву (You Wu), доктор філософії з аспірантського центру 

CUNY, нова модель може забезпечити вирішення проблеми наявності достатньої 

кількості даних про пацієнта для узагальненої моделі машинного навчання. 

«Хоча було розроблено багато методів використання скринінгу клітинних ліній 

для прогнозування клінічних реакцій, їх результати не надійні через 

невідповідність даних і розбіжності, — підкреслив  Ю Ву. — CODE-AE може 

виділяти внутрішні біологічні сигнали, замасковані шумом та іншими 

факторами, і ефективно усунути проблему невідповідності даних». [2] 

Висновки та перспективи. Ми розуміємо, що CODE-AE значно покращує 

точність і надійність у порівнянні з найсучаснішими методами прогнозування 

специфічної реакції пацієнта на ліки винятково на основі скринінгу сполук у 

клітинній лінії. Отож наступним завданням для дослідницької групи є розробка 

способу надійного прогнозування ефекту концентрації та метаболізму нового 

препарату в організмі людини за допомогою CODE-AE. Також відзначимо, що 

модель штучного інтелекту потенційно може бути налаштована для точного 

прогнозування побічних ефектів ліків при застосуванні у людини. 

Список використаних джерел  
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НАЙГОЛОВНІШІ ЦІЛІ ДЛЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. ПРОГРЕС 

У РОЗРОБЦІ. 

Постановка задачі.  Ознайомитися з технологією штучного інтелекту, 

сферою використання та важливістю цього процесу. Який процес у 

винаходження в наш час?  

Мета дослідження. Метою є дослідження розвитку штучного інтелекту та 

його сферою застосування. 

Результати дослідження.  Штучний інтелект – це унікальний продукт 

технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський 

і власний досвід, пристосовуватися до нових умов в рамках свого застосування, 
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виконувати різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише людині, 

прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру. Вперше 

алгоритми AI з’явилися в 1960-х роках.  Пристрої, попередньо запрограмовані 

для найпростіших міркувань, породили ранні платформи. Кілька десятиліть тому 

розвиток технологій штучного інтелекту гальмувала відсутність впевненості в 

кінцевому продукті.  На це впливало чимало чинників: надмірна вартість 

машинного часу, вельми скромні обчислювальні ресурси, обмеженість мов 

програмування тощо. У 1970-80-х роках процес взагалі майже зупинився на фоні 

фактично повного скорочення належного фінансування. Однак, завдяки 

революційним розробкам у сфері напівпровідникової промисловості відбувся 

прорив у технологіях зберігання та обробки інформації і, як наслідок, – початок 

відродження епохи розумних машин припав на 1990-ті роки: з появою 

обмежених систем машинного навчання.  А 2000-і роки ознаменували вже зовсім 

нову епоху розвитку систем штучного інтелекту.  

Сьогодні ми маємо справу з безпрецедентним обсягом інформації.  За 

кілька років було створено 90% світових даних. Всю цю інформацію потрібно 

обробляти та сортирувати згідно з її сферою. Для будь якої машини без інтелекту 

схожого до людського  це буде неможливо виконати, а людина у свою чергу не 

зможе її обробляти у короткий термін часу. У майбутньому вчені очікують 

бачити машину що зможе вчитися та використовувати свої вміння у дуже 

короткий проміжок часу.  

Пошукові асистенти, такі як Siri, Alexa та Cortana, оснащені програмами 

обробки і розпізнавання людського голосу, що робить їх інструментами AI.  

Відеоігри вже давно використовують АІ, складність і ефективність якого 

зросла в геометричній прогресії протягом останніх кількох десятиліть. В 

результаті цього, наприклад, віртуальні персонажі здатні поводити себе 

абсолютно непередбачуваним чином, аналізуюючи навколишнє середовище.  

В цьому році Google повідомила про алгоритм, здатний навчитися водити 

машину точнісінько, як це робить людина - через досвід. Ідея в тому, що врешті 

авто буде здатне "дивитися" на дорогу і приймати рішення, відповідне до 

побаченого.  

Великі ритейлери, на кшталт Target і Amazon заробляють мільйони завдяки 

здатності їх магазинів передбачити ваші потреби. Так, сервіс рекомендацій  на 

сайті Amazon.com працює на базі технологій машинного навчання, вони ж 

допомагають обирати оптимальні маршрути автоматичного переміщення в 

центрах обробки і виконання замовлень. На базі цих же технологій працюють 

ланцюжок поставок і системи прогнозування й розподілу ресурсів. На базі 

глибокого навчання побудована нова ініціатива компаній з використанням 

дронів, Prime Air, а також технологія із застосуванням машинного зору в нових 

точках роздрібної торгівлі, Amazon Go. Таким чином, штучний інтелект має 

великий потенціал на майбутнє. Можливо машини повністю замінять людей. 

Зараз ми можемо слідкувати за неймовірним темпом розвитку інформаційних 

технологій майбутнього. 
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Висновки та перспективи. За моєю думко, штучний інтелект має великий 

потенціал на майбутнє. Можливо машини повністю замінять людей. Зараз ми 

можемо слідкувати за неймовірним темпом розвитку інформаційних технологій 

майбутнього. 

Список використаних джерел  
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3 KV.by High-tech club 

[електронний ресурс] — режим доступу: https://www.kv.by/post/1056728-

10-vpechatlyayushchih-primerov-ispolzovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-

zhi
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Постановка задачі. Штучний інтелект є невід’ємним елементом 

цифровізації економіки. Для банківської діяльності застосування штучного  

інтелекту є суттєвою проблемою, і не всі банки можуть здійснити свої плани, 

адже це вимагає кардинальних змін системи управління ризиками та дорогих 

інвестицій. 

Мета дослідження. Дослідження доцільністі та ризики впровадження 

штучного інтелекту в банківській сфері. 

Результати дослідження. Розвиток сучасних технологій вплинув на 

безліч сфер життя. Серед ключових тенденцій світового розвитку, як і раніше 

залишається процес. глобалізації та інформатизації. Неминуче, цифровий  

прогрес торкнувся й економічної сфери, оскільки грошово-кредитні операції, 

які здійснюються в фінансовому секторі пов'язані зі зберіганням, обробкою і 

передачею інформації. Комунікаційні та інформаційні технології оснащують 

фінансову сферу інструментами технічного прогресу, що дозволяє 

використовувати їх у своїй діяльності. 

Застосування інформаційних технологій дає переваги для оперування 

великими масивами пам'яті, що особливо важливо для банківських установ, 

страхових і фінансових компаній. 

Здійснення комунікацій з клієнтами, прийняття управлінських рішень, 

автоматизація основних операцій без впливу людського фактора – все це 

дозволяє реалізувати штучний інтелект. Чим більше інформаційна база, тим 

ефективніше працює система штучного інтелекту. Тому, ті фінансові установи,  

які відкладають процес впровадження цифрових систем, схильні до ризику 

відставання від більш наукомістких конкурентів, що і визначає актуальність 

даної теми. Попри те, що тема штучного інтелекту вивчена досить великою 

кількістю вчених і, безперечно, наступ цифрових технологій є незаперечним 

фактом, в економічному товаристві все ж залишаються дискусійні питання, 

стосовно того, що ж приймати за штучний інтелект саме в банківському 

середовищі і які сфери обов'язкові для його практичного використання. 

Метою даного дослідження є комплексне вивчення питання застосування 

штучного інтелекту і процесу взаємодії реального та віртуального світу в  

банківській сфері. 

Багато банківських установ на даному етапі розвитку зберігають 

традиційний підхід до організаційної структури, при цьому, не нехтуючи 

фактом впровадження цифрових технологій в повсякденні операції. Штучний 
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інтелект дозволяє поліпшувати якість і швидкість роботи за такими основними  

напрямками: 

 комунікація з клієнтами; 

 автоматизація основних операцій; 

 ризик-менеджмент. 

Для кращого розуміння розкриємо кожен з напрямків окремо. 

Спілкування з клієнтами є найбільш пріоритетним напрямом, що швидко 

розвивається. Це можна пояснити, по-перше, як здатність банку 

залишатися клієнтоорієнтованим (здатність залучати нових клієнтів і 

утримувати тих користувачів, які вже користуються послугами даного банку) і, 

по-друге, комп'ютерні технології дозволяють здійснювати свою роботу з 

меншими затримками, ефективно і в будь-який час доби, у порівнянні з 

операторами. Практично у всіх банківських установах підключений такий 

продукт штучного інтелекту, як чат-бот. Дана програма дозволяє забезпечити 

цілодобовий доступ до банку з максимально швидкою реакцією, що, 

безсумнівно, важливо для клієнта. Чат-бот, свого роду, виступає як 

універсальний працівник, який не має конкурентів. 

Особливу популярність дана розробка штучного інтелекту має серед 

великих банків з великою клієнтською базою, де особливо важливо 

підтримувати постійний контакт з клієнтами. Також комп'ютерні роботи  

виконують такі функції як: зв'язок з клієнтом, пропозиція нових послуг і 

банківських продуктів, повідомлення про необхідність провести ті чи інші 

операції. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що чат-бот має можливість 

замінювати співробітників розсилки, call-центру і навіть працівників 

маркетингового відділу. 

Такий напрям роботи штучного інтелекту як автоматизація основних 

операцій – це саме той випадок, коли втручання людини, абсолютно безглузде. 

Для здійснення повторюваних операцій, де відсутній етап прийняття 

рішень (наприклад, будь-яких розрахунків), найкраще підходять комп'ютерні 

технології. Всі дії є прозорими та зрозумілими. У банків з'являється можливість 

оптимізувати та автоматизувати свою роботу і тим самим знизити витрати, що 

також є вагомим фактором на користь цифрових технологій. Також роботи 

справляються з обробкою і сортуванням вхідних і вихідних документів. Це  

дозволяє істотно економити час і аналізувати експертам вже перероблену 

документацію. 

Попри те, що штучний інтелект значно полегшує процес комунікації та 

підвищує продуктивність, безліч банківських установ націлені на іншу 

функцію, здійснювану за допомогою технологій, а саме – мінімізація ризиків. 

Штучний інтелект дозволяє розпізнавати схеми, які використовують 

зловмисники, навіть найбільш нестереотипні. Коли штучний інтелект обробляє 

інформацію, він виявляє ознаки, які можуть вказувати на спробу шахрайства 

(наприклад здійснення транзакції з іншого IP, або одночасний переказ великої 

суми коштів). Також технології дозволяють визначити спроби відмивання 

грошей, які отримані нелегальним шляхом. Комп'ютерні машини як основний 
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інструмент ризик- менеджменту, постійно використовуються в банківському 

секторі. Перш за все, орієнтація спрямована на запобігання злочинам у 

фінансовому секторі. Штучний інтелект дозволяє охопити більшу базу даних і 

простежити схеми, які недоступні для розуміння людини. І в цьому є 

безсумнівна перевага цифровізації. 

Тож, можемо зробити висновок, що на глобальному рівні спостерігається 

незворотний процес впровадження можливостей, які пропонує штучний 

інтелект. Цифрова економіка дозволяє реалізовувати сучасні методи ведення 

банківських послуг, замінюючи співробітників на роботів для виконання ряду 

завдань. 

Попри очевидні плюси повної перебудови банківського сектора, 

відношення до цього процесу залишається скептичним. Ряд дослідників 

дотримується думки, що радикалізм в питанні повного переходу на 

цифровізацію, є невиправданим. Ефективність штучного інтелекту 

розкривається повною мірою при взаємодії з людиною, а не повній заміні 

людської праці на робототехніку. Виникає глобальна проблема скорочення 

робочих місць, і те, які зміни це може спричинити. 
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РОЗВИТОК КАР’ЄРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (ШІ) 

 

 Постановка задачі.  Штучний інтелект вплинув на кожну галузь у світі. З 

розвитком такої передової технології,завжди виникатиме питання щодо її 

впливу на наше соціальне життя, навколишнє середовище та економіку. 
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Добробут людей є основою постійного розвитку. Постійний розвиток є 

корисним лише тоді, коли життя звичайних людей покращується у сфері 

охорони здоров’я, освіти, зайнятості, навколишнього середовища. Забезпечення 

гідної роботи є ключовим засобом сприяння безперервному розвитку, 

економічному зростанню, соціальному добробуту та екологічній стійкості. 

Високий рівень безробіття та неповної зайнятості, особливо серед молоді, є 

великою загрозою, що впливає на постійний економічний розвиток багатьох 

країн і залежить від інвестицій в освіту та якості життя. 

 Мета дослідження.  Метою є показ того, як ШІ може вплинути на освіту 

для процесу працевлаштування шляхом впровадження нових інновацій, для 

покращення зв’язку між освітою та роботою. 

Результати дослідження.  Дослідження оцінює новий план навчання та 

працевлаштування, а також те, як штучний інтелект може вписатися в нього і 

сприяти процесу.Молодь не може знайти роботу, але роботодавці не можуть 

знайти людей з необхідним набором навичок. Є кілька рамок для освіти, 

зайнятість або іншими словами «навчання та працевлаштування»,але існуюча 

модель не розглядає потенціал штучного інтелекту.Тому існує потреба знайти 

практичну структуру для навчання та працевлаштування, яка включатиме 

вдосконалення штучного інтелекту для полегшення переходу від університету 

до роботи. Тому потрібно з’ясувати простір для потенціалу штучного інтелекту 

через відображення інноваційних стартапів, які використовують можливості 

штучного інтелекту. Існує явний розрив і неправильне сприйняття готовності 

молоді до роботи з точки зору роботодавців vs молодь vs навчальні заклади. 

Концептуальний план із використанням системи штучного інтелекту 

включає кілька компонентів, які можуть бути інтегровані як одна повна система 

штучного інтелекту . Це стандарті компоненти: 

1. Міркування – це набір процесів, які дають нам змогу забезпечувати 

основу для суджень, прийняття рішень і прогнозування. 

2. Навчання – це діяльність із отримання інформації або навичок шляхом 

вивчення, практики.Навчання покращує усвідомлення предметів 

навчання. 

3. Вирішення проблем – це процедура, під час якої людина сприймає та 

намагається досягти бажаного рішення з поточної ситуації, вибравши 

якийсь шлях, якому перешкоджають відомі або невідомі перешкоди. 

4. Сприйняття – це спосіб набуття, інтерпретації, вибору та організації 

сенсорногої інформації. 

5. Мовний інтелект – це здатність людини використовувати, розуміти, 

говорити та складати речення.Це важливо в міжособистісному 

спілкуванні. 

Використовувати штучний інтелект для оптимізації навичок, необхідних 

для курсів різних ступенів.Цей процес суттєво скорочує час для студента, щоб 

вирішити, які предмети вони вивчають можуть зареєструватися для вступу до 

університету. Крім того,допомогти студенту в представленняі детальної 

інформації щодо різних кар’єрних шляхів, поточних роботодавців 
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пропонуючи вакансії, пов’язані з роботою, діапазон оплати праці, відповідні 

переваги та інші перспективи.Деякі студенти можуть не мати чіткої кар’єри після 

закінчення навчання в коледжі,вимагають подальших вказівок і порад щодо 

вибору відповідного курсу для свого майбутнього розвитку кар'єри. У цьому 

процесі оцінювання ШІ використовуватиме всю інформацію (тобто іспит 

оцінки, рівень розуміння онлайн-навчання тощо), надані студентом, тому 

у цьому процесі штучний інтелект може надавати лише розширені детальні 

плани розвитку кар’єри як рекомендацію для студент. Остаточне рішення все 

одно покладається на учня. 

Висновки та перспективи. Це дослідження було запропоновано на основі 

розуміння взаємозв’язку між освітою та працевлаштування, які плани та системи 

спрацювали та як ШІ може вплинути на освіту для процесу працевлаштування 

шляхом впровадження нових інновацій, які сприяють навчанню студентів 

процесу та працевлаштування на ринку праці або шляхом шкоди процесу,оцінює 

нові плани навчання та працевлаштування, а також те, як штучний інтелект може 

підійти до них і сприяти процесу, тому для забезпечення ефективності слід 

проводити подальші дослідження та експерименти плану та точність результатів 

застосування ШІ щодо навчання та процес працевлаштування. 
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АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з поняттям штучного інтелекту та 

варіантів його реалізації. Проаналізувати яку роль відіграє машинне навчання в 

сучасному бізнесі та проаналізувати задачі які можна виконувати за допомогою 

машинного навчанння. 
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Мета дослідження. Метою дослідження є ознайомлення з поняттям 

штучного інтелекту та варіантів його реалізації у інформаційних технологіях та 

бізнесі.  

Результати дослідження. Штучний інтелект дозволяє машинам навчатися 

на досвіді, пристосовуватися до нової інформації та виконувати завдання 

людини. Більшість прикладів штучного інтелекту, про які ви чуєте сьогодні – від 

комп'ютерів, що грають у шахи, до автомобілів з автоматичним керуванням.  

Використовуючи ці технології, комп'ютери можна навчати виконувати конкретні 

завдання за допомогою обробки великих обсягів даних та розпізнавання 

закономірностей даних. 

Детальніше ми поговоримо про машинне навчання. У той час як штучний 

інтелект є широкою наукою, що імітує людські здібності, машинне навчання – 

це особливий різновид штучного інтелекту, який навчає машину вчитися. 

Машинне навчання – це метод аналізу даних, який автоматизує побудову 

аналітичної моделі. Це область штучного інтелекту, заснована на ідеї, що 

системи можуть навчатися на основі даних, виявляти закономірності та 

приймати рішення з мінімальним втручанням людини. 

Можливості інтелектуального аналізу даних торкається візуальної 

аналітики. Машинне навчання дозволяє швидко та легко генерувати та надавати 

цінні аналітичні дані за допомогою візуальної аналітики та інформаційних 

панелей, керованих штучним інтелектом. 

Також хочу згадати про прогнозну аналітику. Ми можемо використовувати 

автоматичне машинне навчання для простого створення та розгортання 

аналітичних конвеєрів, що поєднують підготовку даних, бізнес-правила та 

прогнозну аналітику. 

Наприклад, потокова аналітика дозволяє автоматизувати дії в реальному 

часі, застосовуючи аналітичні та прогностичні моделі до оперативних даних. 

Потокова аналітика дозволяє використовувати середовище візуальної розробки 

для швидкого створення та розгортання потокових додатків, щоб операційні 

системи могли оцінювати дані, надсилати оповіщення та з високою швидкістю 

приймати рішення для своєчасних та контекстних рішень. 

Висновки та перспективи. Отже, головна особливість і пріоритетне 

завдання машинного навчання: не вирішити одну конкретну задачу напряму, а 

навчитися в процесі застосування рішень виконувати інші подібні завдання. 

Десятки продуктових компаній в Україні застосовують даний комплекс для 

автоматизації процесів збору аналітичних даних та скорінгу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДИЦИНІ 

 

Постановка задачі. Пошук сфер застосувань штучного інтелекту в 

медицині. 

Мета дослідження. Встановити, який ефект і перспективи застосування 

штучного інтелекту в медицині. 

Результати дослідження. Нерідко користуючись інтернетом 

користувачам доводиться стикатись з  CAPTCHA: пошук зображень з 

світлофорами, пішохідними переходами чи мотоциклами. Спираючись на 

проходження тестів CAPTCHA користувачами, нейронні мережі навчаються 

розпізнавати предмети, що покращує роботу безпілотних автомобілів. 

Технології машинного навчання можуть застосовуватись також для 

розпізнавання почерків чи для формування стрічки цікавих новин для 

користувачів. До більш серйозних задач можна віднести прогнозування попиту 

на товари, розпізнавання обличь, відбитків чи голосу. Але важко уявити більш 

важливу і перспективну галузь застосування штучного інтелекту, ніж медицина. 

Від нейромереж очікують серйозних досягнень в цій області (діагностика 

захворювань, розробка нових препаратів та нових методів лікування). 

Використання глибокого навчання в медицині активно розвивається 

завдяки великій кількості опрацьованих знімків, збільшенням обчислювальних 

потужностей та  використанню хмарних сховищ даних. Нейромережі мають 

вплив на медицину на трьох рівнях: 

 Допомагають лікарям швидко і точно інтерпретувати зображення; 

 Зменшують кількість лікарських помилок при діагностуванні; 

 Допомагають пацієнтам самостійно аналізувати дані за допомогою 

датчиків, щоб контролювати свій стан [1]. 

Прикладом застосування такої технології є система аналізу медичних 

зображень CELSUS. Сервіс працює в чотирьох напрямках: мамографія, 

флюорографія, компютерна томографія легень та гістологія. Робота лікаря з 

системою проходить наступним чином. Лікар завантажує в систему зображення, 

після чого система ранжирує список досліджень по пріоритетності  — від 

найбільш ймовірної патології до найменш ймовірної. Таким чином лікар в першу 

чергу бачитиме знімки тих пацієнтів, в яких система запідозрила наявність 

новоутворень. Це дозволяє оперативно провести додаткове обстеження, 

mailto:v.dzisyak2142@gmail.com


97 
 

поставити діагноз і почати лікування. При перегляді зображення лікар бачить 

відмічені системою за допомогою маркера області, які мають ознаки патології. 

Потім лікар читає опис знімку, що був сформований системою і при необхідності 

вносить в нього свої корективи [2]. 

Доцільно використовувати нейромережі і для пошуку ракових пухлин. За 

даними Національного Інституту Онкології щоденно лише в США 

діагностується близько 5000 нових випадків раку, а пухлини частіше всього 

виявляють саме на зображеннях. Для лікування раку дуже велике значення має 

саме рання діагностика і моніторинг стану. У багатьох пацієнтів щоденно 

діагностують переломи, пневмонії. Нейромережі можуть справлятися з цими 

задачами також.  

[3] Аналіз ДНК — ще один перспективний напрямок застосування 

нейромереж, що активно розвивається. Наприклад, інструмент, розроблений 

університетом штату Мічіган, здійснює генетичні дослідження і дозволяє по 

геному людини встановити її ріст з точністю до трьох сантиметрів, 

спрогнозувати розвиток у неї серйозних захворювань (рак, інсульт, інфаркт), 

виявити мутації, що впливають на щільність кісткової тканини, тощо. 

Поки що впровадження штучного інтелекту йде повільно через наступні 

проблеми: 

 необхідність в більшій кількості різних даних для збільшення 

ефективності нейромереж; 

 відсутність гарантій роботи без критичних помилок; 

 потреба в зміні алгоритмів роботи медичних закладів; 

 відсутність способу дізнатися те, як саме нейромережа робить свій 

висновок в тому чи іншому випадку (чорний ящик). 

Попри ці недоліки нейромережі можна використовувати як додатковий 

спосіб діагностики. 

Висновки та перспективи. В перспективі нейромережі зроблять 

діагностику значно швидшою та ефективнішою, а моніторинг захворювань буде 

можливим навіть в домашніх умовах, що полегшить життя лікарів та пацієнтів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 

Постановка задачі. Пошук способів застосування штучного інтелекту на 

виробництві. 

Мета дослідження. Описати способи та перспективи використання 

штучного інтелекту в виробництві. 

Результати дослідження.  [1] Системи на виробництві в даний момент 

опираються на логіку і точні розрахунки, застосовуючи спрощену «модель 

виробничих процесів», вибрану заздалегідь. Штучний інтелект дозволяє 

аналізувати обстановку в реальному часі і зберігати працездатність при зміні 

цілей управління, непередбачуваних змінах властивостей керованого об’єкта чи 

параметрів оточення. Система здатна міняти алгоритм управління і шукати 

оптимальні та ефективні рішення. 

По деяким оцінкам до 2035 року технології на базі штучного інтелекту 

можуть збільшити продуктивність праці до 40% в 16 галузях, включно з 

виробництвом. Штучний інтелект буде займатись виробництвом, контролем 

якості, зменшить час проектування та відходи виробництва, покращить повторне 

використання продукції, виконуватиме профілактичне обслуговування, тощо. 

ШІ вже трансформує виробництво в різних аспектах. 

[2] Які актуальні задачі можна вирішити на етапах розробки, виробництва 

і експлуатації за допомогою машинного навчання? По-перше, ті, з якими не може 

справитись людина по деяких причинах. Це може бути робота в важкодоступних 

місцях, на небезпечному хімічному виробництві, робота в умовах 

екстремального холоду чи підвищеної радіації. По-друге, задачі, для рішення 
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яких «натуральний інтелект» може застосовуватись, але є малоефективним: 

передбачення критично важливих несправностей, запобігання раптової поломки 

обладнання, техобслуговування згідно стану, прогнозування остатнього ресурсу 

обладнання. По факту, це ті напрямки, де людина може виконувати роботу, але 

в умовах великої кількості інформації її реалізація стає практично неможливою. 

Більше того, людина не завжди здатна грамотно сортувати дані і вирішувати 

протиріччя, проте машина може виконувати ці задачі згідно визначених 

алгоритмів. Отримати необхідний обєм даних в виробництві можна тільки при 

комплексному підході: комбінації системної моделі на основі фізичних процесів 

і алгоритмів машинного навчання. 

Розглянемо декілька прикладів. ШІ може займатись перевіркою якості. 

Деякі недоліки в продуктах надто дрібні, щоб бути поміченими неозброєним 

оком, навіть для досвідченого працівника. Проте машини можуть бути оснащені 

камерами, які набагато чутливіші, ніж наші очі, завдяки чому находяться навіть 

найменші дефекти. Машинний зір дозволяє машинам «бачити» продукти на 

виробничій лінії і виявляти будь-які недоліки. Наступнім логічним кроком може 

стати відправка зображень з вказаними недоліками людині-спеціалісту, але це 

вже не обов’язково, оскільки процес можна повністю автоматизувати. Технології 

машинного навчання дозволяють знизити час роботи обладнання в режимі 

підвищеної інтенсивності,  зменшити витрати припасів зі складу, вчасно 

прогнозувати знос обладнання і остатній ресурс, зменшити кількість відходів, а 

також понизити витрати енергоспоживання за рахунок врахування стану 

зовнішнього оточення.  

Все частіше для ефективного управління енергоспоживанням 

застосовують м’які обчислення, що є сукупністю засобів і методів, які 

дозволяють вирішувати задачі високої складності шляхом обробки неповної і 

неточної інформації: еволюційні алгоритми, самоорганізовані ростущі 

нейромережі, нечітка логіка. Це ті задачі, для яких експерти не змогли найти 

оптимального рішення. М’які обчислення дозволяють швидко найти 

неоптимальне, але достатнього хороше рішення задач такого типу. Програми 

штучного інтелекту оброблюють більшість клінічних і амбулаторних послуг, 

таких як перевірка показників життєдіяльності, телемедицина і виписування 

рецептів.  

[3] Інший напрямок використання ШІ — це логістика та безпілотні 

автомобілі, випробування яких зараз масово проходять в США. Оскільки аварії 

безпілотного транспорту уже фіксувались неодноразово, то в випробовуваннях 

обов’язково має бути присутня людина з водійськими правами. Причина цих 

аварій в тому, що безпілотна система приймає неправильні рішення в аварійних 

ситуаціях, там де досвідчений водій швидко і інтуїтивно приймає правильне 

рішення. ШІ не може поки що конкурувати в цьому [4].  

Висновки та перспективи. На даний момент використання ШІ — це 

основний напрямок розвитку управляючих систем, яке може допомогти 

використати максимум з наявних потужностей виробництва і побудувати нові 

максимально ефективні. Такі підприємства зможуть випускати безпрецедентно 
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дешеві і якісні товари, з можливістю швидкої і автоматичної зміни виробничих 

циклів і асортиментів продукції. Тому застосуванням ШІ цікавляться всі крупні 

промислові компанії. 
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СТВОРЕННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

 Постановка задачі. Підвищення ефективності прогнозування погоди на 

короткострокових та довгострокових часових відрізках шляхом методу аналізу 

та прогнозування погоди за допомогою штучного інтелекту. 

 Мета дослідження. Впровадження методу дослідження прогнозування 

погоди допоможе більш детально досліджувати погодні явища а також за 

допомогою штучного інтелекту робити аналіз та прогноз погоди та прогнозувати 

використовуючи попередній аналіз даних. Використання методу передбачає 

створення методу на основі існуючих методів і використанням штучного 

інтелекту. 

 Результати дослідження. Розвиток методів прогнозування погоди 

базується на тому що погода має певні алгоритми, закономірності та циклічність 
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змін. Відслідковування стану атмосфери в режимі реального часу допомагає 

розуміти коли потрібно приймати ті чи інші міри захисту та планування у будь-

яких сферах діяльності. Здебільшого прогнозування погоди потрібно як і 

звичайним людям, щоб оцінювати погоду та відповідно одягатися, так і 

промисловості, наприклад будівництво або аграрії. 

Метод прогнозування погоди за допомогою штучного інтелекту включає в 

собі використання вже готових методів прогнозування погоди, а саме 

синоптичним, статистичний і чисельний(гідродинамічний), і об’єднання цих 

методів в одне ціле, створюючи при цьому універсальний метод, який можна 

використовувати як і у короткостроковому так і у довгостроковому 

прогнозування погоди та погодних явиш. 

Об’єднуючи вже існуючи методи з використанням штучного інтелекту дає 

можливість  поліпшити результати робити існуючих методів, які існують для 

різних задач. Використання обмеженої кількості вимірювальних приладів 

компенсується поєднання даних які вже отримані або надходять у реальному 

часі. Масштабування прогнозу за такими даними може бути варіативне, тобто 

можна буде спрогнозувати чи на декілька днів чи на декілька місяців. 

Використання штучного інтелекту допоможе проаналізувати попередні данні, 

які можуть бути ключовими для подальшого навчання алгоритму, що може 

зробити процес аналізу погодних явиш масштабованим та більш точним аніж 

інші методи.  

Використання штучного інтелекту дозволить прилаштовуватись до нових 

динних виміру, та робити аналіз та прогнозування за будь яких нових умов та 

локацій і наявного зчитувального обладнання. Провадження штучного інтелекту 

дозволить виконувати багато обчислень, і аналізуючи попередні показники, 

зможе спрогнозувати подальші показники погодних умов. З кожним помилковим 

прогнозуванням, метод буде самовдосконалюватися та надавати в подальшому 

більш чітке уявлення про погоду в майбутньому.  

Прогнозування погоди за допомогою штучного інтелекту дає можливість 

створювати плани на майбутнє і опираючись на погодні умови виконувати. При 

використанні методу прогнозування погодних явиш за допомогою штучного 

інтелекту має наступні переваги: 

1. Аналіз погодних явищ та прогнозування їх в подальшому для 

попередньої підготовки до надзвичайних ситуацій. 

2. Процес навчання штучного інтелекту більш точно прогнозувати 

погоду з використанням усіх можливих чи наявних джерел даних. 

3. Індивідуальний аналіз та прогнозування місцевої погоди.  

 Висновки та перспективи. Отже створення методу прогнозування погоди 

за допомогою штучного інтелекту можна створити більш ефективне планування 

праці у тих сферах впливу де є залежність від погоди. Використання системи 

штучного інтелекту дозволить робити попередній аналіз погодних явищ та 

видавати результат за допомогою об’єднання вже існуючих накопичених даних, 

навчаючи алгоритм прогнозування видавати точніший результат. Перспективи 
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методу прогнозування можуть бути доцільними для сфер діяльності, в яких 

довгострокове прогнозування погоди є попит. 
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МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постановка задачі. Ставлення до ШІ стає більш позитивним, тому все 

більше клієнтів почали віддавати перевагу компаніям і брендам, які 

використовують Штучний Інтелект. Від використання чат-ботів для отримання 

швидшого обслуговування клієнтів до більш персоналізованого медичного 

обслуговування , додатки AI спостерігаються скрізь, навіть у простих щоденних 

завданнях, таких як використання навігації на вашому смартфоні.  

Із зростанням рівня довіри до штучного інтелекту також зростає вимога до 

того, щоб він був більш точним і неупередженим. Однак відомо, що моделі AI та 

Ml з часом погіршуються(1). Неважливо, наскільки складні алгоритми чи 

різноманітний набір даних; якщо модель не перенавчати або вдосконалювати з 

часом, вона може не дати необхідних результатів . 

Мета дослідження. У цій тезі досліджено 3 найкращих підходів до 

покращення моделей AI/Ml і допоможе розробникам і керівникам цифрової 

трансформації підтримувати або покращувати рівень якості, досягнутий завдяки 

їхнім рішенням на основі AI. 

Результати дослідження. 

1. Подання більше даних 

Додавання нових і свіжих даних є одним із найпоширеніших і ефективних 

методів підвищення точності вашої моделі машинного навчання. Тепер, коли 

рішення штучного інтелекту стають складнішими та обслуговують більшу базу 

користувачів, для їх розробки потрібні кращі та різноманітніші дані.  

https://research.aimultiple.com/chatbot/
https://research.aimultiple.com/healthcare-ai/
https://research.aimultiple.com/healthcare-ai/
https://research.aimultiple.com/ai-usecases/
https://research.aimultiple.com/ai-fail/
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Наприклад, нещодавня стаття(2) MIT представляє складну модель 

глибокого навчання, яка допомагає системам виявлення об’єктів зрозуміти 

взаємодію між двома об’єктами. У документі зроблено висновок, що модель 

чутлива до зміщення набору даних і вимагає складних наборів даних для 

отримання результатів. 
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our present day, we have examined the advantages of artificial  

neural networks and the problems encountered in the course of  

their use. It  should  not  be  forgotten that  the  disadvantages  of  

ANN  networks, which  are  a  developing  science  branch,  are  

eliminated one by one and their advantages are increasing day  

by day. This means that artificial neural networks will become  
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their use. It  should  not  be  forgotten that  the  disadvantages  of  

ANN  networks, which  are  a  developing  science  branch,  are  

eliminated one by one and their advantages are increasing day  

by day. This means that artificial neural networks will become  

an indispensable part of our lives increasingly important.  

Таким чином, розширення набору даних, який використовується для 

повторного навчання моделі, може бути ефективним способом покращення 

моделей AI/ML. Переконайтеся, що дані змінюються відповідно до середовища, 

у якому вони розгорнуті. Також важливо дотримуватися належних практик 

забезпечення якості збору даних. 

2. Збагатити дані 

Розширення набору даних є одним із багатьох способів покращити моделі 

AI/ML. Ще один важливий спосіб покращення штучного інтелекту – збагачення 

даних. Це просто означає, що нові дані, які збираються для розширення набору 

даних, мають бути оброблені та мати високу якість . Це також може означати 

покращення анотації наявного набору даних. Оскільки розроблено нові та 

вдосконалені методи маркування, їх можна застосувати до наявного або 

нещодавно зібраного набору даних для підвищення точності моделі.  

3. Удосконалити алгоритм 

Іноді алгоритм, який був спочатку створений для моделі, потребує 

вдосконалення. Це може бути викликано різними причинами, зокрема зміною 

популяції, на якій використовується модель.  

Наприклад, дослідження показують, що пацієнти з нижчим рівнем доходу 

мають більший ризик для здоров’я порівняно з пацієнтами з вищим рівнем 

доходу. Припустімо, що розгорнутий алгоритм AI/ML, який оцінює ризик для 

здоров’я пацієнта і не включає параметр рівня доходу, раптово відкривається для 

даних пацієнтів із нижчим рівнем доходу. У такому випадку навряд чи вдасться 

дати справедливу оцінку. 

Таким чином, оновлення алгоритму та додавання до нього нових 

параметрів може бути ефективним способом покращення продуктивності 

моделі. 

Висновки та перспективи. Як бачимо є різноманітні способи 

удосконалити Штучний інтелект, але кожен з цих методів не гарантує на 100% 

покращення мережі. Тому для кожного окремого випадку потрібно 

використовувати різну методологію для покращення результатів. 
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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 

 

Постановка задачі. З поширенням автономних систем водіння все 

гостріше постає питання безпеки водіїв та перехожих. Одним з методів 

розпізнавання та аналізу ситуації та небезпек на дорозі є комп’ютерний зір, 

оскільки такі системи дозволяють повністю аналізувати відзняте зображення, 

відслідковувати ситуацію на дорозі, знаки та розмітку, а також швидкі та 

неочікувані зміни в реальному часі. 

Мета дослідження. Дана публікація має на меті дослідити технологію 

комп’ютерного зору, розглянути її базові принципи роботи та деякі завдання, які 

поставлені перед нею. 

Результати дослідження. Комп'ютерний зір – це область штучного 

інтелекту (ШІ), яка дозволяє комп'ютерам і системам виокремлювати значущу 

інформацію з цифрових зображень, відео та інших візуальних вхідних даних, і 

виконувати дії або надавати рекомендації на основі цієї інформації. 

Комп'ютерний зір навчає машини виконувати ці функції, але йому 

доводиться робити це набагато швидше за допомогою камер, даних і алгоритмів, 

а не сітківки ока, зорових нервів і зорової кори. Оскільки система, навчена 

перевіряти продукцію або спостерігати за виробничими активами, може 

аналізувати тисячі продуктів або процесів за хвилину, помічаючи непомітні 

дефекти або проблеми, вона може швидко перевершити людські можливості. 

Системи комп’ютерного зору потребують великих обсягів даних. Вони 

аналізують дані знову і знову, поки не побачать відмінності і не розпізнають 

зображення. Наприклад, щоб навчити комп'ютер розпізнавати автомобільні 

шини, йому потрібно надати величезну кількість зображень шин і предметів, 

пов'язаних з ними, щоб він міг вивчити відмінності і розпізнати об’єкт, особливо 

той, який не має дефектів. 

https://purple.telstra.com/blog/investigating-ml-model-accuracy-as-training-size-increases#:~:text=A%20mathematical%20power%20law%20relationship%20describes%20how%20accuracy%20grows%20as%20training%20dataset%20size%20increases
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Для цього використовуються дві основні технології: тип машинного 

навчання, який називається глибоким навчанням, і згорткова нейронна мережа 

(CNN, convolutional neural network). 

CNN допомагає моделі машинного навчання або глибокого навчання 

"дивитися", розбиваючи зображення на пікселі, яким надаються теги або мітки. 

Вона використовує мітки для виконання згорток (математична операція над 

двома функціями для отримання третьої функції) і робить прогнози щодо того, 

що вона "бачить". Нейронна мережа виконує згортки і перевіряє точність своїх 

прогнозів в серії ітерацій, поки прогнози не почнуть збуватися. Тоді вона 

розпізнає або бачить зображення подібно до людини. 

Подібно до того, як людина розрізняє зображення на відстані, CNN 

спочатку розрізняє тверді краї і прості форми, а потім заповнює інформацію, 

виконуючи ітерації своїх прогнозів. CNN використовується для розуміння 

окремих зображень. Рекурентна нейронна мережа (RNN) використовується 

аналогічно для відео додатків, щоб допомогти комп'ютерам зрозуміти, як 

зображення в серії кадрів пов'язані між собою. 

Нижче наведено приклади завдань, що постають перед комп’ютерним 

зором. 

Класифікація зображень бачить зображення і може його класифікувати 

(собака, яблуко, обличчя людини). Точніше, вона здатна точно передбачити, що 

дане зображення належить до певного класу. Наприклад, компанія, що 

займається соціальними мережами, може використовувати його для 

автоматичного виявлення та відокремлення небажаних зображень, завантажених 

користувачами. 

Виявлення об'єктів може використовувати класифікацію зображень для 

ідентифікації певного класу зображень, а потім виявляти і звести  їх появу на 

зображенні або відео в таблицю. Приклади включають виявлення пошкоджень 

на складальній лінії або ідентифікацію машин, які потребують технічного 

обслуговування. 

Відстеження об'єктів відстежує об’єкт після його виявлення. Це завдання 

часто виконується за допомогою зображень, знятих послідовно, або відеопотоків 

в реальному часі. Автономні транспортні засоби, наприклад, повинні не тільки 

класифікувати і виявляти такі об'єкти, як пішоходи, інші автомобілі та дорожню 

інфраструктуру, вони повинні відстежувати їх в русі, щоб уникнути зіткнень і 

дотримуватися правил дорожнього руху. 

Пошук зображень на основі вмісту використовує комп'ютерний зір для 

перегляду, пошуку і вилучення зображень з великих сховищ даних на основі 

вмісту зображень, а не тегів метаданих, пов'язаних з ними. Це завдання може 

включати автоматичну анотацію зображень, яка замінює ручне тегування 

зображень. Ці завдання можуть бути використані для систем управління 

цифровими активами і можуть підвищити точність пошуку і вилучення. 

Висновки та перспективи. Як бачимо, комп’ютерний зір найбільше 

підходить для комплексних завдань де необхідна швидкість реакції, що значно 

перевищує людську. Даний факт в поєднанні з можливістю тривалого та 
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постійного навчання цих систем новими даними означає, що це ідеальне рішення 

для автоматизованих систем контролю якості, систем контролю безпеки на 

дорозі та автономного водіння. 
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ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ДЛЯ МЕДИЧНОГО СКРИНІНГУ НА ОСНОВІ 

МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

 

Постановка задачі.  Штучний інтелект – алгоритм, що обробляє 

інформацію, тобто, він збирає, зберігає, аналізує інформацію, яка представлена 

людиною, і на основі цих даних видає результат. Також він постійно обробляє 

нову інформацію,  вдосконалює власні рішення. Уже сьогодні штучний інтелект 

широко використовується у розробці лікарських засобів, діагностиці 

захворювань, дослідженні генома – це допомагає зберігати час людині, 

обслуговувати клієнтів та заощаджувати кошти.  

Мета дослідження. Метою є показати застосування технологій штучного 

інтелекту при розробці лікарських засобів, діагностиці захворюванью 

 На сьогодні штучний інтелект у медицині використовується достатньо 

широко: 

1. Insilico Medicine написали формулу, що допомагає виявити 

біологічний вік людини. Також вказують, що формула допоможе 

вилікувати вікові проблеми. 

2. Alphabet використовує методи штучного інтелекту для створення 

нових фармацевтичних препаратів. 

3. UCLH надаватиме пацієнтам лікарень швидку діагностику раку за 

допомогою штучного інтелекту. 

4. FDA створює новий інкубатор, орієнтований на технології охорони 

здоров’я. 

Результати дослідження.  За даними Національного канцер - реєстру 

України у 2021 році рак шийки посідає четверте місце по онкологічним 

захворюванням у жінок. Також виявлення саме цього виду раку у жінок частіше 

відбувається на третій чи четвертій стадії, що доволі сильно впливає на 

швидкість та можливість повністю вилікуватись від хвороби. Загальною 

причиною провокування раку шийки матки пов’язано з інфікуванням вірусу 

папіломи людини, цей вірус зустрічається у 70% населення світу. 

Розповсюдженням вірусу папіломи людини є: масові переселення, хронічні 

захворювання, стрес, вірус гепатиту Б та Ц, інфекції, що передаються статевим 

шляхом, відсутність стабільного скринінгу, здача мазків та аналізів, тестування 
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онкомаркерами – недотримання цих правил веде до ризику діагностування 

даного виду раку. Саме, застосування штучного інтелекту на першому етапі 

діагностування допоможе пацієнтам отримати первинну інформацію про 

власний стан здоров’я, що й підтверджує актуальність даної теми.  

Збірка методів та алгоритмів штучного інтелекту у свою чергу називається 

машинним навчанням [1]. А кластерний аналіз – це один із алгоритмів 

машинного навчання [2]. І саме на основі нього буде розроблятись алгоритм 

медичного скринінгу. 

Кластерний аналіз – розбиття ситуацій на підмножини, тобто, обробка 

даних, що містять у собі інформацію про вибірку ситуацій, а потім об’єднує 

об’єкти у кластери на основі звіту. 

Методи кластерного аналізу:  

1. Деревоподібна кластеризація (ієрархічна кластеризація) – задача 

об’єднати представників зі спільними рисами або відмінностями  в одну сутність, 

також вирізняють як відстань між об’єктами, що може характеризуватись як 

сотні, десятки, тисячі. Отже, ця відстань створює дерево, яке можна представити 

як діаграму. Його стратегії: стратегія ближнього сусіда, найвіддаленішого сусіда, 

незваженого попарного середнього, зваженого попарного середнього, стратегія 

Варда. 

2. Метод К-середніх. Може використовуватись тільки тоді, коли 

дослідник уже має певні гіпотези щодо алгоритму, кількість кластерів – на основі 

цих даних алгоритм кластеризації допоможе розставити їх по відмінностям один 

до одного. 

3. Метод двоходового об’єднання – одночасна кластеризація 

стовпчиків та рядків [3; 4]. 

Висновки та перспективи. Дане дослідження присвячене розробці 

експертної системи для медичного скринінгу. Представлено процес розробки 

експертної системи та приклади медичних діагностичних експертних систем. На 

підставі симптомів  та аналізів система видає припущення діагнозу. Основою 

експертної системи є методи кластерного аналізу. У результаті здійснено 

порівняльний аналіз  двох алгоритмів: метод найближчого сусіда і метод К-

середніх. Визначені показники виявлення раку шийки матки в крові жінки 

дозволили створити модель штучної нейронної мережі. Кластери симптомів 

можуть допомогти у діагностиці раку, проте кінцевий діагноз ставить лікар.  

У роботі виділені шляхи забезпечення безпеки процесу передавання 

вихідних даних пацієнтів з медичних апаратів у медичні інформаційні системи.  
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АВТОМОБІЛЯХ НА 

ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ TESLA 

 

Постановка задачі. Ознайомити слухачів з використанням штучного 

інтелекту в автомобілях. 

Мета дослідження. Донести інформацію: про штучний інтелект в Tesla і, 

як він там працює. 

Результати дослідження. Однією з речей, які зробили компанію Tesla 

успішною це використання технології штучного інтелекту. Повна автоматизація 

автомобілів Tesla є одним із головних пріоритетів компанії, і для досягнення цієї 

мети вони використовують ШІ та його численні компоненти.   

Автономні транспортні засоби повинні постійно аналізувати дані своїх 

датчиків і камер машинного зору, щоб мати можливість керувати автомобілем 

самостійно. Потім вони використовують ці дані, щоб вирішити, що робити далі. 

Вони використовують ШІ, щоб зрозуміти та передбачити наступні рухи 

велосипедистів, пішоходів та автомобілів.  

Автомобіль повинен продовжувати рух по поточній смузі чи змінити 

смугу? Чи має він продовжувати, де він є, чи пропустити автомобіль перед ними? 

Коли транспортний засіб має сповільнювати чи прискорюватись?  

Tesla має зібрати відповідні дані для навчання алгоритмів і живлення свого 

ШІ, щоб зробити автомобілі повністю автономними.  

Tesla збирає всі свої дані з датчиків на сотнях тисячах автомобілях Tesla, 

які зараз їздять. Також вони збирають інформацію про поведінку водіїв. 

«Імітаційне навчання» — так називається стратегія Тесли. Мільйони 

справжніх водіїв у всьому світі роблять висновки, реагують і рухаються, а їхні 

алгоритми навчаються на цих діях. Усі ці кілометри призводять до неймовірно 

складних автономних транспортних засобів. 

Інші підприємства, які розробляють автономні транспортні засоби, 

покладаються на це синтетичні дані, що є значно менш ефективним, ніж реальні 

дані, які використовує Tesla для навчання свого штучного інтелекту. 

Компоненти Tesla, Які Використовують Переваги ШІ 

mailto:vlad.gnyadiy.01@gmail.com
https://hashdork.com/uk/what-is-artificial-intelligence/
https://hashdork.com/uk/system-design-of-an-autonomous-vehicle/
https://hashdork.com/uk/synthetic-data-explained/
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Камери – Tesla використовує 8 камер і розраховує тільки на комп’ютерний 

зір без LIDAR та системи для картографування високої чіткості; 

Радар і ультразвукові датчики - використовується для виявлення та 

вимірювання відстані між транспортними засобами та іншими об’єктами. Щоб 

оптимізувати безпеку водія, ультразвукові датчики також функціонують 

відповідно до моніторингу близькості до пасивних об’єктів. 

Автопілот Tesla. Побудований з використанням концепцій глибокої 

нейронної мережі. Він спостерігає за територією навколо автомобіля за 

допомогою камер, ультразвукових датчиків і радарів. 

Датчики та камери сповіщають водіїв про навколишнє середовище, і ця 

інформація аналізується за лічені мілісекунди, щоб допомогти зробити водіння 

безпечнішим і менш стресовим. 

У яскравих, темних і різних погодних умовах радар використовується для 

спостереження та оцінки простору навколо автомобілів. 

Висновки та перспективи. Tesla, компанія, яка визнана одним із 

найагресивніших інноваторів на ринку, завжди робила збір і аналіз даних своїм 

найпотужнішим інструментом. Вони дотримувалися тих самих правил, коли 

справа дійшла до створення власних мікросхем. 

Компанія розробила автономні транспортні засоби, які мають потенціал 

повністю змінити спосіб водіння автомобілів завдяки штучному інтелекту та 

аналізу даних. 

Давайте подивимося, наскільки добре платформа виконує свої обіцянки та 

розвиває свій бізнес. Куди компанія піде на ринку автономних транспортних 

засобів у майбутньому, ще належить побачити після використання цих 

технологій. 

Список використаних джерел 
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MACHINE LEARNING МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA 

 

Постановка задачі. У сучасному світі машинне навчання досить 

поширене у сфері інформаційних технологій. Робота з великим обсягами даних 

стає все більш визнаною серед компаній. На сьогоднішній день в ML 

використовуються методи таких мов програмування як: R, Python, Scala, Julia. У 

кожній мові використовуються бібліотеки машинного навчання: Pandas[2], 
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NumPy, TensorFlow, Keras, та інші. Не відстає від сучасності і компанія Oracle, 

яка заснувала мову програмування Java. За останні роки в мові програмування 

Java  з’являються такі бібліотеки як: Java-ML, WEKA, ADAMS, DL4J, 

RapidMiner, Mahout, Neuroph, ELKI, JSTAT[1], завдяки яким проводиться аналіз 

даних за алгоритмами машинного навчання. 

Мета дослідження. Перспективне використанням даних бібліотек у Java 

дозволяє проводити аналіз Data Science, що забезпечує імпорт, експорт, аналіз та 

очищення даних за методами поглибленого навчання, що, в результаті, надає 

візуалізацію даних у мобільних додатках, інтернет-ресурсах та інших 

застосунках. 

Недолік Java полягає у її статичності. Відсутність змоги писати 

динамічний код на Java обмежує тим, що кожна змінна має бути оголошена та 

інше. Java, будучи об’єктно-орієнтованою мовою, має за основу класи, що 

робить код складним і громіздким, на відміну від динамічних мов 

програмування.  

Результати дослідження. Java-ML (Java Machine Learning Library) [3] - 

бібліотека машинного навчання загального призначення на мові програмування 

Java, яка забезпечує чисельну кількість алгоритмів за методами Machine 

Learning, таких як: попередня обробка та класифікація даних. Java-ML надає 

прямий доступ до даних та швидку імплементацію алгоритмів, що вирішує 

проблему громіздкості коду Java.  

Java-ML підтримує роботу зовнішнього аналізу даних та має набір якісних, 

чітких команд за документацією, що підтримує реалізацію алгоритмів ML. У 

Java-проектах можливо підключати у даній бібліотеці файли влаштованих 

датасетів, над якими можна проводити інтелектуальний аналіз даних. Java-ML 

забезпечує алгоритми для роботи з даним у бібліотеці WEKA[3] через додаток 

API, який надає доступ до обробки даних. 

Бібліотека WEKA, на основі Java-ML, реалізовує задачі: класифікації, 

кластеризації, візуалізації даних, тобто інструменти машинного навчання, які 

необхідні для збору та обробки даних. У Java-проектах можлива імплементація 

алгоритмів ML бібліотекою WEKA, що надає доступ до вже реалізованих 

алгоритмів, які можна повторно використовувати. Набір алгоритмів машинного 

навчання, запропонований WEKA, застосовується до будь-яких баз даних та 

знань. 

Користуючись бібліотекою WEKA, можлива реалізація Java-проектів з: 

підтримкою інтелектуального аналізу даних; обробкою великих наборів даних; 

вирішенням задач кластеризації та класифікації даних; оптимізації параметрів 

навчання інтелектуального аналізу; обробки та фільтрації даних. WEKA 

призначена для відбору, підготовки та аналізу даних, а також для вирішення 

задач прогнозування. У свою чергу бібліотека Pandas мови програмування 

Python призначена для аналізу структурованих даних, часових рядів, методи 

обробки якої базуються на основі бібліотеки нижчого рівня NumPy. 

Перевагою бібліотеки WEKA, у порівнянні з Pandas, є використання 

інтерфейсів таких як Explorer та Experimenter. Інтерфейс Explorer призначений 
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для опрацювання даних за методами класифікації, кластеризації та візуалізації. 

Інтерфейс Experimenter дозволяє проводити аналіз методів ML за результатами 

роботи різних алгоритмів на одному датасеті та, навпаки, використовувати один 

алгоритм на різних датасетах. Як у бібліотеці Pandas, так і у WEKA імпорт даних 

може здійснюватися з бази даних, текстових файлів та інших ресурсів. WEKA та 

Pandas обидві підтримують типи файлів CSV та JSON. 

Список використаних джерел. Підсумовуючи, можна зазначити, що 

машинне навчання на Java є перспективною сферою для наукових досліджень. 

Розробники працюють над впровадженням та вдосконаленням бібліотек ML. 

Мова програмування Java дозволяє створювати WEB-застосунки, мобільні 

додатки для Android, хмарні та програмні продукти. Звертаючись до зазначених 

бібліотек машинного навчання, всі типи застосунків на Java можливо адаптувати 

для розпізнавання текстів, зображень, облич та інших задач комп'ютерного зору. 
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ШІ В РОБОТОТЕХНІЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ 

 

Постановка задачі. Сфера робототехніки стикається з численними 

проблемами, пов’язаними з можливостями апаратного та програмного 

забезпечення. Більшість проблем пов’язана з такими технологіями, як штучний 

інтелект (ШІ). Кілька факторів уповільнюють темпи розвитку індустрії 

робототехніки, від виробничих процедур до співпраці людини та робота. 

Роботам може бути складно зрозуміти різні середовища реального світу та вжити 

відповідних дій. Немає зрівняння з людським мисленням; таким чином, 

роботизовані рішення не є цілком надійними у комбінації зі штучним інтелектом. 

https://subscription.packtpub.com/search
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Мета дослідження. На меті стоїть дослідження потенціалу поєднання 

робототехніки та штучного інтелекту.  

Результати дослідження. Роботи мають тенденцію замінити близько 800 

мільйонів робочих місць[1, c 20] у всьому світі. Та в майбутньому, зробивши 

близько 30% усіх посад нерелевантними. Не дивно, що лише 7% компаній зараз 

не використовують технології на основі ШІ, але вивчають їх. Однак ми повинні 

бути обережними, обговорюючи роботів і ШІ , оскільки ці терміни часто 

вважаються ідентичними, чого ніколи не було. Визначення штучного інтелекту 

говорить про можливість машин виконувати складні завдання автономно. 

Інструменти, засновані на штучному інтелекті, можуть вирішувати складні 

проблеми, аналізуючи великі обсяги інформації та знаходячи непомітні для 

людини залежності. Хоча робототехніка також пов’язана з автоматизацією, вона 

поєднується з іншими галузями – машинобудуванням, інформатикою та ШІ. 

Роботи, керовані ШІ, можуть виконувати функції автономно за допомогою 

алгоритмів машинного навчання. ШІ-роботів можна описати як інтелектуальні 

програми автоматизації, у яких робототехніка забезпечує тіло, а ШІ — мозок. 

Висновки та перспективи. Конкурентне поле штучного інтелекту в 

робототехніці[2] стає все більш фрагментованим, оскільки ринок зростає та 

надає явні можливості постачальникам роботів. Компанії готові отримати 

перевагу першого учасника та скористатися можливостями, які надають різні 

технології. Крім того, постачальники розглядають розширення з точки зору 

інноваційної продукції та глобального впливу як шлях до отримання 

максимальної частки ринку. Проте існує очевидна потреба у збільшенні кількості 

учасників ринку. Потенціал робототехніки замінити рутинну роботу людини 

обіцяє бути дуже важливим, звільняючи час для творчості. Тому нам потрібно 

набагато більше гравців, щоб прискорити процес.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ FULL SELF-DRIVING 

 

Постановка задачі. Для керування автомобілем застосовується 

інтелектуальна технологія Full Self-Driving (FSD), яка вперше почала 

тестуватися для застосування на електрокарах фірми Tesla в якості допоміжної 

системи безпеки. Внаслідок того, що система нещодавно з'явилася і проходить 

тестування, виникає необхідність аналізу, оцінки можливостей і перспективи 

застосування в різних режимах для керування автомобілем [1, 2]. 

Мета дослідження. Розробка принципів побудови сучасних 

інтелектуальних систем на основі технології  FSD та визначення завдань щодо 

розробки необхідного програмного забезпечення. Враховуючі потреби 

сучасного авто будівництва таке завдання є актуальним та своєчасним.  

Результати дослідження. В статті виконується аналіз принципів побудови 

сучасних інтелектуальних систем на основі технології  FSD та визначення 

завдань щодо розробки необхідного програмного забезпечення. Надається 

пояснення основних функцій інтелектуальної системи керування автомобілем на 

основі технології  FSD.  

Автопілот - це вдосконалена система допомоги водієві, що підвищує 

безпеку, зручність водіння та знижує загальне навантаження на водія. Вона 

виконує функції автопілота, а не радара. Головна функція автопілоту – створити 

можливість повного самостійного водіння. Вона призначена для використання з 

повністю уважним водієм, який тримає руки на кермі та готовий взяти на себе 

керування у будь-який момент. Мета розробки, щоб згодом зробити автомобіль 

автономним, але в даний час, ця система не робить автомобіль повністю 

автономним. Архітектура побудови системи має декілька зовнішніх камер та 

інтелектуальну систему обробки зображень, що забезпечує додатковий 

допоміжний рівень безпеки для водія. Система має наступні режими роботи: 

автопілот, поліпшений автопілот, повна можливість самостійного водіння та 

активну безпеку руху [1, 2, 3]. 

Автопілот включає наступні функції та можливості: круїз-контроль з 

урахуванням дорожнього руху, що регулює швидкість вашого автомобіля в 

залежності від навколишнього трафіку; аutosteer: допомагає керувати 

автомобілем у межах чітко позначеної смуги та використовує круїз-контроль з 

урахуванням дорожнього руху. 
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2. Поліпшений автопілот включає можливості технологій Autopilot, 

Enhanced Autopilot та наступні функції: навігація на автопілоті, яка активно 

спрямовує ваш автомобіль від в'їзду на з'їзд до з'їзду з шосе, в тому числі 

пропонує змінити смугу руху, переміщатися по розв'язках, автоматично вмикати 

сигнал повороту та вибирати правильний з'їзд; аvto Lane Change, яка допомагає 

перебудуватися на сусідню смугу на шосе, коли увімкнене автоматичне 

керування; аvtopark, яка допомагає автоматично паркувати автомобіль 

паралельно або перпендикулярно до одного дотику; summon, які переміщує ваш 

автомобіль в обмеженому просторі та з нього за допомогою мобільного додатка 

або ключа; Smart Summon, яка дозволяє переміщати автомобіль в більш складною 

місцевістю та паркувальними місцями, маневруючи навколо об'єктів у міру 

необхідності, щоб знайти вас на стоянці. 

3. Повна можливість самостійного водіння включає наступні функції та 

можливості: функції автопілота та розширеного автопілота, а також функції 

повного самостійного водіння, що включають управління рухом по знакам 

дорожнього руху, а саме: визначає знаки зупинки та світлофори та автоматично 

уповільнює ваш автомобіль до зупинки при наближенні під вашим активним 

наглядом; авторуль на міських вулицях. 

4. Активна безпека руху має функції, які входять до стандартної 

комплектації всіх автомобілів Tesla, випущених після вересня 2014 року, для 

постійного підвищеного захисту. Ці функції стали можливими завдяки апаратно-

програмній системі Autopilot і включають: автоматичне екстрене гальмування: 

виявляє автомобілі або перешкоди, з якими може зіткнутися автомобіль, та 

відповідним чином застосовує гальма; попередження про пряме зіткнення: 

попереджає про зіткнення, що насувається, з повільно рухомими або 

нерухомими автомобілями; попередження про бічне зіткнення: попереджає про 

можливі зіткнення з перешкодами біля автомобіля; прискорення з урахуванням 

перешкод: автоматично знижує прискорення при виявленні перешкод перед 

автомобілем під час руху на низькій швидкості; моніторинг сліпих зон: 

попереджає про виявлення автомобіля або перешкоди при зміні смуги руху; 

запобігання виїзду зі смуги руху: коригує кермо, щоб утримувати автомобіль на 

наміченій смузі; уникнення аварійного виїзду зі смуги руху: спрямовує ваш 

автомобіль назад на смугу руху, коли виявляє, що ваш автомобіль залишає смугу 

руху і може статися зіткнення. 

Висновки та перспективи. Таким чином, виконаний у статті аналіз, 

оцінки можливостей і перспективи застосування в різних режимах для керування 

автомобілем дозволяють зробити наступні висновки: 

Доступні в даний час функції автопілота, розширеного автопілота та 

повного автономного водіння потребують активного контролю з боку водія та не 

роблять автомобіль автономним.  

Повна автономія залежатиме від досягнення надійності, що значно 

перевищуватиме надійність водіїв-людей, а також схвалення регулюючих 

органів, що може зайняти більше часу в деяких юрисдикціях.  
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У міру розвитку автопілота, розширеного автопілота та повного 

автономного водіння на основі технології FSD виникає необхідність постійно 

оновлюватиме програмне забезпечення за допомогою бездротових оновлень. 

Функції активної безпеки покликані допомагати водіям, але не можуть 

реагувати у будь-якій ситуації. Водій несет відповідальність за те, щоб зберігати 

пильність, вести безпечне керування і постійно контролювати свій автомобіль. 

Що стосується перспективи впровадження керування автомобілем в 

режимах автопілота, розширеного автопілота та повного автономного водіння на 

основі технології FSD треба сказати, що це перспективний напрям, якій надає 

багато можливостей для впровадження технологій штучного інтелекту та 

застосування досвіду багатьох програмістів з різних галузей IT-індустрії.   
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СУТЬ І ПРОБЛЕМАТИКА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постанова задачі. Розкрити суть і проблеми штучного інтелекту. 

Мета дослідження. Визначення поняття «штучний інтелект», аналіз 

поточного стану проблем. Відповідно до зазначеної мети завданнями роботи є: 

1. з’ясування поняття штучного інтелекту; 

2. з’ясування актуальних проблем у сфері штучного інтелекту; 

3. визначення місця роботів в системі правовідносин. 

Результати дослідження. На сьогоднішній день в багатьох областях науки 

і в звичайному житті на роботів, покладаються ті завдання, які раніше були в 

змозі виконувати лише люди, і саме це обумовило створення штучного 

інтелекту, і надалі стимулює його удосконалення. Автоматизовані машини,  
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наділені штучним інтелектом,  здатні позбавити людину від рутинної діяльності. 

Так, системи, що працюють на основі штучного інтелекту все більше 

застосовуються в техніці, наприклад, це автомобілі наділені штучним 

інтелектом, або роботи, що беруть участь у виробництві. Отже основною метою 

створення штучного інтелекту перш за все є поліпшення життя людини. Проте, 

будь-яка система має свої недоліки і проблеми, які необхідно досліджувати для 

подальшого її вдосконалення.Електронні системи застосовуються в багатьох 

галузях, зокрема, в юриспруденції, медицині, геології і, останнім часом, 

особливо в галузі промислового виробництва. Все це підкреслює поширення і 

стрімкий розвиток штучного інтелекту. Але перш ніж надати визначення цьому 

терміну, необхідно визначитись з поняттям «інтелект». Інтелектом можна 

назвати здатність мозку розв’язувати задачі, в тому числі інтелектуальні, шляхом 

набуття інформації від зовнішнього середовища, перевірки її на достовірність і 

тлумачення як знань, упорядкування, накопичення та цілеспрямованого 

перетворення останніх у процесі навчання, що ґрунтується на досвіді й адаптації 

мозку до різноманітних обставин. Таким чином, можна дати визначення 

штучному інтелекту — це сукупність автоматичних методів і засобів 

цілеспрямованої переробки інформації (знань) відповідно до набутого в процесі 

навчання й адаптації досвіду при розв’язанні всіляких інтелектуальних задач. 

Доволі актуальним у XXI столітті є питання виникнення так званих 

«розумних роботів». У зв’язку з цим виникають дискусії щодо окреслення кола 

прав роботів, а також їх обов’язків. Крім того, дуже цікавою є проблема 

співіснування людини та штучної істоти та взаємодія таких істот одна з одною. 

Одна з проблем полягає в тому, що людство досі не може точно окреслити межі 

того, що воно позначає терміном «штучний інтелект» і, зрештою, як і те, кого чи, 

що можна, або слід називати «роботами». Так, поступово, межа між здібностями 

людей і носіями так званого штучного інтелекту розмивається. Велику увагу слід 

приділити дискусії про правовий статус роботів і штучного інтелекту загалом. 

Уже сьогодні існують питання про: 

1. Визнання (чи невизнання) роботів суб’єктами правовідносин, а 

відповідно, наділення (чи ненаділення) їх правосуб’єктністю; 

2. Визнання за роботами авторських прав; 

3.Відшкодування шкоди, завданої роботам. 

Одну з перших комплексних спроб врегулювати питання штучного 

інтелекту здійснив Європейський Союз, який прийняв узгоджений текст 

Резолюції Європарламенту «Норми цивільного права про робототехніку» від 16 

лютого 2017 р.. Основними питаннями, порушеними у зазначеній Резолюції, є 

питання етичних норм, щодо робототехніки та штучного інтелекту, надання прав 

роботам і штучному інтелекту, створення Європейського агентства з 

робототехніки та штучного інтелекту, вирішення питання про відповідальність 

за завдану роботом і штучним інтелектом шкоду. Депутати Європарламенту 

також запропонували визнати роботів «електронними особами» і створити 

Європейське агентство з робототехніки та штучного інтелекту, в якому 

проводитимуть технічні й етичні експертизи роботів. 
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Висновки та перспективи. Штучний інтелект вивчає методи розв'язання 

задач, для яких не існує способів розв'язання або вони не коректні (через 

обмеження в часі, пам'яті тощо). Інтелектуальні алгоритми часто 

використовуються для розв'язання NP-повних задач. 

Немає підстав не брати до уваги думки світових авторитетів у галузях, які 

передбачають тією чи іншою мірою застосування штучного інтелекту, щодо 

наявності його загрози людству. Загальним є підхід, що без застосування систем 

штучного інтелекту неможливий розвиток технологічного прогресу, тож 

розробка інтелектуальних машин має продовжуватися. Головна проблема нині 

полягає не в створенні ефективних систем штучного інтелекту – таких розробок 

у світі вже достатньо, а у відсутності нових підходів до створення системи 

контролю, насамперед, етичного характеру, над штучним інтелектом. Отже, 

безпека штучного інтелекту має бути пріоритетом в його розробці. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ЗАХВОРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ 

  

Постановка задачі. Сьогодні велика кількість лабораторних тестів 

доступна в різних форматах для проведення високоякісних лабораторних 

діагностичних тестувань. Це дозволило розробити нові підходи до лабораторної 

допомоги в медичній практиці та в лікарнях. Тим не менш, слід ретельно 

підходити до обґрунтування аналізу медичних досліджень для якісного 

інформування пацієнтів. В інтересах оптимального догляду за пацієнтами слід 

також пам’ятати, що критично підібрані методи аналізу діагностики здоров'я 

впливають на якість сприйняття підсумкових результатів.  

Мета дослідження. Завдяки методам системного аналізу медична 

діяльність може надалі розвиватися, структуруючи дані в інформаційні моделі, 

які дозволять аналізувати данні для  більш якісного впровадження 

інформаційних технологій у напрямок медицини.  

Завдяки новим технологічним нововведенням у галузі охорони здоров’я, 

включаючи додатки для смартфонів, біосенсори, мікросхему тощо - 

пропонується тісніший зв’язок із пацієнтом, який швидко став невід'ємною 

частиною охорони здоров’я. Концепція технічного ведення бланків сприяє тому, 

щоб зручно та швидко наблизити до пацієнта результати досліджень для 

прискорення діагностики та подальшого лікування. Бланки результатів 

лабораторних досліджень дозволяють швидше приймати клінічні рішення в 

лікарнях, машинах швидкої допомоги, будинках пацієнтів тощо [1]. 

Результати дослідження. На сьогоднішній день існує велика кількість 

різноманітних медичних лабораторій, які виконують широкий спектр 

досліджень. Кожна з них відповідальна за надання клієнтам інформації за 

результатами досліджень в повному обсязі у вигляді бланків. Незважаючи на те, 

що формат бланків компаній-виконавців можуть вибирати самостійно, структура 

документа має універсальний вигляд і створюється за загальними принципами. 

Бланк включає в себе юридичну інформацію про медичну лабораторію, а 

саме: повна назва організації, юридична адреса, контакт, графік роботи, логотип, 

назва бланка і код форми. Основний зміст документу містить в собі результати 
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лабораторних досліджень у вигляді назви лабораторного дослідження, одиниці 

виміру, референтних значень для кожного з віку та статі та безпосередньо 

показник результату дослідження. Аналітично  лабораторні дослідження можна 

представить в якості концептуальної моделі, доменної, об’єктної та 

інформаційної моделі обробки і аналізу вимірювань. 

Концептуальна модель є абстрактною орієнтованою моделлю. Модель 

призначена для вирішення прикладних задач обробки і аналізу даних, 

включаючи результати вимірювань параметрів об'єктів. Склад інформації та 

методи роботи з даними, які визначені в моделі, описані на рівні, що дозволяє 

після деталізації застосовувати їх в системному аналізі лабораторних 

досліджень[2].  

Доменна модель являє собою модель предметної області, в якій планується 

вирішувати прикладні завдання. Модель будується на основі концептуальної 

моделі, яка деталізується і розширюється за рахунок даних, інформації та знань 

про предметну області. 

Об'єктні моделі є результатом уточнення і наповнення доменних моделей 

інформацією про контекстах вирішення прикладних задач.  Моделі визначають 

реалізації кінцевих систем. Вони можуть бути описані в форматі OWL / RDF, 

представлені у вигляді ER-діаграм відношень реляційної бази даних або у 

вигляді програмних структур / класів / об'єктів. Об'єктивні і експертні дані 

медичних досліджень передаються від систем збору даних в систему обробки і 

аналізу. З точки зору структури моделі обробки і аналізу даних, об’єктна модель 

виступає в якості процесу отримання даних про об'єкти дослідження.  

Інформаційна модель обробки і аналізу вимірювань дозволяє описати 

досліджуваний об'єкт на основі одержуваних з об'єкта даних.  Збір даних 

здійснюється системою збору і попередньої обробки даних.  Для їх подальшої 

обробки та аналізу використовується СІОАД (система інтелектуальної обробки 

та аналізу даних) [3]. СІОАД в результаті виконання перетворень над 

одержуваними даними формує інформаційну модель об'єктів області медицини, 

яка відображатиме стан і хід лікування пацієнтів за доступною оперативної, 

історичної інформації. 

Висновки та перспективи. На сьогодні розвиток медичної діяльності 

передбачає надання якісної інформації пацієнтам щодо результатів дослідження. 

Розшифрування результатів медичних досліджень за допомогою бланків суттєво 

впливає на надання медичної допомоги та допомагає вирішити проблеми 

здоров'я розбіжності. Якісний аналіз результатів дослідження збільшує 

ймовірність того, що пацієнт, лікар та група догляду, отримуючи результати, 

дозволять негайно приймати рішення щодо клінічного управління. Крім того, 

розробка, впровадження та підключення портативних діагностичних та 

моніторингових пристроїв спрямованих на якісне інформування пацієнтів є 

частиною успішного переходу від лікувальної медицини до прогнозної, 

персоналізованої та превентивної медицини.  
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАРАЗ ТА В МАЙБУТНЬОМУ 

Постановка задачі. Ознайомитися з технологією штучного інтелекту, ціль 

його створення в минулому, етапи вдосконалення, та можливий результат 

розвитку штучного інтелекту в недалекому майбутньому. Дізнатися в яких 

галузях він використовується, яку користь приносить людям та чи може стати 

«проблемою» в майбутньому замінивши людський мозок. 

Мета дослідження. Показ технології штучного інтелекту, де ми зустрічаєм 

цю технологію, що ми отримуємо користуючись нею. Довести користь штучного 

інтелекту або ж його небезпеку для людей, та як це проявляється. 

Результати дослідження. Здається нібито немає людей, які б не знали або 

не мали уявлення, шо таке штучний інтелект (ШІ), але якщо запитати у 

звичайних людей то відповіді будуть помітно відрізнятись: одні скажуть, що це 

програмне забезпечення яке може розвиватись подібно живій істоті, другі – це 

розумні помічники, наприклад, навігатори, асистенти, інфраструктури будинків, 

а третя група людей відповість що це всього лише вигадка режисерів бойовиків 

жанру фантастики. Частково всі вони праві, але тільки частково, що до істини, 

вона буде зрозуміла в підведенні висновків цього невеликого дослідження. 

Штучний інтелект, простими словами, — це здатність машин і програм 

аналізувати отриману інформацію, робити висновки, приймати на їхній основі 

рішення. Ключова характеристика ШІ-пристроїв – вміння постійно навчатися, 

накопичувати знання і успішно застосовувати їх, тобто це здатність до тих дій, 

які виконує людський мозок. Простіше кажучи, думати і реалізовувати задумане: 

наприклад, готувати певні коктейлі, керувати транспортними засобами або 

ставити діагнози людям. Основною метою його створення на початкових порах 

була допомога людині при здійсненні певної роботи, аби полегшити її або взагалі 

замінити, економлячи при цьому час. 

Існує багато прикладів програм штучного інтелекту, які допомагають нам 

виконувати повсякденні речі, наприклад, спілкування з друзями, використання 

програми електронної пошти або використання додатку «Google карти». Якщо у 

вас є застереження щодо використання штучного інтелекту, можливо вас 

заспокоїть те, що більшість з нас використовує ШІ щодня вже протягом багатьох 
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років. Щоб дістатися по місту з однієї точки в іншу ми користуємось GPS-

навігатором, який використовуючи алгоритми штучного інтелекту будує нам 

найкращий маршрут по місту з урахуванням заторів. Для пошуку інформації в 

«Google» достатньо ввести одне слово щоб спрацював штучний інтелект та 

запропонував вам готові варіанти. Також ШІ запам'ятовує наші вподобання, щоб 

пропонувати вам рекламу або товари, які збігаються з нашими інтересами в 

мережі інтернет. Але дійсно яскраві приклади штучного інтелекту можна 

побачити в сучасних лікарнях та лабораторіях де використовується системи 

діагностики, які у 80% випадків краще за медиків виявляє хворобу серця, а в 

Гарвардському університеті вчені навчили «розумний мікроскоп» бачити 

небезпечні інфекції в крові. І це лице невелика частина з усіх винаходів, які не 

могли б існувати без штучного інтелекту. 

Вже сьогодні можливості ШІ та користь цієї технології для людей 

відчутна, але її переспективи в недалекому майбутньому вражають. Штучний 

інтелект вже сьогодні почав потрапляти в лікарські кабінети, а отже, це лише 

питання часу, коли він стане там звичайним явищем. Від потужних 

діагностичних алгоритмів до точно налаштованих хірургічних роботів 

відділяють декілька років. Такі компанії, як Google, Amazon та Microsoft, вже 

сьогодні пропонують своїх домашніх асистентів, які мають служити 

виконувачами функцій домашніх справ, а із подальшим розвитком технології 

вони стануть не лише більш доступними та здатними виконувати складніші 

функції, але й зможуть знаходитися з користувачем на постійній основі. 

Нещодавній звіт McKinsey (міжнародна консалтингова компанія) попереджає, 

що вже до 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть 

втратити свої робочі місця через автоматизацію. Роботи швидші, ефективніші та 

дешевші за людей. Їм не треба відпочивати, в них немає родин, вони здатні 

працювати 24 години на добу, і саме тому їх вже сьогодні почали 

використовувати, в сфері харчування, наприклад. 

Висновки та перспективи. Підбиваючи підсумки, можна виділити деякі 

переваги ШІ перед людиною:  

точність в обробці даних; 

здатність аналізувати велику кількість інформації з великою швидкістю; 

ШІ не потрібен сон і перерва на обід, він не допускає помилок через 

перевтому; 

використовувати штучний інтелект можна там, де людині небезпечно 

перебувати. 

Перспективи штучного інтелекту неабиякі: підвищення ефективності, 

зручність, позбавлення довготривалих процесів і автоматизація звичних. Все це 

приводить нас до думки, чи може штучний інтелект замінити людину – так може, 

з стрімким розвитком технологій не буде стояти і розвиток ШІ, але поки що він 

не може стати для людини другом чи ворогом, так як не вміє «думати», а лише 

слідкує алгоритмам які в нього вклала людина, тому штучний інтелект 

залишається для людей тільки «помічником» яким він і був задуманий.  
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СЕНТИМЕНТНОГО 

АНАЛІЗУ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ 

Постановка задачі.  Розкрити суть сентиментного аналізу та його 

застосування в системі інформаційно-аналітичного забезпечення кібернетичної 

безпеки суспільства і держави. Створити нейронну мережу згорткового типу 

мовою програмування Python на базі безкоштовного віртуального середовища 

Google Colaboratory, завдання якої полягає у виявленні сентиментного 

забарвлення тексту в соціальних мережах, такі як Twitter, Facebook та інші. 

Мета дослідження. є створення нейронної мережі та можливість її 

навчання для здійснення сентиментного аналізу інформації, що циркулює в 

кіберпросторі. 

Результати дослідження.  Глобальні системи масової комунікації сприяли 

утворенню кіберпростору, який разом з іншими фізичними просторами сьогодні 

визнається одним з можливих театрів воєнних дій. Унікальні можливості 

кіберпростору дозволяють використовувати різні інструменти інформаційно-

психологічного впливу на  індивідуальну свідомість людини, колективну та 

масову свідомість суспільства. Основним інструментом цього впливу є 

інформація в різних її проявах та емоційних забарвленнях в соціальних мережах. 

Аналіз  інформації є основним напрямком діяльності розвідувальних органів у 

кіберпросторі або з його використанням [1]. Останнім часом особливо 

актуальним став аналіз тонального забарвлення інформації в соціальних мережах 

https://www.radiosvoboda.org/a/29015231.html
https://futurenow.com.ua/5-prykladiv-shtuchnogo-intelektu-u-shhodennomu-zhytti/
https://futurenow.com.ua/5-prykladiv-shtuchnogo-intelektu-u-shhodennomu-zhytti/
https://cybercalm.org/analytics/shtuchnij-intelekt-de-vikoristovuyut-sogodni-ta-koli-vin-zaminit-lyudinu/
https://cybercalm.org/analytics/shtuchnij-intelekt-de-vikoristovuyut-sogodni-ta-koli-vin-zaminit-lyudinu/
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з метою виявлення настроїв у суспільстві, підготовки кібератак та їх 

попередження. Але відсутність дієвої системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення та великий об’єм інформації в соціальних мережах потребує 

проведення наукових досліджень, розроблення і застосування ефективних 

засобів для аналізу. 

Аналіз думок відіграє важливі роль у багатьох галузях людської діяльності 

(політиці, економіці та суспільному житті). Аналіз тональності використовується 

в таких областях як сфера послуг, охорона здоров'я, фінансове обслуговування, 

політичні вибори та інформаційна безпека [2]. 

Сентиментний аналіз є основою інтелектуального аналізу текстів і його 

розвинені держави використовують для цілей національної безпеки та розвідки. 

Крім того, програмне забезпечення інтелектуального аналізу тексту можна 

використовувати для створення великих досьє інформації про конкретних людей 

та події, як спосіб визначення характеристик повідомлень, які можуть бути 

небажаним матеріалом (актом розпалювання ворожнечі, закликами до повалення 

конституційного ладу, підготовкою терористичних актів тощо). 

Для проведення дослідження щодо застосування сентиментного аналізу 

розроблений програмний продукт (нейронну мережу згорткового типу мовою 

програмування Python) на базі безкоштовного віртуального середовища Google 

Colaboratory. Завдання нейронної мережі – виявляти сентиментне забарвлення 

тексту в соціальних мережах, такі як Twitter, Facebook та інші.  

 Для навчання та тестування нейронної мережі було завантажено набір 

даних, а саме коментарі соціальної мережі Facebook, який люб’язно дозволили 

використовувати автори [3] на сайті http://text-machine.cs.uml.edu. Набір даних 

містив  31 185 російськомовних публічних постів (data.csv). Пости, включені в 

набір даних, мали довжину від 10 до 800 символів, принаймні 50% з яких були 

алфавітними, а принаймні 30% використовували російську кирилицю. Завдання 

складалося у визначенні позитивного, негативного, нейтрального забарвлення 

постів, у яких виявлено відношення до подій в Україні у 2014 році з виключенням 

виразів подяки, привітань та поздоровлень, які будуть засмічувати результат.  

Із 31 185 постів із статистикою Каппа 0,58, що за версією Флейса є 

задовільним результатом, для навчання мережі дані розділили на тренувальні 

(23370) та тестові (7790). З метою оптимізації ваг був обраний алгоритм RMSprop 

(Root Mean Square propagation – середньоквадратичне розповсюдження).   

Навчання здійснювалося протягом 20 епох і в результаті було досягнуто 

точності близько 85%, що є дуже гарним результатом для нейронних мереж. 

Висновки та перспективи. Наявність інформації, отриманої з соціальних 

мереж, дозволяє за допомогою розроблених програмних продуктів на основі 

штучного інтелекту виявляти неявний негативний вплив для його подальшої 

нейтралізації. Подальші дослідження застосування сентиментного аналізу, як 

одного із превентивних способів кіберзахисту дозволять своєчасно виявити 

кіберзагрози, відстежувати настрої та моніторити підготовку терористичної 

діяльності в кіберпросторі. 

Список використаних джерел  
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ШТУЧНІ НЕЙРОНІ МЕРЕЖІ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з ШНМ.  

Мета дослідження. Дослідити принципи роботи технології ШНМ з 

використанням різних протоколів та описати переваги і недоліки даної 

технології.  

Результати дослідження. Штучні нейронні мережі, зазвичай їх просто 

називають нейронними мережами, - це обчислювальні системи, натхненні 

біологічними нейронними мережами, що складають мозок живих істот. 

Біологічна нейронна мережа відноситься до неврологічної системи, за 

допомогою якої люди та тварини обробляють інформацію.  

У мозку людини налічується приблизно 100 мільярдів нейронів. Кожен 

нейрон має точку зв'язку між 1000 і 100000. В мозку людини інформація 

зберігається таким чином, щоб бути розподіленою, і ми можемо витягти більше 

однієї частини цієї інформації, коли це необхідно, з нашої пам'яті паралельно. 

Наприклад, під час гри у покер треба пам’ятати більше ніж одну комбінацію, 

також сюди підключається опит минулих ігор – а це теж являється інформацією 

у пам’яті. 

Нейронні мережі мають можливість вчитися самі і виробляти результати, 

які не обмежуються лише вхідними даними, що надаються їм. Вхідні дані 

зберігаються у власних мережах замість бази даних, отже втрата даних не 
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впливає на їх роботу. Ці мережі можуть вчитися на прикладах і застосовувати їх, 

коли виникає подібна подія, роблячи їх здатними працювати через події в 

реальному часі. Навіть якщо нейрон не реагує або частина інформації відсутня, 

мережа може виявити несправність і все одно створити результат. Вони можуть 

виконувати кілька завдань паралельно, не впливаючи на продуктивність 

системи.  

Зберігання інформації по всій мережі: Така інформація, як у традиційному 

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

відомостей в одному місці не заважає мережі функціонувати. 

Можливість роботи з неповними знаннями: Після навчання з питань ANN 

дані можуть давати результат навіть із неповною інформацією. Втрата 

продуктивності тут залежить від важливості відсутньої інформації. 

Наявність стійкості до несправностей: Пошкодження однієї або декількох 

комірок ANN не заважає їй генерувати вихід. Ця функція робить мережі стійкими 

до несправностей. 

Наявність розподіленої пам’яті: Для того, щоб ANN міг навчатися, 

необхідно визначити приклади та навчити мережу відповідно до бажаного 

результату, показуючи ці приклади мережі. Успіх мережі прямо пропорційний 

вибраним екземплярам, і якщо подія не може бути показана мережі у всіх її 

аспектах, мережа може видавати помилкові результати. 

Поступова корупція: мережа сповільнюється з часом і зазнає відносної 

деградації. Проблема мережі не одразу ж піддається корозії. 

 Можливість робити машинне навчання: Штучні нейронні мережі 

вивчають події та приймають рішення, коментуючи подібні події. 

 Можливість паралельної обробки: штучні нейронні мережі мають 

чисельну потужність, яка може виконувати більше одного завдання одночасно. 

Апаратна залежність: для штучних нейронних мереж потрібні процесори з 

паралельною обробною потужністю відповідно до їх структури. З цієї причини 

реалізація обладнання залежить. 

Незрозуміла поведінка мережі: це найважливіша проблема ANN. Коли 

ANN виробляє зондуючий розчин, це не дає поняття, чому і як. Це зменшує 

довіру до мережі. 

 Визначення належної структури мережі: Не існує конкретного правила 

для визначення структури штучних нейронних мереж. Відповідна структура 

мережі досягається завдяки досвіду та методам спроб та помилок. 

 Висновки та перспективи. ANN можуть працювати з числовою 

інформацією. Проблеми повинні бути переведені в числові значення перед 

введенням в ANN. Механізм відображення, який буде визначено тут, 

безпосередньо впливатиме на продуктивність мережі. Це залежить від 

можливостей користувача. 

 Мережа зменшена до певного значення похибки на вибірці означає, що 

навчання завершено. Це значення не дає нам оптимальних результатів. 

Список використаних джерел 
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ШТУЧНІ НЕЙРОНІ МЕРЕЖІ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з звуком.  

Мета дослідження. Дослідити принципи роботи звуку з використанням 

різних протоколів.  

Результати дослідження. Спілкування є важливою частиною життя 

кожної людини, і ми покладаємося на нього щоб поділитися своїми думками та 

емоціями з іншими людьми. Ми спілкуємося один з одним не тільки за 

допомогою розвинених мов, але й за допомогою музику. Враховуючи, наскільки 

важливими для нас є ці форми спілкування, не важко уявити, чому мова і музика 

стали популярними галузями в комп'ютерних науках. 

Останні досягнення в галузі машинного навчання і штучних нейронних 

мереж породили методи, які демонструють великий потенціал у створенні 

мовлення і музики. Ці методи вирішують проблему на найнижчому рівні, вони 

генерують цифрове аудіо по одному відліку за раз.  

Це дозволяє використовувати їх як для генерування мови, так і музики, і 

зробило можливим для комп'ютерів генерувати мову, яка звучить більш людяно, 

ніж за допомогою попередніх технологій, а також музику, яка звучить дуже 

реалістичною. Але що це за методи? 

Ці методи натхненні методами, що використовуються в таких додатках, як 

як генерація тексту та зображень. Оскільки існує багато подібностей між 

генерацією тексту і звуку, а також генерацією зображень, це дозволяє 

використовувати ці методи без особливих модифікацій. Різні архітектури та 

структури показали великий потенціал у багатьох областях, і природно задатися 

питанням цікаво, як ці методи впораються з важким завданням генерації звуку 

семпл за семплом. 

Природний звук складається з дуже складної і нерегулярної інформації і 

навіть найпотужніша нейронна мережа в світі, людський мозок, покладається на 
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складну слухову систему, яка витягує цю інформацію і перетворює її в більш 

простий формат, який легше обробляти. Звичайно, перетворення звукової 

інформації в більш простий формат полегшує розуміння конкретних звуків, але 

ускладнює їх відтворення. 

Напевно, саме тому людина має окрему систему для генерування певних 

звуків. Це дозволяє уявити собі біологічного мовця, який керується добре 

скоординованими м'язами, здатного відтворювати певні звуки. Якщо це так, то 

мозок, можливо, мав би обробляти звук на подібній низькорівневій інформації, 

як звукові зразки. Але той факт, що це не було розроблено, може свідчити про 

те, що це завдання занадто складне навіть для найпотужнішої нейронної мережі. 

Враховуючи складність цього завдання, наскільки практичними і 

корисними є ці методи для генерації музичного звуку? Чи є майбутнє, де 

нейронні мережі генерують виразну та творчу музику, реалістичне, чи ми 

покладаємось на систему, більш схожу на те, як людина обробляє і генерує звук? 

Звук - це періодичні коливання атмосферного тиску і ми називаємо ці 

варіації звуковими хвилями. Ці хвилі будуть поширюватися через атмосферу, від 

початкового джерела звуку, і вони врешті-решт досягнуть наших вух. Людське 

вухо еволюціонувало для перетворення цих звукових хвиль в електричні 

сигнали, які наш мозок може зрозуміти.  

Всередині вуха знаходиться барабанна перетинка, мембрана, яка 

перетворює ці звукові хвилі в механічні коливання. Вібрації передаються у 

внутрішнє вухо за допомогою набору крихітних кісточок, де є заповнені рідиною 

камери з крихітними волоскам-рецепторами, і кожна волосинка реагує на певні 

частоти в залежності від свого положення в камері. Ці волоски перетворюють 

механічні коливання в електричні імпульси, і саме завдяки їм ми здатні 

сприймати звук. Осцилограми - це графічні зображення звукових хвиль у часі, і 

вони дозволяють нам бачити і розуміти звукові хвилі більш інтуїтивний спосіб. 

Всі форми хвиль мають фундаментальні характеристики, які дозволяють нам 

відрізнити одну форму хвилі від іншої, і я поясню три загальні характеристики.  

Амплітуда сигналу описує інтенсивність звукової хвилі. Великі коливання 

атмосферного тиску призводять до високої амплітуди, яку ми сприймаємо як 

гучність звуку. Існує декілька способів вимірювання амплітуди форми хвилі, але 

найпростіший спосіб – це виміряти відстань від центральної лінії до найвищої 

або найнижчої точки на формі хвилі. Це міра, яку я використовував на малюнках. 

Іншою поширеною мірою є середньоквадратичне значення, яке є мірою яка 

краще відображає рівень, що сприймається нашими вухами. 

 Всі звукові хвилі мають частоту, і її частота говорить нам, скільки циклів 

ми маємо за одну секунду, де цикл визначається як перехід від одного 

позитивного піку до наступного позитивного піку. Те, як ми сприймаємо частоту 

ми сприймаємо частоту називається висотою, і ми часто описуємо звук як 

високочастотний або низькочастотний. 

 Хоча синусоїдальні хвилі корисні для опису характеристик звуку, вони 

зазвичай ніколи не з'являються у повсякденному житті. Натомість, нас оточують 
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складними звуковими хвилями, що генеруються, наприклад, акустичними 

музичними інструментами, як, наприклад, форма хвилі.  

Ці складні звукові хвилі складаються не тільки з однієї конкретної частоти, 

а скоріше з цілого спектру частот, які ми називаємо обертонами. Ці обертони 

відрізняються від інструменту до інструменту і, по суті, є тим, що робить нас 

здатними розрізняти музичні інструменти. 

 Висновки та перспективи. Результати показують, що різні типи 

інструментів займають різні частини тембрового простору. Навіть незважаючи 

на те, що у нас є ці великі категорії, які мають свій унікальний тембр, існують 

великі відмінності всередині кожної категорії. Ці відмінності полягають у 

відмінні звукові якості та зміни в цих якостях, які можуть бути можуть бути 

вироблені. 

Список використаних джерел 
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НАВЧАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Постановка задачі.  Ідея нейронних мереж (НМ) народилася в результаті 

спроб відтворити здатність біологічних нервових систем навчатися і виправляти 

помилки, моделюючи низько-рівневу структуру мозку. 

Нейроні мережі можна розглядати як сучасні обчислювальні системи, що 

перетворять інформацію з образа процесів, що відбуваються в мозку людини. 

Штучні нейронні мережі є моделями нейронної структури мозку, який здатен 

сприймати, обробляти, зберігати та продукувати інформацію. Але чи 

замислювались ви про те, як саме відбувається навчання нейронної мережі? 

Мета дослідження. Головною метою даного дослідження полягає у наданні 

загальних розумінь процесу навчання штучної нейронної мережі. 

Результат досліджень. Робота мережі розділяється на навчання та 

адаптацію. Під навчанням розуміється процес адаптації мережі до пропонованих 

еталонних зразків шляхом модифікації (відповідно до тих чи інших алгоритмів) 

вагових коефіцієнтів зав’язків між нейронами. Для процесу навчання необхідно 
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мати модель зовнішнього середовища, у якій функціонує НМ, потрібну для 

вирішення задачі інформацію. 

Існують три види навчання НМ: 

 «із учителем», коли НМ має в своєму розпорядженні правильні відповіді 

(виходи мережі) на кожен вхідний приклад. Ваги налаштовуються так, щоб 

мережа виробляла відповіді близькі до відомих правильних відповідей; 

 «без учителя» (самонавчання) не вимагає знання правильних відповідей на 

кожний приклад навчальної вибірки. Використовується внутрішня 

структура даних та кореляція між зразками в навчальній множині для 

розподілу зразків за категоріями;  

 при змішаному навчанні частина вагів визначається за допомогою навчання 

з учителем, тоді як інша визначається за допомогою самонавчання. 

Розрізняють також контрольоване та неконтрольоване навчання НМ. 

При контрольованому навчанні НМ змінний вихід постійно порівнюється з 

бажаним виходом. Ваги на початку встановлюються випадково, але під час 

наступних ітерацій коректуються для досягнення близької відповідності між 

бажаним та змінним виходом. 

Неконтрольоване навчання передбачає, що комп’ютери можуть 

самонавчатись у справжньому роботизованому сенсі. На сьогодні 

неконтрольоване навчання використовується в мережах відомих, як само 

організовані карти, що перебувають у досить обмеженому користуванні, але 

доводять перспективність даного виду навчання. При такому навчанні мережі не 

використовують зовнішніх впливів для коректування своїх ваг і внутрішньо 

контролюють свою ефективність, шукаючи регулярність або тенденції у вхідних 

сигналах та роблять адаптацію згідно з навчальною функціє. 

Висновки та перспективи. Якщо підводити підсумки, нейронні мережі 

займають лідируючі місця в області штучного інтелекту. Завдяки ним, багато 

задач можуть бути вирішені без конструювання алгоритмів. Але для того, щоб 

нейронні мережі могли функціонувати хоча б приблизно як біологічні, їм треба 

буде пройти дуже довгий процес еволюції. 
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KUBEFLOW, ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

ЗАДАЧ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ 

 

Постановка задачі. Data science (наука про дані) та Mashine Learning – ML 

(машинне навчання) стають одними із головних інструментів для вирішення 

складних прикладних задач. Запорукою ефективності ML стали такі чинники, як 

доступ до великих наборів даних, недорога ціна обчислювальних ресурсів, готові 

сервіси на основі хмарних технологій, швидкий прогрес у сферах штучного 

інтелекту як комп'ютерний зір, розуміння природної мови та рекомендаційні 

системи. Разом із тим у розробці ML рішень існує велика кількість додаткових 

складнощів, які було розкриті у роботі [1]. Через це безліч ML рішень зазнає 

невдачі на ранніх стадіях розробки і не досягає продуктового середовища. 

Концепція MLOps (Machine Learning and Operations) – це набір технік для 

імплементації та автоматичної неперервної інтеграції, доставки та навчання 

моделей [1] та охоплює основні патерни та антипатерни, на основі яких будують 

успішний конвеєр автоматизації розробки ML систем. 

Мета дослідження. Метою дослідження є покращення процесів розробки 

інформаційних систем машинного навчання шляхом використання сучасних 

MLOps рішень, таких як Kubeflow. Факторами покращення будуть виступати 

швидкість розробки та імплементації змін, зменшення часу на пошук проблем та 

відновлення після глобальних перебоїв, зменшення кількості помилок в моделі. 

Результати дослідження. Можна виділити такі етапи при роботі з 

машинним навчанням, які можуть бути виконані вручну так і автоматично: 

-збір даних: пошук та вибір релевантних даних із різних джерел для 

виконання ML задач; 

аналіз даних: проведення розвідувального аналізу – попередній експрес-

аналіз даних шляхом їх перетворення та/або представлення у зручному вигляді: 

графічному, табличному, схем, діаграм і т.д.; 

трансформація даних: тобто дані мають бути готові для виконання над ним 

задач машинного навчання; 

тренування моделі: інженери використовують різноманітні алгоритми та 

оброблені дані для тренування моделі; 
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оцінка моделі: модель оцінюється на основі наявних даних. На виході ми 

маємо набір метрик по якості моделі; 

валідація моделі: перевірка моделі на допустимість для розгортання в 

потрібне нам оточення; 

експлуатація моделі: перевірена модель розгорнута в кінцевому оточенні; 

моніторинг моделі: точність та швидкість прогнозування моделі 

вимірюється, щоб бути врахованими в наступних ітераціях розробки. 

Рівень автоматизації цих процесів показує зрілість ML процесів, що 

впливає на швидкість розробки нових моделей. Можна виділити 3 основних рівні 

MLOps, починаючи з початкового рівня, який включає 0 автоматизації до рівня 

із автоматизацію основних задач і повноцінного конвеєра неперервної інтеграції 

та розгортання. Проведено аналіз інструменту Kubeflow, cloud-native open-source 

платформи для машинного навчання в розрізі побудови конвеєра, який покриває 

основні етапи, описані вище.  

Kubeflow являє собою комплексне багатокомпонентне рішення. До 

компонентів [2], які тісно інтегровані в платформу, можна віднести Tensorflow, 

PyTorch, Jupiter Notebook, Pipelines, Katib, Tensorboard. На рис. 1 представлено 

схематичний конвеєр розробки ML системи і відповідні компоненти  Kubeflow, 

що можуть бути використані.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схематичне зображення конвеєра розробки ML рішень в платформі 

Kubeflow 
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Висновки та перспективи. Неефективне управління розробки ML моделі 

за відсутності автоматизованого конвеєра є частим випадком. Концепція MLOps 

створена, щоб допомогти у вирішенні цих задач.  Було проведено аналіз повного 

циклу розробки та експлуатації ML моделі та виділено основні етапи розробки. 

Було розглянуто платформу Kubeflow. Наведено схематичний 

багатокомпонентний конвеєр, що дозволяє вважати Kubeflow повноцінною та 

достатньою платформою для вирішення MLOps задач.  
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ТЕХНОЛОГІЯ VPN В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з технологією VPN та її вплив на 

сучасний світ.  

Мета дослідження. Дослідити принципи роботи технології VPN з 

використанням різних протоколів та описати переваги і недоліки даної 

технології.  

Результати дослідження. Під поняттям VPN розуміють «віртуальну 

приватну мережу», яка об’єднує локальні мережі для забезпечення 

конфіденційності і захищеної передачі інформації. VPN встановлює з’єднання 

«точка-точка» між користувачем і VPN-сервером. Під час з’єднання між вузлами 

встановлюється віртуальний канал в середині якого відбувається шифрування 

даних [1].  

Можливості VPN дуже широкі. Основні з них – це безпека (захист 

персональних даних), анонімність (приховання та зміна ІР-адреси користувача) 

та необмеженість доступу (обхід блокування ресурсів, замінюючи ІР 

користувача та його місцезнаходження).  

VPN використовує різні протоколи, а саме [3]:  

1. OpenVPN — збалансований варіант. Він швидше за інших і набагато 

менш сприйнятливий до атак зловмисників. Основні служби VPN базують свої 

продукти на цьому протоколі; 

2. L2TP/IPsec багато в чому схожий на OpenVPN. Помірно швидкий, 

помірно безпечний. За рівнем безпеки цей протокол поступається OpenVPN. У 

поточній ситуації він потрібен як альтернатива, якщо більш відповідний 

протокол недоступний; 

3. IKEv2/IPsec є альтернативою вищевказаним протоколам, адаптованим 

для роботи на мобільних пристроях. Його перевагою є можливість швидкого 

відновлення підключення до мережі після втрати сигналу. Це може статися на 
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перших поверхах торгових центрів, в тунелях, метро та інших місцях з 

недостатньою «прохідністю». IKEv2 швидкий, але він працює не на всіх 

платформах і його важко налаштувати; 

4. SSTP розроблено компанією Microsoft і працює лише з її програмним 

забезпеченням. Це дуже складно налаштувати на сторонніх операційних 

системах, і не всі хочуть мати справу з технологічними корпораціями з такої 

теми, як VPN; 

5. PPTP – ще один продукт. Застарілий протокол, який більше не 

використовується у всьому світі. Корисно лише за відсутності альтернатив; 

6. WireGuard — багатообіцяючий новий продукт, який дуже схожий на 

OpenVPN, але перевершує його за всіма параметрами (від швидкості передачі 

файлів до складності методів шифрування); 

7. SoftEther — ще один сучасний стандарт VPN. Швидкий, відмовостійкий, 

забезпечує відмінне шифрування. 

Проаналізувавши протоколи VPN можемо зробити висновок що 

найбезпечніший протокол VPN - це OpenVPN. 

Недоліки мережі VPN: 

1. збільшення споживання трафіку: оскільки VPN використувує 

шифрування даних в тунелі обсяг трафігу збільшується на 4,5-20% залежно від 

протоколу; 

2. блокування облікового запису: наприклад, стрімінгові платформи 

ліцензують контент для демонстрації у країнах світу. Якщо адміністрація 

платформи виявить, що користувач використовує VPN для отримання доступу 

до «забороненого» контенту, то висока ймовірність того, що його обліковий 

запис буде заблокований [2]; 

3. небезпека використання: безкоштовні VPN-сервіси не є безпечними для 

користувачів, оскільки у розробника цього сервісу з’являється доступ до 

користувацьких даних, таких як IP-адреси, історії відвідувань сайтів тощо, через 

це рекомендується використовувати платні та надійна VPN-сервіси; 

4. можливість розриву VPN-з’єднання в невідповідний момент: може 

відбутися технічних збій або помилка у будь-якому VPN-сервісі,  що загрожує 

конфіденційності користувача; 

5. не забезпечує абсолютну конфіденційність: крім IP-адреси, користувача 

можна ідентифікувати за поведінковими факторами, cookie-файлами, 

цифровими відбитками та інше.  

Висновки та перспективи. VPN – комплекс технологій, що дозволяють 

створити логічну мережу поверх фізичної. Використовується для захисту 

трафіку від перехоплення зловмисниками та безпечної діяльності в Інтернеті. 

VPN відкриває доступ до заблокованих ресурсів, так що багато хто готовий 

миритися з нижчою швидкістю інтернету та можливими логами програм. Хоча 

VPN використовує досить надійні алгоритми шифрування, включення VPN-

клієнта на ПК не гарантує 100% збереження конфіденційної інформації, тому 

слід уважно поставитися до вибору VPN-провайдера. 
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3  Що таке VPN? Суть технології та області її застосування                   

[Електронний ресурс] — режим доступу: 

https://presa.com.ua/aktualne/shcho-take-vpn-sut-tekhnologiji-ta-oblasti-

jiji-zastosuvannya.html                                     

4 Названі основні недоліки VPN, які мало кому відомі                               

[Електронний ресурс] — режим доступу: 

https://prostomob.com/uk/89435-nazvani-osnovni-nedoliky-vpn-yaki-malo-

komu-vidomi 

5 Протоколи VPN: який протокол краще і в чому вони відрізняються 

[Електронний ресурс] — режим доступу: 

https://timeweb.com/ru/community/articles/protokoly-vpn-kakoy-protokol-

luchshe-i-v-chem-sostoyat-razlichiya-mezhdu-nimi#:~:text=VPN-

протокол%20%20программный%20фундамент%2C,и%20другие%20ас

пекты%20работы%20ПО. 
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IP-КАМЕРИ ЯК СПОСІБ СЕБЕ                                                                   

ЗАХИСТИТИ ЧИ ЗНИЩИТИ СВОЄ ЖИТТЯ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з технологією IP-камер, що 

далопоштовх, 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. Як забезпечити безпеку та чи існує таке рішення 

взагалі. Чому камера на смартфоні може бути IP-камерою, навіть не знаючи що 

вона працює. 

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

оточують нас на кожному кроці, де би ми не були. Донести, кому конкретно 

краще використовувати IP-камери, що може спідкати при використані, та як саме 

має виглядати надійна структура IP-камер, що зпбезпечить безпеку, а не витік 

інформації, що може зашкодити самому власнику.  

Результати дослідження.  Перспектива використання камер в сфері 

безпеки, виникла ще тоді, коли почали використовувати камери у військовій 

справі, але тоді це було лише фотографії, що показували місцезнаходження та 

позиції противника, але до цього вже використовували діапроектори, що 

дозволяють оживити фотографії, зробивши їх оживленою картинкою, яку можна 

відтворити, а не просто переглядати кожну фотографію окремо [1]. 

Здебільшого, поява записів, що відтворює камера, більш були розповсюджені, 

коли використовували в широкому аспекті плівку, що вже давно 
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використовувалася у фотографії. Єдине що потрібно було – пристрій, що 

дозволить програвати її як на подобі діапроектора (що показує фото з певною 

частотою в секунду – FPS), але більш сучасніше, з використанням технологій, та 

само собою – плівки, що буде мати розміри катушки. Але, все ж таки, для камер, 

що будуть використовуватися в майбутньому – мало подібного, бо це дорого і не 

вигідно витрачати стільки плівки на записи одного місця 24/7 – не було це 

вигідно і виробникам фотоплівки, ані виробництву в цілому. 

Пройшло не дуже багато десятиліть, щоб ми отримали ту саму плівку, але у 

вигляді касети, що дозволило започаткувати використання камер, що би змогли 

знімати конкретне місце, яке потрібно убезпечити, при цьому сама касета 

коштувала не дорого. Це правда не IP-камери, але все ж таки технологія, що теж 

здатна захищати те, куди її конкретно ставлять, та використовуючи програвач – 

переглядати, орієнтуючись на шкалу часу та дату. Після появи вінчестерів 

та флеш-пам'яті, також і з'єднання камер в мережу, утворилися IP-камери.    

Технологія роботи камер дуже проста – ми маємо камери, що 

підключаються до так званого відеореєстратора, в якому всередині є сховище 

даних, куда пишеться потік, та встановленна операційна система, спеціально для 

керування камерами та не абияк важливо – підключити до мережі, щоб 

користуватися з власного комп’ютера.  

Використовують дану систему з декількома камерами – для відеоспостереження 

в приміщені, чи зовні, щоб забезпечити захист будівлі від несанкціонованого 

проникнення.  

Експлуатація відносно проста, дану систему можна використовувати лише з 

відеореєстратора, вона буде працювати коректно і налагоджено. Але чому тоді 

портібна мережа ? – відповідь в свою чергу зрозуміла відразу і ні – для трансляції 

потоку даних на пристрій, з якого краще буде переглядати записане – чи то 

комп’ютер, чи то навіть смартфон. Але є ще один сценарії викристання IP-камер 

– побудувати резервне сховище, що знаходиться у вас в іншому місці або зовсім 

– куплене у компанії, що має сервера, де можна розмістити свої записи там, і 

переглядати навіть тоді, якщо система відеонагляду не буде працювати[2]. 

IP-камери – це не лише пристрій із декількох камер, відеореєстратора, мережі та 

необхідного обладнання, для підключення – це насамперед річ, яка може 

використовуватися і без відеореєстратора, та в наявності лише однієї камери. 

Зараз дуже багато можна знайти IP-камери, що купують для дому в якості однієї 

камери, або на парковку – вид на машину, або частіше – її купують у якості 

відеонянь. Така річ не має дуже багато пам’яті для запису, та постійно 

перезатирає вже записаний запис з карти пам’яті (у більшості випадкі 32-64 GB) 

або дозволяє записувати лише моменти, коли було зафіксовано рух – у камер є 

набір деяких датчиків, що допомагають їй не тільки записувати постійно відео, а 

ще і стежити за об’єктом, стежити за рівнем освітлення, у разі чого включати 

інфрачервону засвітку, щоб бачити навіть в темноті, та багато різних інших 

датчиків, що лише тільки спрощують роботу з самими дешевими і простими 

камерами, не використовуючи обладнання, яке немає де і поставити [3].  

Камери – це не тільки безпека, а і ризик, що вас можуть взламати та цим 

використатися для власних цілей – знайти обхід, де поле зору камери не бачить 
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об’єкти або зовсім – вимкнути їх та все з однією метою – пограбувати. Але це 

лише самий популярний сценарії, за яким будуються плани пограбувань, 

найгірше – це коли за вами особисто стежать – на молодіжному сленгу 

«Сталкерять» - зливають ваші відео в інтернет для власної нагоди, щоб 

підпортити вам репутацію та обернути вашу ж камеру безпеки проти вас.  

До того ж, IP-камера може бути навіть у вас у смартфоні, хакер-сталкер 

знаходить уязвимість, проникає на телефон через файл чи додаток, що сам 

створив та отримує доступ до камери телефона та таким чином – отримує 

бажане, а ви – боязнь, що за вами хтось стежить та портить ваше життя [4]. 

Тому більшість людей заклеюють навіть веб-камери на ноутбуках, чи навіть 

камери на телефонах, бо нинішня реальність – стежка звідусіль. 

Варіанти, при якому не допустити витік інформації: 

- створити закриту мережу; 

- захистити відкриту мережу, використовуючи існуючі методи безпеки. 

Висновки та перспективи. Розуміючи, що камери потрібно далеко не 

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

все ж таки, IP-камери, при правильному налаштуванню та захисту, чудова річ 

для забезпечення безпеки приміщення, або для власних цілей – стеження за 

машиною, дитиною, домашніми улюбленцями чи інших варіантах використання, 

де це потрібно. 

Список використаних джерел 

1 What Are Ip Cameras And How Do They Work? 

[електронний ресурс] — режим доступу: 

               https://www.bayalarm.com/commercial/security-cameras-commercial/what-      
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2 What is the difference between an IP camera and CCTV?  

[електронний ресурс] — режим доступу: 

               https://www.a1securitycameras.com/blog/what-is-the-difference-

between- 

               an-ip-camera-and-cctv/ 

3 Internet Protocol (IP) Cameras – How do They Work & What are the  

               Benefits? [електронний ресурс] — режим доступу: 

               https://www.safesitefacilities.co.uk/knowledge-base/internet-protocol- 

               cameras-how-do-they-work 

4 Cyberstalking [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberstalking
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ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЇ TOR 

 

Постановка задачі. Ознайомити слухачів з технологією tor її принципами 

роботи та структурою. 

Мета дослідження. Дослідити, що представляє собою технологія tor її 

структура та принцип роботи для чого вона призначена, в чому її перевага і 

недоліки. 

Результати дослідження. Кожен комп’ютер при виході в глобальну 

мережу інтернет, отримує в залежності від налаштувань локальної мережевої 

інфраструктури або інфраструктури інтернет-провайдера унікальний IP-адрес. 

Одним із його завдань являється ідентифікація інтернет-користувачів. IP-адреса 

несе в собі інформацію про інтернет-провайдера, країну та регіон, якому він 

належить. Proxy також мають унікальні IP-адреси. 

Після підключення комп’ютера або іншого обладнання до proxy та передачі 

запитів до глобальної мережі через нього перевірка покаже, що вони 

передаються через proxy-сервер, який виступає посередником і всі запити 

отримують його IP-адрес. Завдяки цьому комп’ютер або інший пристрій може 

зберігати своє інкогніто при запитах в інтернеті. Аналогічну функцію може 

виконувати і технологія tor. 

TOR (The Onion Router) – технологія, яка дозволяє приховати особистість 

людини в інтернеті. Розшифровується як цибульний маршрутизатор. Має 

безкоштовну мережу з відкритим кодом, розроблену для забезпечення 

анонімності своїх користувачів в інтернеті. Принцип роботи у нього доволі 

простий. Запит, який відправляють з хоста джерела проходить через декілька 

серверів, після чого відправляє запит з останнього. Зазвичай у ланцюгу беруть 

учать три сервери: вхідний, проміжний та вихідний. Перед відправкою запиту, 

спеціальна програма шифрує дані так, щоб кожен із серверів міг розшифрувати 

тільки свою частину. Після передачі даних з вихідного серверу запит 

відправляється на необхідний сайт, звідти надходить відповідь і весь процес 

рухається в зворотному напрямку також із потрібним шифруванням. Зазвичай 

для інтернет-серфінгу використовують спеціальний браузер “Tor Browser” який 

являється офіційним від розробників цієї технології. 
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Не зважаючи на все технологія має кілька свої мінусів: низька швидкість 

передачі даних, трафік може прослуховуватись на вихідному вузлу за рахунок 

того, що він там не шифрується, теоретично є можливість слідкувати за 

користувачами із середини мережі, за тим як переміщується трафік, в деяких 

країнах дана технологія знаходиться під забороною. Зазвичай для усунення 

даних проблем використовують технологію VPN разом з tor.   

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип передачі даних в технології tor 

 

Висновки та перспективи. Якщо бути зацікавленим у захисті особистої 

інформації та обході блокування деяких ресурсів то технологія tor являється 

одним із чудових інструментів для цього. Але він являється доволі складним і 

відносно повільним  для роботи в мережі і тим кому в цьому процесі потрібна 

висока швидкість або не вистачає терпіння, можуть обходити tor стороною. 

Також варто звернути увагу на те, що IP-адреси вузлів tor відомі і їх на жаль 

блокують. 

Список використаних джерел 

1 Проект Tor | История [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://www.torproject.org/ru/about/history/ 

2 Tor [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Tor 
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СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ТА 

PROMETHEUS 

 

Постановка задачі. Ознайомити слухачів зі способами реалізації 

моніторингу корпоративних мереж, а також з програмним забезпеченням під 

назвою Prometheus. 

Мета дослідження. Дослідити, що таке системи моніторингу мережі та 

для чого вони призначені, що представляє із себе програмне забезпечення 

Prometheus та в чому його переваги і недоліки. 

Результати дослідження. Мережева інфраструктура сучасних компаній та 

підприємств складається з величезної кількості обладнання різних вендорів та 

типів. Мережеві інженери, котрі обслуговують дані мережі, постійно повинні 

мати уявлення про стан того чи іншого вузла в корпоративній мережі для 

забезпечення швидкого вирішення проблеми оскільки від цього залежить 

ефективність та працездатність підприємства або компанії. Проблема, яка не 

була вчасно виявлена та не усунена може призвести до критичних наслідків у 

вигляді фінансових втрат або навіть тимчасової зупинки роботи підприємства. В 

кінцевому результаті це може призвести до затримок у виконанні замовлень та 

втраті клієнтів. 

Саме тому вважаю необхідним звернути увагу на доцільність 

використання систем моніторингу мережі, що дозволять відстежувати стан 

мережевого обладнання та можуть повідомляти про проблеми IT-спеціалістам 

або іншим відповідальним особам за допомогою email, SMS, push-повідомлень, 

дзвінків в підприємствах та компанія різного гатунку. 

Система моніторингу мережі – система, що виконує постійний контроль за 

станом вузлів та каналів мережевої інфраструктури підприємства. На даний 

момент одними із найвідоміших являються: Cacti, Nagios, Zabbix, Prometheus. 

Prometheus – відносно новий OpenSource програмний комплекс для 

моніторингу мережі та сервісів, серверний сегмент якого доступний тільки для 

хостів під операційною системою на базі Linux. До складу стандартного пакету 

в репозиторії даного програмного забезпечення входить сервер з web-

інтерфейсом, інші складові, в залежності від потреб, потрібно встановлювати 

окремо. Prometheus зберігає дані у власній базі даних тимчасових рядів (TSDB) - 

наборів значень, співвіднесених з часовою міткою. Маючи власну TSDB, 
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інструмент може отримувати та обробляти більше метрик, ніж інші системи 

моніторингу. Елемент часового ряду складається з імені метрики, часової мітки 

та пари "ключ - значення". Тимчасові мітки мають точність до мілісекунд, 

значення представлені з 64-бітною точністю. Ім'я метрики вказує на параметр 

системи, про який збираються дані. Завдяки exporters – невеличким проксі-

серверам, які встановлюються на віддалені хости для відправлення метрик до 

серверу Prometheus в потрібному йому форматі є можливість додати майже будь-

який об’єкт до моніторингу, будь то порт на віддаленій машині або кластер 

серверів. Для сповіщення про проблеми використовуються правила на основі 

метрик, які може обробляти Alertmanager, котрий потрібно встановлювати 

окремо. За допомогою Alertmanager є можливість відправляти повідомлення в 

Telegram, Slack, Rocket.Chat, PagerDuty або email. 

Висновки та перспективи. Prometheus досить цікавий та перспективний 

інструмент для моніторингу мережевої інфраструктури. Серед його переваг 

можна виділити простоту розгортання, широкі можливості інтеграції із 

сторонніми сервісами та програмами, зручний графічний інтерфейс для роботи з 

метриками, різні способи реалізації оповіщень, велика кількість метрик по яким 

можна зробити правила і на сам перед його безкоштовність. Серед мінусів можна 

виділити необхідність ставити на кожен сервіс свій exporter та реалізація серверу 

тільки на Linux дистрибутивах.  

Список використаних джерел 

1 Prometheus - Monitoring system & time series database [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: https://prometheus.io/. 

2 Prometheus (software) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(software). 

3 Мониторинг сервисов с Prometheus [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/275803/. 

4 Prometheus: Monitoring at SoundCloud [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://developers.soundcloud.com/blog/prometheus-

monitoring-at-soundcloud. 
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ТЕХНОЛОГІЯ BLUETOOTH: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Постановка задачі. Технологія Bluetooth використовується з 1998-го року. 

Переваги та недоліки властиві технології Bluetooth, як і будь-якій технолігї, тому 

важливо розібратись, що вони собою являють 

Мета дослідження. Дослідити розвиток, плюси та мінуси технології 

Bluetooth 

Результати дослідження. Так що таке Bluetooth? Це бездротова 

технологія передачі даних між двома пристроями, які знаходяться в 

безпосередній близькості один з одним. Мережі, в яких працює Bluetooth відомі 

як персональні (PAN), вони відносно безпечні, так як непогано захищені від 

вторгнення і крадіжки даних. Велика перевага Bluetooth полягає в тому, що це 

бездротова технологія, а значить, відпадає всяка необхідність в проводах і 

кабелях. Єдине обмеження полягає в тому, що вона може ефективно 

використовуватися на відстані до 100 метрів (в умовах відкритої місцевості і при 

відсутності радіоперешкод). Але люди не працюють на відкритій місцевості, 

тому радіус дії кілька метрів. Якщо ви думаєте, що це великий недолік, то знайте, 

що таке маленьке відстань не дозволяє всяким поганим хлопцям (хакерам) 

залізти в ваш комп`ютер і дозволяє працювати з зовнішнім пристроєм легко і 

надійно. Цю технологію можна порівняти і з Wi-Fi, де зловмисник може сидіти 

далеко і спокійно перехоплювати вашу інформацію. Найбільш поширена дана 

технологія на ринку мобільних телефонів. Всі сучасні смартфони сьогодні 

оснащені Bluetooth, завдяки чому пристрої можуть синхронізуватися в 

безпосередній близькості один від одного з декількома іншими пристроями і 

обмінюватися даними. Ця технологія також масово використовується в 

планшетах, нетбуках, ноутбуках, в гарнітурах для мобільних телефонів, 

принтерах, ігрових консолях, DVD-плеєрах і ТБ пультах. Є ще цілий ряд 

областей, де вона реалізується, і її повсюдне впровадження в електронну техніку 

всього лише питання часу.  

Переваги Bluetooth. Bluetooth не вимагає для синхронізації прямої 

видимості між пристроями. Це дозволяє передавати дані, наприклад, на пристрій 

знаходиться в іншій кімнаті. Ще однією перевагою, як уже говорилося вище, є 

те, що ця технологія бездротова і тому не вимагає наявності кабелів і проводів. 

Це важливий фактор, беручи до уваги зростання роль в нашому житті 
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мобільності. Максимальна дальність, знаходиться в межах 100 метрів. Однак це 

відстань багато в чому буде залежати від типу пристрою і використовуваної 

версії Bluetooth. Bluetooth не вимоглива до потужності батареї. Це робить її 

ідеальним інструментом для дуже багатьох електронних пристроїв, включаючи 

деякі медичні прилади. Ця технологія може використовуватися в значній мірі в 

будь-якому місці. Одним з основних переваг є її простота використання. Будь-

яка людина може зрозуміти, як налаштувати підключення і з легкістю 

синхронізувати два пристрої. Крім того, технологія абсолютно безкоштовна для 

використання і не вимагає підтримки будь-якого постачальника послуг. 

Імовірність, що в вашу мережу можуть вторгнутися інші бездротові мережі дуже 

низька. Передаються сигнали слабкі в плані потужності випромінювання, при 

цьому ще використовується стрибкоподібне перенастроювання частоти. 

Безсумнівним плюсом є швидкість передачі даних, яка в останній версії досягла 

значення в 1 Мбіт / сек. Практично ніколи не виникає проблеми сумісності 

пристроїв. Проте, не дивлячись на все це, існує ряд істотних обмежень. Також в 

якості переваги Bluetooth можна згадати кодування переданих даних ключем з 

ефективною довжиною до 128 біт. 

Недоліки Bluetooth. Хоча швидкість передачі вражає і становить близько 

1 Мбіт, деякі інші технології, наприклад ІК, можуть надати швидкість передачі 

до 4 Мбіт. Це та область, яка, безсумнівно, буде в найближчому майбутньому 

поліпшена. Споживання енергії протягом однієї передачі даних незначна, але на 

багатьох пристроях Bluetooth постійно включений і це неминуче з`їдає значний 

заряд батареї, а також відчутно знижує термін її служби, а частота роботи 

Bluetooth від 2.402 ГГц до 2.48 ГГц, що співпадає з частотою роботи багатьох 

офісних і домашніх пристроїв 

Висновки та перспективи. В кінцевому рахунку, переваги технології 

легко переважують будь-які негативні аспекти. Bluetooth широко 

використовується мільйонами людей у всьому світі, і її популярність 

найближчим часом поширитися ще більше. Ця технологія надає не має собі 

рівних зручність і простоту використання. 

Список використаних джерел 

1 Інтернет портал «tehnukrwiki» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tehnukrwiki.ru/vidpovidi-na-zapitannja/4604-shho-take-bluetooth-

perevagi-ta-nedoliki.html 

2 Інтернет-портал «motorvision» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://motorvision.com.ua/vse-shho-potribno-znaty-pro-tehnologiyi-bluetooth/ 

3 Інтерне портал «moyaosvita» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://moyaosvita.com.ua/matematuka/plyusi-i-minusi-shtuchnogo-intelektu/ 
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ПЕРЕВАГИ НОВОГО СТАНДАРТУ Wi-Fi 6 НАД 

ПОПЕРЕДНИКАМИ 

 

Постановка задачі. Сучасний і надійний обмін інформацією визначає 

потребу в побудові ефективної мережевої інфраструктури, яка повинна 

задовольняти зростаючим вимогам користувачів телекомунікаційних систем, як 

наприклад прості люди чи організації. В умовах стрімкого зростання кількості 

користувачів інформаційних систем і обсягу обчислень, головними якостями 

корпоративних мереж передачі даних стають продуктивність, масштабованість, 

безпека і керованість мережі. Такою є стандарт Wi-Fi 6 

Мета дослідження. Вивчити, дослідити, перевірити переваги нового 

покоління серед стандартів Wi-Fi - Wi-Fi 6. 

Результати дослідження. Усі ми знаєм, що телекомунікаційна мережа - це 

комплекс технічних, засобів телекомунікацій та споруд, призначених 

для маршрутизації, комутації, передавання та/або 

приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або 

повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових оптичних чи інших 

електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Наприклад, до 

телекомунікаційних мереж належать: комп’ютерна мережа, мережа Інтернет, 

мережа Wi-Fi, приватна або відомча мережі, тощо. 

У своїй статті я розповім про переваги нового покоління серед стандартів 

Wi-Fi - Wi-Fi 6. У вересні 2019-го об'єднання Wi-Fi Alliance офіційно заявило про 

запуск нового покоління бездротової передачі інформації Wi-Fi 6. У Wi-Fi 

Alliance входять найбільші світові виробники бездротових технологій і 

пристроїв Wi-Fi. 

У Wi-Fi Alliance заявили, що теоретична «стеля» Wi-Fi 6 становитиме 9,6 

Гбіт/сек (приблизно 1,2 Гб/сек), дасть можливість підключати до однієї точки 

доступу ще більше пристроїв і поліпшить захист від сторонніх атак. Для 

порівняння, попередній стандарт Wi-Fi 5, який затвердили наприкінці 2014-го, 

забезпечує швидкість передачі інформації до 6,77 Гбіт/сек. Звісно, це не 

дозволить скачувати десятки гігабайтів за лічені хвилини, але значно 

пришвидшить цей процес, у порівнянні з попередньою версією. 

Також, представники об'єднання кажуть, що ключовою зміною в Wi-Fi 6 є 

не тільки швидкість підключення, але і здатність технології управляти 
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перевантаженими мережами, оскільки сьогодні до однієї точки доступу, як 

правило, підключені відразу кілька пристроїв, що може погіршити їхню 

продуктивність, що безумовно є ще однією перевагою даного стандарту. 

З більш зрозумілих для звичайних користувачів можна виділити хіба що 

нову функцію Target Wake Time, яка дозволяє пристроям економити 

електроенергію і відключатися, коли ними не користуються. Умовно, можна 

буде налаштовувати режим сну для домашньої або корпоративної мережі, щоб 

через Wi-Fi не передавалися дані, наприклад, у нічний час і зберігався заряд 

акумуляторів гаджетів. На перший погляд це не потрібно, але з розвитком різних 

смарт-гаджетів і IoT-пристроїв ,наприклад, в «розумних будинках», які мають 

бути постійно підключені до Wi-Fi, це допоможе заощадити електроенергію й 

оптимізувати завантаженість мережі. 

Оскільки, з кожним роком ми все більше довіряєм наше життя, наші 

особисті дані та життєві процеси в руки технологій, ми відповідно стаємо більш 

вразливими перед зловмисниками. Припустимо, ви вирішили переобладнати 

свою квартиру в розумний будинок і встановили різні смарт-замки, лампочки, 

розетки, датчики входу і виходу, камери тощо. Всі ці пристрої будуть підключені 

до Wi-Fi і, відповідно, стають вразливими для атаки. У такому випадку 

зловмисники зможуть не тільки отримати доступ до персональних даних, але й 

безпосередньо керувати розумними пристроями у вашому будинку, що є однією 

з головних проблем всіх IoT-гаджетів. Так, у Wi-Fi Alliance разом з Wi-Fi 6 

анонсували і новий протокол безпеки WPA3. Ця технологія має підвищити 

рівень безпеки мережі, зокрема, за допомогою поліпшеного методу 

аутентифікації з'єднань SAE, який прийшов на зміну вже застарілому PSK з 

використанням пароля для кожного окремого користувача. 

Завдяки Wi-Fi 6 підприємства і постачальники послуг отримують 

можливість підтримувати нові додатки на наявній інфраструктурі бездротових 

локальних мереж (WLAN) і одночасно обслуговувати старі додатки на більш 

високому рівні. Такий сценарій відкриває можливості для реалізації нових 

бізнес-моделей і підвищення рівня впровадження Wi-Fi. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна впевнено заявити, що 

основні переваги стандарту Wi-Fi 6 у порівнянні з попередниками: 

1)Швидкість передавання інформації                                                                       

2)Швидкість роботи навіть в умовах перезавантаженої мережі   3)Економія 

заряду батареї всіх пристроїв, як наслідок її довговічність 4)Новий стандарт 

безпеки, який має бути ефективніший за попередній 5)Нові можливості для 

впровадження Wi-Fi-технологій  

Висновки та перспективи. Як показав аналіз, сучасний світ вже 

неможливо уявити собі без застосування високих технологій в сфері 

телекомунікаційних систем. Системи, такі як Wi-Fi забезпечують швидкий і 

надійний зв’язок і розвиваються допомагаючи людям йти в ногу зі стрімко 

розвиваються прогресом і дають унікальну можливість для участі в поліпшенні 

якості життя 
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РОЛЬ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ(IDS) В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ 

 

Постановка задачі. Провести аналіз методів роботи систем виявлення 

вторгнень(IDS) та основних задач, які виконують IDS для забезпечення безпеки 

мережі. Виявити роль IDS у процесі реалізації комплексного забезпечення 

безпеки мережі. 

Мета дослідження. Огляд основних понять, що стосуються IDS, аналіз 

основних принципів роботи IDS та методології їх впровадження та використання 

фахівцями з інформаційної безпеки задля реалізації комплексного підходу до 

забезпечення безпеки мережі. 

Результати дослідження. У результаті проведеного дослідження було 

визначено що: 

1. Традиційні корпоративні системи та організації можуть отримати 

користь від IDS, використавши її для покращення контролю безпеки та 

захисту мережевого середовища [1]. 

2. IDS збирає та аналізує активність та файли, що містять службову та 

статистичну інформацію про події в системі та надходять з різних 

джерел мережі, перш ніж повідомляти про них системному 

адміністратору та іншим користувачам. Ці дані також можна зберігати 

в системі управління інформацією та подіями безпеки (SIEM). 
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3. На відміну від брандмауера, який є першою лінією захисту мережі, IDS 

зосереджується на трафіку внутрішньої мережі, щоб ідентифікувати 

будь-яку підозрілу або шкідливу діяльність, яка відображається на 

мережевому трафіку. Це дозволяє IDS виявляти атаки, яким вдається 

прослизнути за межі брандмауера, а також атаки, які походять з 

середини мережі. 

4. Більшість рішень IDS використовують методи виявлення загроз мережі 

на основі сигнатур та на основі аномалій. Методи виявлення загроз на 

основі сигнатур порівнюють пакети у трафіку з базою даних відомих 

атак або методів атак та сповіщають про підозрілий трафік. Метод 

виявлення загроз на основі аномалій, шукає підозрілу активність або 

поведінку трафіку в мережі, що значно відрізняється від встановленої 

норми й таким чином призводить до виявлення загрози. 

5. IDS виконує дві основні функції: виявлення аномалій та повідомлення 

про потенційні загрози. 

Висновки та перспективи. Отже, у даному дослідженні було визначено 

необхідність використання IDS, для покращення контролю безпеки та захисту 

мережевого середовища, проаналізовано методи роботи та основні задачі які 

виконує IDS. Виявлено роль IDS у процесі реалізації комплексного забезпечення 

безпеки мережі. IDS є перспективним напрямком дослідження, оскільки має 

важливі переваги, серед яких: пасивна робота в мережі, що не впливає на 

швидкість роботи мережі оскільки аналізує трафік опосередковано, не блокує 

потенційно легітимний трафік помилково, сповіщує про потенційно небезпечний 

трафік, що надає гнучкості фахівцю, що відповідає за прийняття рішень у процесі 

забезпечення безпеки мережі.  
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ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛЕНИХ СХОВИЩ ДАНИХ В КЛАСТЕРАХ 

ВИСОКОЇ ДОСТУПНОСТІ 

 

Постановка задачі. Для багатьох сучасних організацій, актуальною є 

проблема оброблення великого обсягу даних. Розвиток хмарних технологій, а 

також наявність потужних кластерних рішень, дозволяють ефективно обробляти 

великий потік даних. Важливе місце у завданнях оброблення таких даних посідає 

організація сховищ даних. Умови зростання обсягів і збільшення залежності 

бізнес-процесів під потоку даних, визначають потреби створення ефективних 

інформаційних систем, які повинні забезпечити достатній рівень надійності 

збереження, поруч із наданням швидкого доступу до них. Таке завдання 

ефективно вирішують рішення побудовані на основі розподілених сховищ даних. 

Вони є основою побудови інформаційних систем від рівня центру обробки даних 

до створення рішень масштабу глобальних систем,  хмарних обчислень та 

кластерів високої доступності. Також принципи побудови, методи та технології 

створення, розгортання та підтримки розподілених сховищ даних є основою для 

масштабування сучасних веб-рішень, веб-додатків та веб-сервісів. 

Мета дослідження. Метою дослідження систем розподілених сховищ 

даних є ознайомлення з сучасними рішеннями сховищ даних, їхнім 

налаштуванням, використанням та тестуванням роботи у кластерах високої 

доступності. 

Результат досліджень. Розподіленні сховища даних є надзвичайно 

важливим елементом в побудові сучасних технологічних рішень. Вони 

дозволяють будувати інформаційні кластери високої доступності, тим самим 

забезпечуючи їх надійність та цілісність. При створенні розподілених сховищ 

даних необхідно вирішувати задачу побудови системи, що узгоджено функціонує 

з неоднорідними програмними засобами та рішеннями. При виборі засобів 

реалізації сховищ даних доводиться враховувати багато факторів, які включають 

рівень сумісності різних програмних компонентів, легкість їх засвоєння та 

використання, ефективність функціонування. Кластери високої доступності 

передбачають, що дані повинні розподілятися рівномірно між усіма фізичними 

або логічними сховищами. Це дозволить отримати безперебійний доступ до 

даних навіть у випадку виходу з ладу одного або декількох вузлів системи, в 

залежності від конфігурації. Усі сучасні хмарні сховища даних побудовані на 
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основі  технологій (RAID, LVM, NAS, SAN, Ceph, GlusterFS тощо), які є 

загальнодоступними та дозволяють будувати подібні рішення власноруч. 

Висновки та перспективи. У дослідженні розв’язано важливе завдання 

використання сховищ для великих масивів даних, їх цілісності, надійності, та 

доступності. Вивчення технологій, які направлені на налагодження й 

адміністрування систем на базі технологій розподілених сховищ даних та 

проектування відповідних надійних та економічно привабливих систем є 

перспективним рішенням у майбутньому та дозволить будувати 

високопродуктивні IT-системи. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДВОДНИХ 

ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

Постановка задачі. Проаналізувати перспективи та преваги використання 

підводних центрів обробки даних на прикладі експериментального проекту 

Microsoft NATICK. 

Мета дослідження. Оцінити актуальність масового впровадження 

підводних центрів обробки даних на прикладі експериментального проекту 

Microsoft NATICK, опираючись на такі параметри як: відмовостійкість, 

економічність та екологічність. 

Результати дослідження. Влітку 2020 року з морського дна біля берегів 

Оркнейських островів Шотландії підняли дата-центр, розміром з транспортний 

контейнер. Він провів на глибині тридцяти п'яти з половиною метрів більше двох 
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років - це експеримент Microsoft, яким компанія перевіряє працездатність 

концепції підводних центрів обробки даних. 

Майже 50 відсотків людства живе біля моря, а чому там не зберігати наші дані? 

Таке питання поставив у 2013 році співробітник Microsoft Шон Джеймс, який у 

минулому служив на підводному човні. Джеймс вміло доніс свою ідею 

начальству, а вже наприкінці 2014 року стартував проект NATICK. 

Щоб дата-центри працювали без перебоїв, їх потрібно постійно охолоджувати і 

для того, щоб сервери не перегрівалися і не виходили з ладу, йде половина 

електроенергії, яку він споживає, але коштує ця енергія недешево. 

На суші у таких центрів багато ворогів, це фактори, які здатні призвести до 

відмови обладнання. Це може бути корозія через кисень і вологість, температурні 

коливання та втручання людей.  

Для реалізації даного проекту NATICK Microsoft уклала контракти зі 

спеціалістами з логістики, суднобудування та відновлюваних джерел енергії. 

Контейнер для дата-центру робила компанія Naval Group, експерт у галузі 

морської оборони, створення підводних човнів та бойових кораблів. Naval Group 

розробила та виготовила трикутну базу для встановлення дата-центру на дні, а 

також циліндр, розмірами приблизно 12 метрів на три метри, у який помістилися 

12 стійок з серверами, подвійну систему охолодження повітря-вода та 

високовольтний генератор. Все це заповнили сухим азотом під тиском, за 

герметизували і за допомогою спеціальної платформи опустили на морське дно 

біля Оркнейських островів Шотландії. Місце для експерименту обрали не просто 

так, у даному регіоні розгорнув випробувальний полігон Європейський 

морський енергетичний центр, там перевіряють приливні турбіни та 

перетворювачі енергії хвиль.  

Всі два роки, що центр обробки даних провів на дні, за його роботою 

спостерігали на суші, а встановлені на трикутній базі камери показували, як 

згодом, поверхня циліндра заростала водоростями і молюсками. Влітку 2020 

року дата центри підняли, відмили від непроханих мешканців і бруду та 

розкрили. У штаб-квартиру Microsoft відправили сервери та обладнання, що 

зламалося, аналіз цього обладнання допоможе зрозуміти чому сервери в 

підводному центрі обробки даних, виявилися у вісім разів надійнішими своїх 

побратимів на суші. 

Експеримент виявився вдалим і ЦОД на морському дні показав себе більш 

відмовостійким і надійним, рівень відмов у воді становив одну восьму від того, 

що буває в ЦОДах на суші. Як виявилося, це все завдяки азотній атмосфері, яка 

менш агресивно ніж кисень, і завдяки відсутності людей, які здатні випадково 

штовхнути серверну стійку. 

Для наземних дата-центрів електричні мережі на відновлюваних джерелах 

енергії вважаються ненадійними, а в місці встановлення підводного ЦОДа, 

живлення повністю забезпечується вітровою і сонячною енергією і всілякими 

експериментальними технологіями, які тестує Європейський морський 

енергетичний центр. Цілком можливо, що підводні сервери в майбутньому 

розміщуватимуть поряд з морськими вітряними фермами бо навіть при слабкому 
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вітру, їм вистачатиме потужності, оскільки витрати енергії на охолодження під 

водою падають майже на 95 відсотків, порівняно з тим, що ми маємо на суші. 

Microsoft запевняють, що з екологічною стороною проекту все в порядку. Вони 

спостерігали за температурою води, за стінами дата центру і не помітили будь-

яких серйозних змін. На морських мешканців це також ніяк не вплинуло, вони 

спокійно жили поблизу і навіть на стінках контейнеру. 

Висновки та перспективи. Поки проект NATICK залишається 

експериментом, хоча він і показав непогані результати. Експертам доведеться 

проаналізувати дані, які були отримані в ході експерименту, і найголовніше - 

придумати, як все це масштабувати до рівня наземних центрів обробки даних. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХОДУ З ІНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛУ 

ВЕРСІЇ 4 НА ІНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ ВЕРСІЇ 6 

 

Постановка задачі. У зв’язку з тим, що розподілення адресного 

простору відбувається набагато швидше, ніж було закладено в архітектуру IPV4, 

це призвело до розробки нового протоку IPV6. Про цю проблему було відомо ще 

з кінця 1980-х років, як інтернет почав різко зростати. У листопаді IETF створив 

ROAD (Routing and Addressing Group) для вирішення проблеми 

масштабованості, викликаної застосуванням методу класової адресації, який 

використовувався на той час. Очікуване вичерпання адрес стало причиною, через 

яку було створено та прийнято низку нових технологій: NAT та нову версію 

Internet Protocol, IPv6, у 1998 році.    

Мета дослідження. Дослідження проблем, які викликали сповільнення 

переходу з IPV4 на IPV6. 

Результати дослідження. Хоча IPV6 і володіє багатьма перевагами над 

IPV4, наприклад раніше на інтернет-адресу виділяли 4 байти (32 біти), що 

відповідає стандартній на сьогодні чотириблоковій адресі IP, а протокол IPv6 
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виділяє на адресу 16 байтів (128 бітів). Це відповідає 340 секстильйонам адрес 

(3,4x1038) або по 5x1028 адрес на кожну людину, підвищена сумісність із 

мобільними мережами, виключені конфлікти приватних IP-адрес, більш просте 

адміністрування, а також високий рівень безпеки, але все ще є ряд причин, що 

сповільнюють перехід на новий протокол. 

Першою причиною, яка викликає сповільнення переходу на IPV6 полягає 

в тому, що мережа інтернет побудована з мільйонів маршрутизаторів та 

комутаторів, які були з початку побудовані для роботи з інтернет протоколом 

версії 4. Замінити або оновити все це обладнання потребує великої кількості 

коштів, а також часу.  

Другою є те, що доки специфікація інтернет протоколу версії 6 ще була на 

етапі формування, повсюди вже почали використовувати NAT. Перетворення 

адреси методом NAT може здійснюватися майже будь-яким пристроєм, що 

маршрутизує, — маршрутизатором, сервером доступу, міжмережевим екраном. 

Найбільш популярним є SNAT, суть механізму якого полягає в заміні адреси 

джерела при проходженні пакета в один бік і зворотній заміні адреси призначення 

в пакеті у відповідь. Поряд із адресами джерело/призначення можуть також 

замінюватися номери портів джерела та призначення. У зв’язку цим провайдери 

можуть розтягнути доступний їм пул айпі адрес четвертого протоколу, що затягує 

перехід. 

Третя полягає у тому, що провайдери не бажають бути у цьому першими у 

зв’язку з тим, що відсутність сумісності змушує провайдерів одночасно 

підтримувати і IPV6 і IPV4, що у свою чергу підвищує вартість обслуговування 

мережі, а матеріальна вигода буде видима тільки після, коли і інші мережі 

перейдуть на новий протокол. Теж саме і зі сторони клієнтів, хоча більшість 

нових пристроїв і підтримують цей протокол, але залишається ще багато старих 

пристроїв, які необхідно буде міняти. У цьому випадку клієнтам буде простіше 

змінити провайдера, який ще буде працювати за старим протоколом. 

Висновки та перспективи. IPV6 володіє багатьма перевагами над IPV4, 

але не дивлячись на те, що адресний простір IPV4 вже був розібраний 

провайдерами ще у 2008 році, а IPV6 створений ще у 1998 році, по цей день є 

причини, які не пришвидшують перехід на новий протокол. Зокрема дороге та 

великий об’єм часу, що буде необхідний для цього, друге це технологія NAT, яка 

дозволяє провайдерам економити свій пул адрес IPV4, а третє, це те що мало хто 

бажає бути у цьому перший, у зв’язку з тим що це не так швидко окупиться і 

окрім цього клієнтам також необхідно буде до цього адаптуватись. Не дивлячись 

на це в недалекому майбутньому це доведеться буде робити тому, що технології 

не стоять на місці і поступово це буде відбуватись 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

PON В БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ В УМОВАХ ВІЯЛОВИХ 

ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

 

Постановка задачі. В умовах тяжкого становища в країні, а саме 

щоденними відключеннями живлення, в особливості від цього страждає місто 

Київ та Київська область, стало ще важче і важче продовжувати жити 

нормальним життям. Як працівник одної з інтернет компаній, бачу, що кожен 

день люди звертаються з питанням як можна вирішити питання з відсутністю 

інтернету, можливо поставити джерела безперебійного живлення на кожний 

комутатор, маршрутизатор у мережі провайдера? Але у зв’язку з тяжкою 

ситуацією в країні це не є можливим, тому набагато доцільнішим варіантом є 

використання технології PON для підключення клієнтів 

Мета дослідження. Дослідження того, наскільки доцільним для клієнтів є 

використання технології PON в умовах віялових відключень.  

Результати дослідження. Перш за все, задумкою архітектури PON є 

використання одного обладнання для прийому-передачі OLT (Optical Line 

Terminal) для передачі даних великій кількості клієнтських терміналів ONT/ONU 

(Optical Network Terminal – з термінології ITU-T / Optical Network Unit з 

термінології IEEE), а також прийому даних від них.  

Зі сторони провайдерів зв’язку це дуже зручно, тому що набагато простіше 

встановити один OLT, поставити на нього ДБЖ, а самих клієнтів підключити за 

допомогою розгалуджувачів, які не потребують живлення. Але з цього витікає 

проблема з погляду клієнта, оскільки з його або її сторони якраз таки є активні 

пристрої, яким необхідно живлення. Такими пристроями будуть абонентський 

термінал ONU, маршрутизатор клієнта і інші пристрої на кшталт стаціонарний 

комп’ютер, ноутбук з малим по об’єму акумулятором. Кожен з цих пристроїв 

потребує живлення, тому клієнту необхідно буде окрім витрат на встановлення 

абонентського терміналу, можливою вартості протягування волоконної лінії, 

довготривалого очікування самого підключення, яке може тривати тижні або 

місяці в залежності від завантаженості інженерів провайдера, витрачати кошти 

ще і на ДБЖ або декілька. По інформації взятої з форумів слідує, що одному 

маршрутизатору в середньому необхідна потужність від 5-12 ВТ, будемо 

вважати, що ONU, споживають майже таку кількість, ноутбуку в середньому 
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необхідна потужність 60 Вт, . В середньому віялові відключення по місту Київ 

відбуваються на 4-5 годин, знайшовши формули для розрахунку того, якої 

ємності необхідні ДБЖ, можна взяти максимуми необхідної потужності у Вт 

пристроїв 12 Вт + 12 Вт + 60 Вт = 84 Вт (Потужність споживача), також візьмемо 

ємність ДБЖ BLUETTI Generator AC50S з сайту виробника в 500 Втг (Ват на 

годину), порахуємо за формулою, що була вказана на сайті інтернет продавця, 

500Втг*0,85/потужність пристроїв = тривалість використання(години) – 500 Втг 

* 0.85/84 Вт ~ 5 годин, якщо середній час зарядки даного ДБЖ також складає 5 

годин, то його придбання того варте, але такий ДБЖ на сайті продавця коштує 

32490 грн.  

Висновки та перспективи. Дослідивши питання того чи доцільно в 

умовах віялових відключень підключатися за допомогою технології PON, можна 

заключити, що таке підключення є доцільним тільки в тому випадку, якщо у 

клієнта є власне джерело безперебійного живлення достатньої ємкості, а також у 

цього джерела є достатньо часу для зарядки. 
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STUDYING THE ARCHITECTURE OF INFORMATION SEARCH 

INFORMATION TO REDUCE THE TIME TO SEARCH FOR 

INFORMATION WITH A LARGE Array OF DATA FOR DIFFERENT 

BROWSERS IN NETWORKS 

 

Statement of the problem. The number of information sources in today's world 

is growing exponentially due to the increasing amount of information being consumed, 

created and made available. Due to the specific nature of the interaction between 

machine and human on the one hand and the semantic heterogeneity of the data sources 

on the other hand, there are increasing difficulties in obtaining information effectively. 

The purpose of the research. Development of an efficient data collection 

method to reduce data collection time for large data sets 
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Research results. This method involves a special approach to retrieving 

information that can help improve your search performance. The purpose of this 

method is that we create a service to develop our own search engine and replace the 

ranking algorithm with the search engine category ranking algorithm. 

The first step is to create a service that will allow you to create a new search 

engine for a specific category and populate it with information. The data fills a system 

of sequential objects, which is a list. Objects contain information about keys that allow 

you to customize working with information and increase the relevance of searches. 

To set up information tasks, you must provide type codes. There are several types 

Key: A string, a number, a «Boolean» expression, and a reference to another item 

in the list. 

A mandatory step is the customization of the software protection code written by 

the developer of the search engine «Kirkhoff». The code is sent to the server where it 

is analyzed for system optimization, detection and algorithm complexity. 

Conclusions and perspectives. Most search engines do not offer personalized 

searches. In the proposed method for creating a dynamic search service, we first look 

up the service model for the users and then add a new search step, i.e. find the search 

engine. 

An integrated process has been created to speed up the search engine algorithm 

and obtain high-quality data in accordance with the needs of the user. 
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COMBINING CORPORATE NETWORKS WITH CLOUD 

NETWORKS 

 

Statement of the problem. Many companies use a multi-cloud strategy to 

achieve technical and business goals. These goals include cost, flexibility, availability, 
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redundancy and data independence. However, this approach presents the company with 

network and application architecture challenges, including issues with latency and data 

throughput. To solve these problems, customers want to connect directly to multiple 

clouds. Some service providers offer customers solutions for connecting multiple cloud 

providers. In other cases, the customer can deploy their own router to connect to the 

clouds. By default, clouds cannot communicate with your own (remote) network. 

The purpose of the research. Today's organizations are increasingly connecting 

their offices, stores and remote workers to outsourced hosted infrastructure in public 

clouds to access higher-performing infrastructure more cost-effectively and efficiently 

orchestrate their operations. Without reliable connections, companies run the risk of 

losing their value and competitive advantage in the long term. 

Research results. Public cloud services often start with public products like 

websites. As customers adapt to the public cloud, there is a growing desire to host more 

sensitive data. Public cloud providers are becoming an extension of the data center 

network. Internet VPN is the first and easiest option and offers the shortest setup time. 

Public cloud services offer VPN devices or native 

VPN through the Network Services Control Panel. Device support ranges from 

hardware-based VPN concentrators to OS-based VPN solutions like OpenVPN. Most 

cloud providers charge for compute instances hosting VPN software. 

In addition, cloud providers charge for all bandwidth transferred from the public 

cloud. Data transmitted over a VPN accounts for 99% of data transmission costs. There 

are no minimum commitments associated with VPN settings. A VPN limits the ability 

to provide a stable experience with a regular internet connection. For a more 

predictable connection, cloud service providers offer a direct private connection over 

public access. 

Location. Cloud providers, commonly referred to as cloud hotels, work with 

major data center providers. Cloud hotel owners connect multiple cloud provider 

networks to their hotels. Customers rent space from data center providers, and the data 

center provider offers cross-connections from the cloud provider to the customer's 

premises. Direct connections have two Ethernet speeds: 1 Gbps or 10 Gbps. The data 

center provider calculates the cross connection while the cloud provider calculates the 

port. Most cloud providers allow unlimited transfers over a direct connection, which 

reduces transfer costs per gigabyte. Cloud hotels offer extremely short terms, e.g. 1 

month. Customers can use short-term commitments for short-term projects to transfer 

data or test a new service from a cloud provider. 

Conclusions and perspectives. There are two ways to connect your business to 

a data center or cloud DATA. VPNs are cheap and secure, and their performance 

largely depends on the strength of the VPN connection, but you have to pay for the 

traffic you send in networks. A direct connection between your private network and a 

data center or corporate network is much more expensive than a VPN. The connection 

speed depends on the provider and can reach to10 Gbps. A direct connection is 

therefore more promising than a VPN solution. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ШВИДКІСТЬ 

ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Постановка задачі. Багато людей по всьому світу, часто стикаються з 

проблемою повільного інтернету, не дивлячись на те, що провайдер заявляє одну 

швидкість подачі, а на кінці клієнти бачать іншу, яка є незадовільною. У цій 

роботі будуть розглянуті чинники, що впливають на цю швидкість.   

Мета дослідження. Дослідити основні чинники, що впливають на 

швидкість інтернету у споживачів послуги інтернет. 

Результати дослідження. Однією з причин низької швидкості інтернет 

є завантаженість каналу передачі даних самого інтернет провайдера. Це може 

відбуватись у зв’язку з петлями маршрутизації. Відбувається це наступним 

чином Невідповідності в стані маршрутизації спричиняють петлі маршрутизації 

в Інтернеті. Цикл маршрутизації призводить до того, що пакети, захоплені в 

циклі, перебувають у стані затримки або відхиляються залежно від того, чи пакет 

виходить із циклу. Протоколи маршрутизації в Інтернеті об’єднують 

маршрутизовані адреси в префікси, тому багато пакетів можуть бути захоплені в 

петлю із заданим префіксом, що дозволяє впливати петлям маршрутизації на 

значну кількість трафіку. Інший варіант, що впливає на завантаженість каналу 

провайдеру полягає у так званих флудах. Їх суть полягає у тому, що на адресу 

жертви надсилається величезна кількість безглуздих (рідше — осмислених) 

пакетів. Метою флуду може бути канал зв'язку або ресурси машини. У першому 

випадку потік пакетів займає весь пропускний канал і не дає машині, що 

атакується, можливості обробляти легальні запити, тобто обладнання витрачає 

всі ресурси машини на обробку запитів, що атакують, а користувачам доводиться 

чекати. 
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Друга причина полягає у проблемах в обладнанні на стороні самого 

користувача. Наприклад, частим може бути питання зі сторони клієнта, яке 

полягає в тому, що він або вона бачить не всі палички вай фаю, що може бути 

спричинено невдалим розтушуванням маршрутизатору. Наприклад, по тій чи 

іншій причині маршрутизатор був розташований на балконі квартири, а 

користуються часто в кімнаті, що розташована за 2-3 бетонні стіни, які 

поглинають або відбивають радіосигнал. Теж саме може відбуватися, якщо 

маршрутизатор знаходиться напроти дзеркал, які також можуть відбивати 

радіосигнал, але в цьому випадку, залежить від того під яким кутом до дзеркала 

розташований маршрутизатор. Інша проблема може полягати у тому, що можуть 

бути завантажені радіоканали. Бездротові пристрої, які працюють на одному або 

сусідніх каналах, можуть заважати роботі один одному. Ця проблема може 

виникнути при великій щільності точок доступу, наприклад, у великих 

багатоквартирних будинках, де мешканці використовують маршрутизатори, 

смартфони та інші пристрої з вай фай. Рекомендується в налаштуваннях точки 

доступу вручну встановити номер одного з вільного бездротового каналу (1, 6 і 

11 при ширині каналу 20 МГц, а з шириною каналу 40 МГц – це канали 3 і 11), 

але якщо він вже використовується іншими точками доступу, в у цьому випадку 

вибрати номер каналу, сигнал якого слабкий і використовується рідше. Окрім 

питань з маршрутизатором, також є чинники що впливають на швидкість 

інтернету при прямому підключенні до комп’ютеру, тобто коли кабель, що 

провайдер заводить в квартиру підключається безпосередньо до комп’ютера. 

Якщо помітна проблема зі швидкістю інтернету в цьому випадку, то необхідно 

перевірити завантаженість центрального процесору, підключення до VPN або 

Proxy, а також чи не завантажується щось в момент перевірки швидкості. 

По третє, чинником, що впливає на швидкість інтернету є пошкодження 

фізичного характеру. У цьому випадку може бути пошкодження кабелю, 

стандартно провайдери надають швидкість 100 мбіт\с, для чого у патчкорді 

задіяні 4 жили, якщо деякі будуть пошкоджені, то активними стануть лише 2 

жили, що забезпечить швидкість до 10 мбіт\с. Окрім цього можуть бути 

пошкоджені конектори обжаті на кінцях патчкорду, в квартирі споживача або на 

кінці, що підключається до комутатора, через що можуть замикатись погано 

контакти. Також фізично може бути пошкоджена мережева карта комп’ютера, 

тому при перевірці швидкості бажано підключити кабель до інших пристроїв для 

порівняння, порт WAN у роутері, або порт комутатора. 

Висновки та перспективи. У цій роботі були розглянуті основні чинники, 

що спричиняють падіння швидкості інтернету, а також деякі способи рішення 

цих питань, якщо ж ці рішення не допомогли, то необхідно безпосередньо 

звернутися на технічну підтримку свого провайдера для консультації і 

подальшого виклику майстра для усунення проблеми.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NOMA ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ МЕРЕЖІ 

5G НА БАЗІ БПЛА 

 

Постановка задачі. Метод неортогонального множинного доступу є 

сучасною розробкою в сфері стільникового зв'язку. Однією із задач моєї роботи 

було дослідження данних про використання данної технології на базі БПЛА для 

організації покриття мережею 5G. 

Мета дослідження. Основною метою моєї доповіді є аналіз отриманих 

даних з відкритих джерел про застосування технології NOMA з використанням 

БПЛА в якості БС. 

Результати дослідження. NOMA (англ. Non-Orthogonal Multiple Access) 

він же метод неортогонального множинного доступу. NOMA обслуговує безліч 

користувачів з різноманітними шаблонами трафіку неортогональним чином, з 

огляду на область потужності для множинного доступу. Це забезпечує 

ефективний шлях для БПЛА для задоволення потреб масових наземних 

користувачів на різних рівнях потужності. В основі реалізації NOMA лежить 

різниця в умовах каналу між користувачами. До сих пір безліч робіт сприяло 

впровадженню передачі NOMA для зв'язку за допомогою БПЛА, в якій БПЛА-

БС можуть обслуговувати декількох користувачів, які працюють одночасно / на 

одній несучої частоти, особливо для екстрених служб з великою кількістю 

користувачів.  
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Рисунок 1 -- Схема для розглянутого сценарію NOMA на базі БПЛА. 

БПЛА обслуговує декількох наземних користувачів, причому сигнали 

користувачів з 1 по k 1 придушуються у k-го користувача, а сигнали користувачів 

з k + 1 по N приймаються як перешкоди. 

Зокрема, для випадку NOMA з двома користувачами, робота була 

зосереджена на пошуку оптимальної висоти вертолітного БПЛА-БС для 

забезпечення максимальної рівнозначності серед користувачів при обмеженні 

швидкості окремих користувачів і властиві переваги. У разі 

багатокористувацького доступу представлено передачу NOMA на базі БПЛА-

БС, що працює на частоті міліметрового діапазону на великому стадіоні, де 

кілька користувачів обслуговувалися одночасно в одному промені, внаслідок 

чого була визначена оптимальна робоча висота, а також спосіб розподілу 

потужності для підвищення продуктивності такого виду мережі. З даним типом 

зв’язку, відстеження і зворотна передача повної інформації про стан каналу 

стають обтяжливими, тому обмежені схеми зворотного зв'язку були розглянуті 

на основі доступності інформації про відстані користувача та інформації кута 

користувача під його запит. Чисельні результати показали, що запропонована 

схема зворотного зв'язку користувача на основі кута значно перевершує 

запропоновану схему зворотного зв'язку на основі відстані до БПЛА від 

користувача. В роботі використовували методику БПЛА-БС з однією антеною 

для обслуговування великого числа наземних терміналів, де завдання оптимізації 

максимальної-мінімальній швидкості була сформульована шляхом спільної 

оптимізації декількох параметрів (наприклад, висоти польоту БПЛА, ширини 

променя антени передачі, потужність і пропускна здатність), і алгоритм 

проходження шляху був розроблений для вирішення відповідного завдання.  

Висновки та перспективи. Як стало зрозуміло, NOMA є гнучким і 

ефективним в мультиплексуванні ряду кінцевих користувачів для зв'язку з 

БПЛА. Однак, успішне використання NOMA має безліч супутніх проблем і 

обмежень 

З огляду на високу мобільність БПЛА на практиці, відстань зв'язку між 

БПЛА і наземними користувачами буде постійно змінюватися в залежності від 

вимог в реальному часі, таким чином, порядок декодування SIC, який 

визначається рівнями сигналу різних користувачів, змінюється в залежності від 

місця розташування БПЛА. 
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АВТОМАТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ І ВИДАЛЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН 

В ЗОНАХ DNS 

 

Постановка задачі. При побудові сучасної інфраструктури підприємства 

виникає необхідність у створені великої кількості віртуальних машин, які в 

подальшому будуть використовуватися та працювати як фізична або логічна 

основа програмного продукту. Кількість цих машин може досягати десятки та 

сотні, та збільшуватися в залежності від потреб організації. В такому випадку  

постає питання автоматичного розгортання цих віртуальних машин та реєстрації 

їх доменних імен у випадку створення нових, та видалення, у випадку їх 

деактивації, у внутрішніх або зовнішніх зонах DNS (Domain Name System). 

Мета дослідження. Аналіз та вивчення методів, що стануть в допомозі при 

додаванні (видаленні) доменних імен віртуальних машин, в зонах DNS. 

Впровадження рішень, які автоматизують ручну роботу по змінах RR-записів. 

Результат досліджень. Новітні комп’ютерні інфраструктури потребують 

швидкої зміни RR-записів та використання динамічних DNS-серверів, для нових 

віртуальних машин. Якщо організації використовують хмарні рішення 

провайдерів, наприклад Cloudflare, Digital Ocean, тоді для цих цілей доцільно 

використовувати API (Application Programming Interface), який надає змогу 

швидко реагувати на додавання, видалення нових віртуальних серверів у мережі. 

У випадках локальних DNS-зон внутрішніх доменів, доцільно використовувати 

власні скрипти, написані на Python або Bash, для автоматизації і безпомилкової 

роботи даного процесу. 

Висновки та перспективи. З результатів проведеного дослідження можна 

зробити висновок, що автоматизація процесу автоматичної реєстрації домених 

імен серверів в зонах DNS, є важливим аспектом в побудові комп’ютерних 

систем. 
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ПОБУДОВА ВЛАСНИХ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩ ДАНИХ 

 

Постановка задачі. Сучасний світ важко собі уявити без хмарних сховищ 

зберігання даних, які міцно і надійно увійшли в наше комп’ютерне життя. 

Хмарне сховище – це модель збереження даних у комп'ютері, в якій цифрові дані 

накопичуються в логічні пули, а фізичне зберігання охоплює кілька серверів 

(зазвичай у кількох місцях). Хмарні системи є відносно недорогим та зручним 

способом зберігання даних та управління ними з мінімальними витратами для 

ІТ-відділу. Крім того, вони володіють вбудованими засобами аварійного 

відновлення та доступні в будь-який час та в будь-якому місці. Тому багато 

компаній сьогодні приділяють увагу побудові та активного використання 

власних хмарних середовищ. 

Мета дослідження. Метою дослідження є ознайомлення з 

характеристиками та властивостями, за допомогою яких можна будувати власні 

хмарні технології, визначення основних понять, переваг, недоліків та умов 

ефективності застосування зазначених технологій. Результати дослідження 

можуть бути використані для прийняття рішень у порівнянні з іншими 

технологіями. 

Результат досліджень. Проведені дослідження показують, що на сьогодні 

в IT-сегменті існує досить багато рішень, які здатні забезпечити побудову 

потужних хмарних сервісів різних моделей (IaaS, PaaS або SaaS). Усі вони 

відрізняються за технологією побудови, можливостями, властивостями та 

складністю реалізації. До основних можна віднести: Cloud Foundry, OpenNebula, 

OpenShift, OpenStack, oVirt.  

Висновки та перспективи. Згідно проведених досліджень можна зробити 

висновок, що на сьогодні існує багато технологій, з потужним інструментарієм, 

які здатні забезпечити побудову хмарних сервісів, які можуть працювати не 

гірше, а в деяких випадках на рівні зі світовими гігантами - AWS, Azure, Google 



164 
 

Cloud, але бути водночас більш простішими у вивченні та використанні, та не 

потребувати великих вкладень та інвестицій. 
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ХМАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В СФЕРІ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЇ 

 

Постановка задачі. Хмарне сховище – це важлива модель в еволюції 

комп’ютерної системи, це свого роду велике сховище банку, яке зберігає велику 

кількість даних , що знаходиться в невід’ємному сховищу.  Модель збереження 

даних у комп’ютері, в якій цифрові дані накопичуються в логічних сейфах . 

Задане середовище не може існувати без фізичного існування, тобто без серверів 

в різних місцях світу, фізичне середовище взагалі належать хостовим 

компаніями ,які ними керують та ділять свої послуги іншим користувачам. 

Задані послуги сховища можуть бути доступні через інтерфейс компанії або 

додатки , які використовують API – протоколи. 

Мета дослідження.  Визначати тип використання хмарним середовищем, 

та визначити остаточну його ціль в IT сфері. 

Результати дослідження. Хмарні обчислення - це модель надання 

зручного мережевого доступу до колективно використовуваному набору 

параметрів, що обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, сховищ 

даних, додатків сервісів), які користувач може оперативно задіяти під свої 

завдання і вивільняти при зведенні до мінімуму числа взаємодій з 

постачальником послуги або власних управлінських зусиль.  

На теперішній час технологія хмарних обчислень стає все більш 

популярною, так як з’явилась глобальна потреба в побудові хмарних сервісі для 

створення умов віддаленої роботи та надання віддаленого корпоративного 

доступу до ресурсів компанії. Також зросла і популярність хмарних сервісів для 
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фізичних осіб, наприклад, сервісів самообслуговування, хмарних сховищ та 

ігрових додатків. 

Хмарне обчислення використовується не тільки в окремих сферах 

підприємств, чи IT сфер, на даний момент – це важливе відкриття в комп’ютерній 

інженерії, адже вона виділяється у всіх сферах людського життя, як в виробничій 

діяльності, сфері послуг і звичайно обов’язково в IT. Саме в IT важлива роль 

віддається кількості даних в хмарному середовищі, адже основна проблема була  

в обсягу даних з якими працює людина та місце , де його зберігати. 

Хмарне середовище в основному оплачується великими компаніями, вони 

фактично завжди його використовують, як правило , споживання 

використовується роками, але це все використовується як операційні витрати, а 

не капітальні.  

З домашньої точки зору, кожна людина може використовувати для себе  

безкоштовно  середовище відомої компанії (Google, Amazone) але вони віддають 

лише невелику кількість управління сховищем, тому для додаткових послуг , 

потрібно заплатити більшу суму.   

Для програмування середовище грає роль зберігання коду та з’єднання 

участників проекту , адже великі проекти обов’язково мають декілька 

спеціалістів, тому однакове середовище відразу може використовувати декілька 

спеціалістів, це зручно , якщо потребується редагувати код чи перевірити його . 

Для заданої роботи створений найбільший веб-сервіс для хостингу IT-

проектів GitHub. Сам сайт являється безкоштовний і має власний веб-сервер для 

збереження даних в хмарному середовищу, тому любий користувач ПК має 

можливість подивитися і виявити помилки в іншого користувача, адже сайт 

являється відкритим і його середовище, але звичайно роль редагувача проекту 

має тільки адміністратор проекту.  

В сфері інженерії середовище відіграє більш фізичну роль, адже хмарне 

середовище – це теж фізичний об’єкт , який має десь знаходитись, тому для них 

використовують спеціальні приміщення, в якому знаходяться декілька серверів. 

Тому для них потребуються кваліфіковані спеціалісти з вимогами системного 

адміністратора, адже система не може працювати самостійно і потребує 

часткової перевірки. Технічний відділ обслуговує заявки про технічні проблеми. 

Кожний тиждень проводиться технічна профілактика обладнання та складаються 

звіти про стан обладнання. Для серверів потребуються багато інших апаратних 

моментів, по- типу зміна диску або зміна апаратури, тому і сфері інженерії це 

також являється важливим моментом.  

Виходячи з опису підприємства хмарного сервісу, метою автоматизації є 

зв’язуюча ланка між клієнтами, персоналом компанії та її продуктом, і це облік 

користувачів хмарного сервісу. Тому основним об’єктом дослідження та 

розробки є автоматизована система обліку хмарного сервісу. Мета дослідження 

полягає у виявленні властивостей та зв’язків основних бізнес-процесів, 

сформуванні функції та побудові автоматизованої системи обліку хмарного 

сервісу, з надання доступу до ігрових додатків. 
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Висновки та перспективи. Хмарне середовище -це важлива модель 

збереження даних у комп'ютері, вона дійсно важлива і забезпечує роль зберігання 

інформації майже у всіх середовищах роботи людини. Послуги середовища 

використовуються в любому місці і в любий час і кожна людина має до неї зв'язок. 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО І 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ З РЕЗЕРВУВАННЯМ  

 

Постановка задачі. Існуючі системи керування мережами, не 

дивлячись на їх функціональну надмірність, не мають в своєму складі 

розвинених засобів, що дозволяють якісно прогнозувати поведінку мережі. 

Більшість засобів управління насправді мережею не управляє, а всього лише 

пасивно здійснює її моніторинг. Це обумовлює актуальність досліджень 

щодо розробка системи аналізу і прогнозування навантаження як мережі в 

цілому, так і окремих маршрутів. Це допоможе наперед виявити можливі 

вузькі місця і вжити заходи по завчасній їх ліквідації.  

Мета дослідження   ̶  розробка алгоритмів керування надійністю мережі, 

виявлення несправностей та відмов різного роду на об’єктах мережі, 

оптимального резервування найбільш відповідальних та критичних мережних 

вузлів й елементів. 

Результати дослідження. Для забезпечення безумовної працездатності 

складних систем в умовах дії збурень, завад і інших несприятливих факторів в 

системі закладається різного роду надмірність: структурна, апаратурна, 

сигнальна, інформаційна та інші 1, 2.  

Оцінимо надійність окремого елементу каналу зв'язку у разі виявлення в 

ньому несправності при підключенні резервного елементу з урахуванням  часу 

на пошук несправності і достовірності її визначення. 

Вважаємо, що у момент 0t   апаратура контролю знайшла в системі 

несправність (показник якості роботи вийшов за межі допуску). Протягом часу 

Тн здійснюється двоетапний пошук несправності (несправний елемент, 

продовжує працювати з підвищеним значенням інтенсивності відмов 0 ). Після 
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виявлення несправності перемикач П перемикає несправний елемент на 

резервний з інтенсивністю відмов 
p . Перемикання на резервний елемент 

здійснюється з імовірністю   1

п 1 kP q  , де  1

kq  – похибка першого роду при 

розпізнаванні несправності К-го елементу, що перевіряється. 

На пошук несправності витрачається час HT  від 1 1HT k T  до 2 2HT k T , де k – 

кількість  кроків пошуку; 1 2k   – несправність, знайдена в першому вибраному 

блоці і початковому елементі;    2 1 1k N n     – несправність, знайдена в 

останніх блоках і елементі, що перевіряються; Т ‒ час, який витрачається на 

оцінку стану  i-го блоку (k-го елементу). 

Для даних умов надійність елементу з урахуванням часу на пошук 

несправності і достовірності розпізнавання можна представити наступною 

схемою  (рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Еквівалентна схема надійності елементу системи, що перевіряється 

 

Складові елементи системи, показаної на рис. 1 мають наступні імовірності 

безвідмовної роботи Р(t):  
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   (1) 

Еквівалентна надійність елементу, що перевіряється, дорівнює: 

       1 21 1 1EK E E n EpР t P t P t P P t        
.    (2) 

За умови, що пошкодження рівної величини виникають у випадкові 

моменти часу, процес зміни параметрів характеризується випадковою 

величиною швидкості при її постійному середньому значенні, початкова  якість 

об'єктів для набору статистики однорідна, схемі пошкоджень, що 

накопичуються, відповідає гамма-розподіл часу 𝜏 безвідмовної роботи [3]. 

Для цілочисельних значень 𝑟 імовірність безвідмовної роботи впродовж 

часу t відповідно до (1) і (2) дорівнює: 
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Базуючись на отриманих залежностях (1) і (2), можна отримати вирази для 

визначення надійності обладнання з резервуванням. 
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У телекомунікаційній мережі, стійкій до відмов, існує скінченна множина 

параметрів  , 1,iy i N Y , від яких залежить результуюча надійність системи.  

Висновки та перспективи. В роботі отримані аналітичні вирази для 

визначення надійності обладнання з резервуванням. Визначені основні 

параметри, від яких залежить результуюча надійність системи: кількість 

резервних елементів, топологія резервованої мережі, параметри систем 

контролю та діагностики, характеристики центральної обчислювальної системи 

та вбудованих периферійних обчислювачів тощо. Розроблена еквівалентна схема 

надійності несправного елементу при підключенні резервного обладнання з 

урахуванням часу на пошук несправності і достовірності на пошук її визначення.  

Показано, що враховуючи інтенсивне впровадження обчислювальних 

потужностей до мережного обладнання, можна покласти частину завдань 

управління надійністю саме на периферійні процесори обробки даних. 

Список використаних джерел 

1 Giambene G. Queuing Theory and Telecommunications: Networks and 

Applications / Giambene G. – 2nd edition. – Springer NY, 2014. – 512 p. 

2 Tolubko V.B. An Effective Structure of the Dynamic Monitoring System of 

Telecommunication Network Objects Using Mobile Measuring Devices in 

Real-Time / V.B. Tolubko, L.O. Komarova, O.O. Ilin // Телекомунікаційні 

та інформаційні технології. – 2014. – №1. – С. 5-11.  

3 Торошанко Я.І. Задачі моніторингу та аналізу параметрів 

телекомунікаційних мереж / Я.І. Торошанко, А.О. Булаковська,  

М.С. Височіненко, В.С. Шматко // Телекомунікаційні  та інформаційні 

технології. – 2014. – №3. – С. 62-69. 

 

 

Суханов Владислав Романович, 

студент 6 курсу, групи КСДМ-62 

Державного університету телекомунікацій 

(063) 705 78 71 

Suhanchmek21@gmail.com 

Науковий керівник: Торошанко Ярослав Іванович, 

кандидат технічних наук,  

доцент кафедри Комп’ютерної інженерії  

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

Постановка задачі.  В протоколах сучасних мереж для визначення меж 

пакета використовуються синхросимволи, н-д, двійкова комбінація «01111110», 

Усередині пакета така комбінація може з'явитися як корисна інформація, яка не 

є синхросимволом (ознакою кінця пакета). Для того, щоб ця комбінація 

всередині пакета не була сприйнята як синхросимвол і не перервала прийом 

незавершеного пакета, використовуються процедури прозорості. 
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Мета дослідження  ̶ забезпечення передачі всіх без винятку бітових 

комбінацій, що є визначенням поняття прозорості системи передачі. Очевидно, 

для користувача перевага віддається прозорим системам передачі. Будь-яке 

обмеження для користувачів є неприйнятне в більшості випадків використання 

послуг мережі. 

Результати дослідження. Комунікаційна мережа є прозорою щодо 

проходження крізь неї інформації якщо вихідний потік біт в точності повторює 

вхідний потік. Але мережа може бути непрозорою в часі, якщо через мінливі 

розміри черг блоків даних змінюється й час проходження різних блоків через 

вузли комутації. Прозорість мережі по швидкості передачі даних указує, що дані 

можна передавати з будь-якою потрібною швидкістю. 

Іншими словами, система передачі інформації називається прозорою (для 

користувача), якщо вона забезпечує передачу всіх без винятку бітових 

комбінацій, інакше вона є непрозорою.  

В залежності від умов функціонування (фізичний, канальний чи мережний 

рівні OSI) використовують байт-орієнтовані і біт-орієнтовані системи 

забезпечення прозорості. В байт-орієнтованих системах для забезпечення 

прозорості використовується спеціальний байт, який носить назву «байт-

стафінг». Байт-стафінг – техніка вставки (заміни байтів), що збігаються із 

синхросимволами в тексті кадру, на певні послідовності інших символів. 

В даному випадку байт-стафінг виконується по протоколу SLIP. Для цього 

в протоколі SLIP використовується спеціальний символ END, значення якого в 

шістнадцятковому поданні дорівнює C0 (1100 0000), рис. 1. 

У випадку якщо в пакеті IP є байт, тотожний символу END, то він 

замінюється двухбайтовою послідовністю, що складається зі спеціальних 

символів DB (ESC) (11011011) і DC (11011100).  

Застосовуваний у протоколі SLIP символ ESC не дорівнює символу ESC у 

коді ASCII, тому позначають його SLIP ESC. Якщо ж байт даних тотожний 

символу SLIP ESC, то він замінюється 2-байтовою послідовністю, що 

складається із символу SLIP ESC і символу DD (11011101). Після останнього 

байта пакета IP передається символ END. 

 
Рисунок 1 – Байт-орієнтована система забезпечення прозорості 
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Описані вище дії і алгоритм носять назву «Пряма процедура прозорості», 

яка виконується на стороні відправника даних. На стороні отримувача даних 

виконуються обернені дії і заміни для отримання початкових даних ˗ «Зворотна 

процедура прозорості». 

В біт-орієнтованих системах для забезпечення прозорості 

використовується додатковий біт, який носить назву «біт-стафінг». 

В протоколах сучасних мереж для визначення меж пакета 

використовуються синхросимволи ˗ двійкова комбінація «01111110», в 16-й 

системі зчислення ˗ 7E. Усередині пакета така комбінація може з'явитися як 

корисна інформація, яка не є синхросимволом (ознакою кінця пакета). Для того, 

щоб ця комбінація всередині пакета не була сприйнята як закриваючий 

синхросимвол і не перервала прийом незавершеного пакета, використовується 

процедура прозорості, виконання якої полягає в наступному.  

Передавальна апаратура здійснює захист від появи хибного 

синхросимвола (послідовності «01111110»), вставляючи «0» в потік даних 

усередині пакета після будь-якої послідовності з п'яти підряд одиничних бітів. 

Цей біт називається «біт-стаффінг». Описана дія називається "пряма процедура 

прозорості". Таким чином, виключається можливість появи усередині пакета 

послідовності біт «01111110», використовуваної для поділу кадрів. 

Приймальна апаратура буде прибирати з потоку даних усередині пакета 

кожен "0", що йде за п'ятьма одиничними бітами (зворотна процедура 

прозорості). 

Висновки та перспективи. Байт-орієнтовані системи забезпечення 

прозорості характеризується тим, що під час передачі дані представляються 

тільки в байтовому форматі, що може позитивно відображатися при обробці 

інформації. Недолік – збільшення надлишкової службової інформації. 

Біт-орієнтовані системи характеризуються простотою алгоритмічної 

реалізації і незначною надлишковістю  
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КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ  

І ІНТЕГРОВАНИХ ПОСЛУГ 

 

Постановка задачі. Найважливішою функціональною областю керування 

телекомунікаційної мережі є контроль трафіку, усунення перевантажень та 

можливих несправностей, що є невід'ємною частиною в забезпеченні 

необхідного рівня надійності мережі. Контроль та усунення перевантажень 

здійснюється на основі керування параметрами і статистичними 

характеристиками мережного трафіку. Таке рішення потребує аналізу великої 

кількості різнорідних даних, для чого необхідне використання методів 

імовірнісного (кореляційного і регресійного) аналізу 1, 2. Вказане обумовлює 

актуальність досліджень в цьому напрямку. 

Мета дослідження  ̶  подальший розвиток політики трафіку із 

застосування диференційованих і інтегрованих послуг. Спосіб передбачає 

динамічний розподіл смуги пропускання каналів передачі між користувачами з 

урахуванням їх пріоритетів.   

Результати дослідження. Розглянута задача контроля і управління трафіку 

з метою прогнозування і запобігання перевантаження телекомунікаційної 

мережі. Дано визначення поняття політики трафіку (policing and shaping – 

формування та регулювання трафіку 1), як процесу спостереження за потоком 

трафіку. Методи вирішення проблеми контролю трафіку грунтуються на 

застосуванні політики, що дозволяє гармонійно розподілити між ресурсами 

мережі інформаційний потік. Провідні розробники мережного устаткування 

намагаються втілити ідею використання політики контролю трафіку в технічні 

рішення. Як правило, реалізуються методи QoS (Quality of Service) і CoS (Class 

of Service), які досить тісно зв'язані між собою реалізуючи так звану політику 

QoS/CoS в мережі [3]. 

Розглянута концепція наскрізної діагностики мережі. Наскрізне 

управління включає в себе управління мережею в цілому, управління 

перевантаженнями і управління параметрами трафіку.  

Подальшим розвитком політики трафіку є застосування диференційованих 

і інтегрованих послуг. Спосіб передбачає динамічний розподіл смуги 

пропускання каналів передачі між користувачами з урахуванням їх пріоритетів. 

Вибір маршрутів здійснюється по критерію рівномірного завантаження ліній 

передачі. При такому підході вдається уникати періодичних місцевих 

перевантажень маршрутів, які були визначені як оптимальні на поточному етапі.  

Розглядається модель процесу формування сумарного потоку внаслідок 

накладення окремих потоків від різних джерел. Тут необхідно чітко 

розмежовувати поняття «потік трафіку» і «процес в мережі». Потоки трафіку в 
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сучасних цифрових мережах з пакетною комутацією найчастіше мають 

самоподібний характер, що доведено численними експериментальними 

дослідженнями. Процеси в мережах ‒ пошук оптимальних маршрутів, 

формування і регулювання потоків трафіку, встановлення і розрив з'єднання, 

організація обміну даними всередині автономного сегменту мережі, організація 

обміну даними між сегментами, процес хакерської атаки на мережу, процес 

захисту від атаки і ін. ‒ можна розглядати як певні потоки заявок на 

обслуговування у відповідному вузлі, мережному або термінальному [2, 4].  

У свою чергу, сучасні прилади маршрутизації, будь-то програмні 

маршрутизатори чи апаратні, мають можливість тільки статичного 

розмежування ресурсів каналу.  

Найбільш поширеною є модель мережі пакетної комутації, у якій 

квитування пакетів здійснюється тільки між сусідніми вузлами. Невдало 

переданий пакет повторюється з вузла відправника. Це вимагає збереження 

копії пакета в буферній пам'яті передавального вузла  до моменту одержання 

від сусіднього вузла позитивної квитанції про прийом пакета. Відсутність 

відгуку протягом тайм-ауту класифікується як втрата пакета, і передавальний 

вузол повторює пакет по тому ж самому або новому маршруту [1]. 

Канали зв'язку для простоти передбачаються абсолютно надійними, так 

що повторення передачі пакетів між сусідніми вузлами визначається лише 

зайнятістю буферної пам'яті вузла. 

Функціонування буфера маршрутизотора полягає в наступному. 

Маршрутизуючи пакети, система повинна мати деякий простір пам'яті для 

тимчасового збереження пакетів [2]. Звичайно, для цього створюються буфери 

пам'яті, у яких зберігаються пакети, що надходять, поки система вирішує, куди 

їх переправити. Оскільки вся ідея операційної системи полягає в маршрутизації 

пакетів, для роботи з буфером пакетів існує спеціальний менеджер пакетного 

буфера (раскеt buffer manager). Він використовується системою для створення і 

наступного керування набором множин буферів. Буфери в таких множинах 

пам'яті мають загальну назву – системні буфери. 

Менеджер буферного набору надає зручний спосіб маніпуляції набором 

(чи множиною) буферів визначеного розміру. Незважаючи на те, що менеджер 

буферного набору може використовуватися для керування будь-яким видом 

буферних наборів, переважно він застосовується для маніпуляції з буфером 

пакетів. 

Ресурси пам'яті для буферизації пакетів створюються шляхом виділення 

пам'яті з набору (наприклад, процесорного чи пам'яті пристроїв  введення-

виводу). Для того, щоб створити набір, менеджер пакетного буфера вимагає в 

менеджера буферної пам'яті виділити блок пам'яті і потім розділяє його на 

буфери. Менеджер пакетного буфера створює список усіх вільних буферів для 

їхнього наступного заповнення й звільнення. 

Набори пакетного буфера можуть бути або статичними, або динамічними. 

Статичний набір створюється з фіксованою кількістю буферів, тобто далі по ходу 

роботи додаткові буфери не виділяються. Динамічні набори створюються з 
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мінімальною кількістю буферів (названі постійними буферами) з можливістю 

подальшого створення й видалення додаткових буферів. При необхідності 

розширення динамічної області буферної пам'яті  менеджер пам’яті  намагається 

негайно задовольнити запит на розширення. Якщо ж негайно розширити пам’ять 

не вдається, запит на розширення обробляється пізніше фоновим процесом. 

Набори пакетного буфера можуть бути загальними або локальними. 

Загальні набори, як випливає з їхньої назви, можуть використовуватися будь-

яким системним процесом. Локальні набори використовуються лише процесом, 

для якого ресурс пам'яті був створений. 

Висновки та перспективи. Показано, що для реалізації політики трафіку 

з диференційованими і інтегрованими послугами необхідно вирішувати задачу 

розподілу потоків між локально-оптимальними або квазіоптимальними 

маршрутами в реальному часі. 

Показано, що за умов зберігання балансу потоків, що пропускаються 

мережею, інтенсивності потоків у вузли з обмеженою буферною пам'яттю 

перевершують відповідну інтенсивність мережі з необмеженою пам'яттю. Це 

дає можливість не тільки економити ресурс запам’ятовуючих пристроїв, а, що 

значно важливіше – зменшувати затримки пакетів із-за очікування у буферах 

комутаційних пристроїв. 
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ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОШУКУ ПРОБЛЕМ З МАРШРУТИЗАЦІЄЮ 

 

Постановка задачі.  Перш ніж прийти до пункту призначення, пакети 

проходять крізь різні вузли, деталі цих переходів можуть бути використаними 

для діагностики проблем з продуктивністю та затримкою в системі. Для 

отримання потрібної інформації потрібно використати певний інструмент, у 

даній роботі буде розглянута утиліта під назвою MTR.  

Мета дослідження.  Розглянути можливості утиліти MTR 

Результати дослідження.  Для визначення інформації о маршрутизації 

переданих пакетів використовують програму traceroute, а доступність вузлів 

визначають за допомогою команди ping . Утиліта MTR поєднує в собі відразу дві 

команди ping і traceroute, тим самим представляє максимальну кількість 

доступної інформації для аналізу стану мережі спрощуючи дослідження. При 

запуску йде перевірка мережного з'єднання між локальним хостом із запущеною 

MTR і віддаленим, через відправлення пакетів з низьким TTL, після аналізується 

час відгуку проміжних маршрутизаторів. MTR часто використовується в роботі 

на хостингу при виникненні проблем з доступністю віддаленого сервера для 

визначення вузла на якому виникають втрати.  

В результаті виконання команди з адресою призначення, як у вигляді 

доменного імені так і ІР адреси, буде відображений список вузлів через які 

проходить запит до ресурсу та показники : втрати пакетів, кількість відправлених 

пакетів, параметри затримки в мілісекундах.  працювати безперервно в 

інтерактивному середовищі. 

Результати MTR умовно можна розділити на три групи. Залежно від 

конфігурації, перші 2 або 3 переходи часто представляють постачальника послуг 

Інтернету вихідного хоста, а останні 2 або 3 переходи представляють 

постачальника послуг Інтернету кінцевого вузла. Проміжні переходи – це 

маршрутизатори на шляху пакета до пункту призначення. При перевірці на 

втрати пакеті звертають увагу результатів MTR на дві речі: втрати та затримки. 

Для визначення вузла на якому з’явилися проблеми іажливо вміти читати ці 

показники та розуміти, що вони означають як окремо так і разом. MTR також 

може допомогти визначити затримку  між вашим хостом та цільовим ресурсом. 

Через фізичні обмеження затримка завжди збільшується з кількістю переходів у 

маршруті. Однак збільшення має бути послідовним та лінійним. 

Висновки та перспективи. MTR  є дуже корисною утилітою для 

визначення проблем з доступом до ресурсу через мережу інтернет, проте 

більшість проблем з маршрутизацією, що відображаються у звітах MTR, є 

тимчасовими і зникають самі через час. Якщо проблеми спостерігаються 
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тривалий період, варто проінформувати постачальника про це, надавши звіт 

MTR. 

Список використаних джерел  

1 MTR - Linux man page [електронний ресурс] — режим доступу: 
https://linux.die.net/man/8/mtr 
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РЕВОЛЮЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ TERRAFORM 

        

        Постановка задачі.  За останнє десятиріччя революція хмарних обчислень 

сприяла масштабну трансформацію разних видів бізнесу та інфраструктури 

різних проектів. Від хмарних сервісів і центрів обробки даних залежать все 

більше компаній яким це необхідно для щоденного використання. Багато 

користувачів навіть не розуміють те як це зробило їх життя легшим та 

простішим. Підприємствам часто доводилося стикатися з проблемами та 

витратами на запуск власної локальної IT-інфраструктури, а також на покриття 

витрат на внутрішній персонал, але після створення хмарних технологій все 

змінилось. 

        Мета дослідження.  Дослідження ефективності автоматизації хмарних 

обчислень за допомогою Terraform 

        Результати дослідження.  Terraform представляє собою систему 

оркестризації і один з ключових інструментів якій полегшує управління 

інфраструктурою. Він допомагає автоматизувати все що можна автоматизувати.  

Підтримує такі хмарні провайдери як: AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud 

Platform, DigitalOcean, Oracle Cloud, VMware vSphere, Portmox, CROC Cloud, 

OpenStack, що робить його універсальним.[1] Terraform управляється за 

допомогою текстових файлів. Це є дуже ефективним оскільки ви отримуєте 

контроль над даними, процесами та початковим кодом. Є можливість 

використовувати його в парі з Kubernetes, який дозволить  працювати з 

ресурсами які підтримують K8. [3] 

        Переваги використання Terraform: 

 Підтримка кількох хмарних платформ.  
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 Можливість вносити поступові зміни в ресурсі. 

 Забезпечення підтримки програмно-визначених мереж.  

 Можливість імпортувати наявні ресурси в стан Terraform та блокувати 

модулі перед застосуванням змін стану, щоб гарантувати, що лише один 

користувач не може вносити зміни одночасно.[2] 

        Висновки та перспективи.  В результаті проведення дослідження було 

виявлено що Terraform має велику ефективність та не має аналогів які б могли 

його замінити. Він виконую велику та дуже важливу роль в автоматизації 

хмарних обчислень. В перспективі  цей інструмент зможе стати мовою 

конфігурування і взаємодії з інфраструктурою. Можливо Terraform стане 

виконувати функції своєрідної низькорівневої мови опису інфраструктури, 

поверх якої працюватимуть високорівневі мови та фреймворки. Однак 

повноцінно замінити Terraform в найближчому майбутньому не зможе жоден 

аналог. 

        Список використаних джерел 

1 Terraform [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://developer.hashicorp.com/terraform/intro 

2  Основи Terraform [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://1cloud.ru/blog/introduce_in_terraform 

3  Terraform WIKI [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Terraform 
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ПРОПАГАНДА ЯК ВИД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ТЕХНОЛОГІЇ 

РОЗПІЗНАВАННЯ 

 

Постановка задачі. Пропаганда – небезпечна зброя в інформаційній війні. 

Мета дослідження. Проаналізувати досвід створення ресурсу виявлення 

та аналізу пропаганди. 

Результати дослідження. Пропаганда є потужною зброєю у війні. 

Розрізняють позитивну (конструктивну) пропаганду, що має на меті сприяти 

соціальній гармонії, вихованню людей, не переслідує маніпулятивних цілей, та 

негативну (деструктивну) пропаганду, яка нав'язує людям ті або інші 

https://developer.hashicorp.com/terraform/intro
https://1cloud.ru/blog/introduce_in_terraform
https://ru.wikipedia.org/wiki/Terraform
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переконання задля розпалювання соціальної ворожнечі, нагнітання соціальних 

конфліктів, загострення суперечностей тощо.  

Уміння помічати пропаганду, на нашу думку, є одним з ефективних 

інструментів протидії інформаційній війні. Важливо дослідити існуючі в світі 

ресурси для аналізу зразків пропаганди. Зокрема, Media Education Lab запустила 

проект Mind Over Media: Analyzing Contemporary Propaganda для «онлайн-

аналізу зразків пропаганди, знайдених у новинах, рекламі, повідомленнях 

влади». 

Користувач може завантажити побачені приклади пропаганди та оцінити 

їх за шкалою від «шкідливого» до «корисного», а також залишити коментар щодо 

інтерпретації меседжу й тих маніпулятивних технологій, які там застосовуються. 

Автори сайту виділяють чотири технології пропаганди:  

1. Викликати сильні емоції. Найважливішими емоціями для 

пропагандиста є страх, жаль, злість, співчуття, ненависть, відчуття образи, тому 

їх навмисно підсилюють для досягнення цілей.  

2. Відповідати на потреби й цінності аудиторії. Пропагандисти можуть 

апелювати до сімейного статусу, расової чи етнічної ідентичності, захоплень, 

вірувань, цінностей, надій на майбутнє.  

3. Спрощення ідей та інформації. Пропаганда може використовувати точну 

й правдиву інформацію, так само як напівправду, брехню та фейки.  

4. Атака на опонентів. Цю технологію застосовують для псування 

репутації, розпалювання ненависті, культивування відмінностей. 

Щоб оцінити вплив пропаганди, розробники сайту пропонують розглядати 

такі фактори: повідомлення (природа інформації та виражені ідеї), технології 

(використання символів та риторичних стратегій, які привертають 

увагу, викликають емоції), контекст (де, коли і як люди зіштовхуються з цим 

повідомленням), засоби комунікації та формат (як повідомлення потрапляє до 

аудиторії та в якій формі), сприйняття аудиторією (що люди відчувають у зв'язку 

з повідомленням, наскільки вони вільні прийняти чи відхилити його). 

Серед сфер, у яких можна віднайти пропаганду, названо основні: 

журналістика й піар, реклама, державні органи/ влада, освіта, розваги, 

адвокаційна діяльність. 

Висновки та перспективи. Значення таких ресурсів як Mind Over Media 

на сьогодні надзвичайно важливе, адже здійснюваний з їх допомогою онлайн-

аналіз забезпечує не лише цифрову грамотність та активує критичне мислення 

людей, а й може стати ефективним інструментом протидії інформаційній 

деструктивній пропаганді. Ще більш актуальним і перспективним є створення 

таких ресурсів в українському інформаційному просторі. 

Список використаних джерел 

1 https://propaganda.mediaeducationlab.com/ 

2 https://mukolaivjst.ucoz.ua/news/tipi_informacijnoji_propagandi/2016-03-

22-114 

http://www.mindovermedia.tv/


178 
 

3 https://science.lpnu.ua/uk/shv/vsi-vypusky/tom-1-chyslo-2-

2015/mehanizmy-protydiyi-negatyvnym-vplyvam-informaciynoyi-

propagandy
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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 
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процес поширення гри на 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  
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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 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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РОЗВИТОК КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ 

KUBERNETES 

 

        Постановка задачі.  На сьогоднішній день навіть консервативні 

організації починають запроваджувати систему контейнеризації. Kubernetes 

та контейнери дуже швидко завоювали популярність. Самі по собі 

контейнери існують у Linux вже більше 10 років, але тільки в 2014 році, коли 

Google випустила відкриту версію Kubernetes, вони стали основою. З того 

часу обидві технології швидко розвиваються. 

        Мета дослідження.  Дослідити переваги платформи контейнеризації 

Kubernetes  

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?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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        Результати дослідження.  Kubernetes  це портативна платформа з 

відкритим вихідним кодом для управління контейнеризованими робочими 

навантаженнями та сервісами, що полегшує як декларативне налаштування, 

так і автоматизацію. Платформа пропонує очевидні переваги, - зручне 

розгортання, висока швидкість і гнучкість, прозоре управління витратами, 

має велику екосистему що швидко зростає. Kubernetes пропонує вам 

фреймворк для гнучкої роботи розподілених систем. Він займається 

масштабуванням та обробкою помилок у додатку надає шаблони розгортання 

та багато іншого.   Kubernetes - це відносно нова технологія. Вона настільки 

складна, що навіть досить досвідчені користувачі досі осягають її. Ця 

платформа також використовує постійно зростаючу екосистему 

безкоштовних та комерційних інструментів, сховищ, мережевих рішень та 

систем моніторингу. У Kubernetes стільки дистрибутивів, платформ і 

вендорів, що одній людині неможливо розібратися в цьому різноманітті. 

      Платформа надає такі послуги як:  

 Моніторинг сервісів і розподіл навантаження 

 Оркестрація сховища 

 Автоматичне розгортання та відкат  

 Автоматичне розподілення навантаження 

 Самоконтроль 

 Управління конфіденційною інформацією та конфігурацією 

        Висновки та перспективи.  З кожним роком кількість компаній яка 

переходить на Kubernetes  збільшується адже використання контейнеризації 

надає такі переваги як: підвищення продуктивності розробників, скорочення 

ІТ-витрат, швидше виведення товару на ринок, спрощене обслуговування. Це 

призводить як до розвитку платформи так і до розвитку контейнеризації в 

цілому. 

        Список використаних джерел 

1 Що таке Kubernetes [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kubernetes 

2  Основи Kubernetes [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://habr.com/ru/post/258443/ 

3 Як працює Kubernetes [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://sensu.io/blog/how-kubernetes-works 
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КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЯ ПРОГРАМ: ЯК ПРАЦЮЄ ТЕХНОЛОГІЯ 

  

Постановка задачі. Розглянути основні моменти, пов'язані із 

контейнеризaцією додатків. Порівняємо її з віртуaлізацією, зупинимоcя на 

питаннях безпеки та управління контейнерaми, а також поговоримо про 

сучacні засоби контейнеризації програм. 

Мета дослідження. З'ясувати, що це за технологія та за якими 

принципами вона працює.  

Результати дослідження. Контейнеризація дозволяє запускати 

написаний код на будь-яких пристроях, що працюють під керуванням ОC 

певного типу. Також ця технологія полегшує процеc cтворення та 

розгортання додатків, роблячи роботу більш безпечною та cтабільною. Таким 

чином, перенесення програми з cередовища контейнеризації в будь-яку іншу 

відбуваєтьcя безболіcно, тобто не спричиняє помилок при виконанні коду в 

новому cередовищі. Контейнеризація у програмувaнні використовується для: 

- запуску програм незалежно від викориcтовуваних мaшин та пристроїв; 

- oптимізації розрoбки додатків, коли прoцес йде швидше, а кількість 

помилок у своїй скорочується; 

- усунення конфліктних ситуацій, що виникають через потребу низки 

додатків у певних версіях ПЗ; 

- oперативне переміщення гoтових середoвищ рoзробки між кількoма 

пристроями. 

Данна технологія значно спрощює розгортання програм, також з її 

допомогою можна тестувати та налагоджувати сумнівний код. А ще 

контейнеризація дозволяє контролювати системні ресурси, знижуючи 

навантаження на апаратну частину, та полегшує масштабування та керування 

складними проектами. Нижче наведено приклади використання 

контейнеризації: 

- Міграція в хмару, або перенесення – це програмна стратегія, яка 

включає інкапсуляцію застарілих додатків у контейнери та 

розгортання їх у середовищі хмарних обчислень. Організації можуть 

модернізувати свої програми без переписування всього програмного 

коду. 
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- Організації, які прагнуть впроваджувати мікросервісну архітектуру, 

потребують технології контейнеризації. Архітектура мікросервісів – це 

підхід до розробки програмного забезпечення, який використовує 

кілька взаємозалежних програмних компонентів для надання 

функціональної програми. Кожен мікросервіс має унікальну та 

специфічну функцію. Сучасна хмарна програма складається з 

декількох мікросервісів. Наприклад, програма потокового відео може 

мати мікросервіси для обробки даних, відстеження користувачів, 

виставлення рахунків та персоналізації. Контейнеризація надає 

програмний інструмент для упаковки мікросервісів у вигляді програм, 

що розгортаються, на різних платформах. 

- Пристрої Інтернету речей (IoT) містять обмежені обчислювальні 

ресурси, що робить оновлення програмного забезпечення вручну 

складним процесом. Контейнеризація ж дозволяє розробникам легко 

розгортати та оновлювати програми на IoT.   

Висновки та перспективи. Переваги використання контейнеризації 

для створення та розгортання сучасних додатків наведені нижче: 

- Портативність - розробники програмного забезпечення 

використовують контейнеризацію для розгортання програм у кількох 

середовищах без переписування програмного коду. Вони створюють 

програму один раз і розгортають її в декількох операційних системах.  

-  Можливість масштабування. Контейнери – це легкі програмні 

компоненти, Кластер контейнерів використовує обчислювальні 

ресурси однієї й тієї загальної операційної системи, але один 

контейнер не заважає роботі інших контейнерів.  

- Відмовостійкість - оскільки контейнерні мікросервіси працюють 

в ізольованих просторах користувача, один несправний контейнер не 

впливає на інші контейнери.  

- Гнучкість - контейнерні програми працюють у ізольованих 

обчислювальних середовищах. Розробники програмного 

забезпечення можуть усувати неполадки та змінювати код програми 

без втручання в операційну систему, обладнання або інші додаткові 

сервіси.  

Контейнеризація для розробників стала mast-have технологією, яка 

виправдовує себе при розробці додатків різного типу. При цьому колись 

високий поріг входження в технологію останнім часом знизився, оскільки 

платформи для контейнеризації стають все більш доброзичливими до 

розробників-початківців. А завдяки послугам, що надаються хмарними 

сервісами, розгорнути таку платформу не важко.   
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Список використаних джерел 

1 https://learn.microsoft.com/en-

gb/dotnet/architecture/microservices/container-docker-introduction/ 

2 https://www.freecodecamp.org/news/a-beginner-friendly-

introduction-to-containers-vms-and-docker-79a9e3e119b/ 

3 https://blog.skillfactory.ru/glossary/kontejnerizacziya/ 
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ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ МЕРЕЖІ 

 

Постановка задачі. Виявити причини, що показують необхідність в 

проведенні моніторингу мережі програмними засобами. Проаналізувати 

програмні засоби моніторингу мережі. 

Мета дослідження. Виявити актуальні засоби моніторингу мережі та 

дізнатися  

Результати дослідження. З розвитком технологій ускладнюється 

можливість відстеження різних аспектів мережі та окремих її компонентів.  

Моніторинг мережі включає в себе своєчасну перевірку в режимі реального 

часу. Програмні засоби дозволяють контролювати стан мережі незалежно від 

її величини та конфігурації.    

Моніторинг мережі програмними засобами включає в себе різні 

параметри, які дозволяють перевіряти мережу виявляючи більшість проблем. 

Для кращого подання інформації інструменти підтримують інтерфейс 

користувача, де, відповідно до потреб, налаштовується подання отириманої 

інформації. 

Zabbix. Це програмне забезпечення з відкритим програмним кодом і 

використовує протокол SNMP для виявлення компонентів мережі та їх 

актуального стану. Можливо створити карту мережі за допомогою 

інструментів Zabbix, оскільки програмне забезпечення забезпечує хмарний 

моніторинг та моніторинг додатків і сервісів.  Цей процес повністю 

автоматичний та дозволяє додавати нові мережеві пристрої до процесу 

моніторингу і, відповідно, оновлювати інформацію включно з ними. Для 

оперативного реагування на проблеми,  Zabbix підтримує функцію 

сповіщення мережевого адміністратора, яку можливо налаштувати для різних 

типів сповіщень та платформ.  
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SolarWinds є комплексним рішенням для моніторингу мережі. Він, як і 

Zabbix, використовує протокол SNMP для моніторингу пристроїв в мережі та 

створення її карти. Графічний інтерфейс відображає результати моніторингу 

у вигляді таблиць та діаграм, а також список вузлів, що мають проблеми. 

Можливо налаштувати систему сповіщень та звітів. SolarWinds підтримує 

функцію NetPath, що для кращого виявлення проблем в мережі дозволяє 

відстежувати пакети поетапно.  

Nagios – як і Zabbix, є програмним забезпеченням з відкритим кодом. 

Він підтримую велику кількість плагінів, які дозволяють активувати 

додаткові функції для більш детального сканування мережі або отримання 

певних характеристик кінцевих пристроїв. 

Висновки та перспективи. Є багато рішень для моніторингу мереж, 

що дозволяють отримати повну інформацію про мережу, стан її компонентів 

та проблеми, які виникають на будь якій частині мережі. Вони забезпечують 

різносторонній моніторинг всіх вузлів та зручне візуальне подання зібраної 

інформації. Для оперативного реагування на проблеми використовуються 

системи сповіщень та створення звітів.  

Список використаних джерел 

1 13 Best Network Monitoring Tools & Software of 2022 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  

https://www.comparitech.com/net-admin/network-monitoring-tools/  

2 What is Network Monitoring? [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/automation/what-is-network-

monitoring.html 

3 Richard Olups. Zabbix Network Monitoring. 2016 
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ПРОТОКОЛИ МОНІТОРИНГУ МЕРЕЖІ 

 

Постановка задачі. Проаналізувати протоколи моніторингу мережі та 

розглянути можливість відстеження стану мережі з їх допомогою. 

Мета дослідження. Виявити, за допомогою яких мережевих 

протоколів відбувається моніторинг мережі. 

 

 

 

https://www.comparitech.com/net-admin/network-monitoring-tools/
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/automation/what-is-network-monitoring.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/automation/what-is-network-monitoring.html
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Результати дослідження. З розвитком мереж зросла кількість систем 

моніторингу та тестування мереж. Інструменти моніторингу мережі 

включають в себе всі типи мережевих протоколів. В залежності від типу 

системи програмні забезпечення можуть використовувати як SNMP, IMAP 

або SSL. 

Простий протокол керування мережею (SNMP) підтримується на 

основних пристроях, таких як маршрутизатори, комутатори, сервери та інші. 

Він є затребуваним протоколом для управління в сучасних мережах і, 

відповідно, слугує для їх моніторингу. Для розуміння того яка і де виникла 

помилка, розглядається пакет SNMP, в якому вказуються необхідні дані. 

Поля в заголовку пакету містять дані, які вказують на помилку,  пристрій, на 

якому її виявлено та його статус. 

 Програмні засоби моніторингу мережі підтримують моніторинг 

мережевих служб через протоколи  HTTP, ICMP, POP3 тощо та надають 

можливість віддаленого моніторингу через шифровані тунелі SSH. ICMP 

проводить діагностику мережі та дозволяє зрозуміти причини виникнення 

помилок. Протокол ICMP надсилає повідомлення у випадках закінчення часу 

TTL, недоступність вузла тощо. 

Список використаних джерел 

1 Основи моніторингу мережі [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.motadata.com/uk/blog/network-

monitoring-basics/ 

2 Технології моніторингу та трафік-інжинірингу в 

телекомунікаційних мережах. П.В. Кучернюк. 2021 

3 Network monitoring: Protocols, Best Practices, and Tools  

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tek-

tools.com/network/network-monitoring-guide-and-tools 
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ПРОТОКОЛ SNMP 

 

Постановка задачі. Дослідити протокол SNMP, як інструмент 

перевірки стану пристроїв та мережі. 

Мета дослідження. Виявити актуальність використання протоколу 

SNMP для виявлення стану мережі. 

Результати дослідження. SNMP є протоколом верхнього рівня мережі 

– прикладного. За його допомогою можливо виявити збої в мережі чи 

окремих пристроях та скласти карту мережі. Протокол є популярним і з часом 

покращувався. Зараз є 3 версії SNMP протоколу. Перша версія, відповідно, є 

початковою на якій базуються новіші версії. Друга версія розроблена для 

кращого сканування помилок і є на сьогодні найпоширенішою. В третій версії 

покращено захист. Безпека забезпечується шляхом використання SHA та 

DES-56. 

Операції протоколу SNMP показують чому він називається простим. 

Їхня кількість дорівнює п’яти: get, get-next, get-response, set і trap. Дані, 

отримані після використання операцій, показують актуальний стан мережі та 

кінцевих пристроїв. Використовуючи їх SNMP запитує в пристрою 

інформацію (get/get-next) та отримує відповідь (get-response). 

Компоненти SNMP – менеджер, агент, база інформації про управління. 

Менеджер відповідає за систему моніторингу мережі, в той час як агент 

відповідальний за керування програмним забезпеченням, таким як 

маршрутизатори, комутатори та інші. База інформації містить дані про 

ресурси. 

Список використаних джерел 

1 Simple Network Management Protocol (SNMP) [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.geeksforgeeks.org/simple-network-management-protocol-

snmp/ 

2 SNMP - Simple Network Management Protocol [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.thousandeyes.com/learning/techtorials/snmp-simple-

network-management-protocol  
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3 Simple Network Management Protocol (SNMP) Copyright © 1997-

2022 Ericsson AB. All Rights Reserved. October 24, 2022 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КОМПʼЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ANSIBLE 

  

Постановка задачі. В сучасному світі комп’ютерних мереж та систем, 

сервери, маршрутизатори та робочі станції нараховують десятків або сотні 

станцій, тому для їх початкового налаштування потрібно витрачати багато 

часу та великої кількості персоналу. Адміністратори систем та мереж інколи 

використовують для інсталювання або налаштування серверів деякі скрипти 

які не завжди мають документацію або не завжди працюють без помилок, 

також це займає багато часу через те що на кожен сервер потрібно заходити 

та налаштовувати власноруч. 

Мета дослідження. Автоматизувати та прискорити процес 

інсталювання та налаштування в комп’ютерних системах та мережах. 

Результати дослідження. Що таке Ansible? Це ПЗ з відкритим 

вихідним кодом, яке автоматизує постачання програмного забезпечення, 

управління конфігурацією та розгортання додатків. Ключові особливості 

Ansible:  Безагентне. У клієнті не встановлено програмне забезпечення або 

агент, який спілкується із сервером, використовується ssh для комунікації. 

Ідемпотентне. Незалежно від того, скільки разів ви викликаєте 

операцію, результат буде однаковим. 

Просте і розширюване. Програма Ansible написана на Python і 

використовує YAML для написання команд. Обидві мови вважаються 

відносно простими у вивченні. 

Ansible playbooks - це спосіб надсилання команд на віддалені 

комп'ютери за допомогою скриптів. Замість того, щоб індивідуально 

використовувати команди для віддаленого налаштування комп'ютерів із 

командного рядка, ви можете налаштовувати цілі складні середовища, 

передаючи скрипт одній або кільком системам. 

Ролі - це спосіб згрупувати кілька завдань в один контейнер, щоб 

ефективно автоматизувати роботу за допомогою зрозумілої структури 

каталогів. 
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Наприклад для налаштування нового серверу нам потрібно встановити 

декілька програм, змінити час, та налаштувати мережеві параметри, це все ми 

можемо зробити одним плейбуком і запустити його відразу на всі сервери це 

може бути як 2 так і 100 серверів. Ми отримаємо не змінний результат якщо 

ми запустим плейбук ще раз тому що всі зміни були зроблені до цього і зараз 

сервер знаходиться в очікуваному стані. 

Висновки та перспективи. По результатам цього дослідження можна 

зробити висновок що використання систем управління конфігурацією може 

значно скоротити час налаштування мережі або системи. Для управління 

мережею 100 серверів ми можемо описати всю інфраструктуру та в якому 

стані ми хочем її бачити, та після запуску плейбуків ми в короткий час 

отримуємо працюючу систему з очікуваними налаштуваннями. 

Список використаних джерел 

1 https://docs.ansible.com/ansible/latest/index.html 

2 https://www.ansible.com 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЗАСІБ ЗМІНИ ЗМІСТУ ТАБЛИЦЬ БАЗИ 

ДАНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕНОРМАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

БАГАТОРІВНЕВОЇ ІЄРАРХІЇ 

 

Постановка задачі. В теперішній час майже ніяка організація не може 

обійтися без автоматизації обліку своєї діяльності. Для цього 

використовуються інформаційні системи, в основі яких лежить база даних, 

найчастіше реляційна. Якщо ІС працює тривалий час, звичайно, зростає обсяг 

таблиць БД, що може приводити до суттєвого зниження продуктивності  

виконання запитів користувача. Одним з варіантів підвищення 

продуктивності є денормалізація. Також денормалізація широко 

використовується при проєктуванні структури сховищ даних. 

Мета дослідження. Метою роботи є зниження часу на зміну змісту 

таблиць БД, до яких застосовується багаторівнева нисхідна або висхідна 

денормалізація за рахунок автоматизації побудови запитів для оновлення 

даних. 
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Результати дослідження. Практично існує багато випадків 

використання денормалізованих структур даних. Але вони або створюють 

додатково денормалізовані таблиці, не змінюючи структуру базових таблиць, 

або працюють вже с денормалізованими структурами від початку, 

використовуючі автоматичні засоби (наприклад, тригери) для формування 

надлишкових даних під час внесення нових записів. Іноді рішення про зміну 

структури даних приймається вже під час функціювання ІС, в такому випадку 

необхідно заповнити додані атрибути таблиць відповідно обраному варіанту 

денормалізаціїї, використовуючи вже існуючий зміст таблиць. 

Розглянемо два варіанти денормалізації: нисхідна та висхідна, з 

урахуванням можливості перенесення надлишкових даних через кілька рівнів 

ієрархії зв’язків між таблицями. Введемо поняття цільових та вхідних 

таблиць в ієрархії зв’язків, які приймають участь у реалізації денормалізації. 

Цільова таблиця – така, для якої виконується зміна структури. Вхідна 

таблиця – така, дані з якої приймають участь у формуванні значень в доданих 

атрибутах. Для нисхідного порядку цільовою таблицею є TableN (N2), 

вхідною - Table1. Для висхідного порядку цільовою таблицею є Table1, 

вхідними – в загальному вигляді множина таблиць, елементами якої є TableI, 

I=2..N, можуть бути задіяні не всі таблиці з множини, але TableN – 

обов’язково присутня в множині. 

Також введено поняття d-атрибуту, який є результатом денормалізації. 

У разі нисхідного порядку тип d-атрибуту співпадає з типом обраного для 

денормалізації NotPK з вхідної таблиці. У разі висхідного порядку d-атрибут 

має тип, який залежить від обраної агрегованої функції. 

Таким чином, програма виконує наступні функції: 

з’єднання з базою даних; 

отримання списку таблиць бази даних; 

введення послідовності рівнів ієрархії зв’язків «один до багатьох» 

(«один до одного») для завдання денормалізації структури бази даних; 

визначення атрибуту (вираження та агрегованої функції) для реалізації 

денормалізації; 

автоматизоване формування запиту на додавання атрибуту для 

реалізації денормалізації (нисхідної або висхідної); 

автоматизоване формування запиту на заповнення доданих атрибутів 

для реалізації денормалізації (нисхідної або висхідної); 

виконання сформованих запитів; 

перегляд змінених даних в таблицях, які приймають участь у 

денормалізації. 

Висновки та перспективи. Представлена програма, що надає 

можливість автоматизувати створення запитів для оновлення даних у 

випадку виконання змін в структурі таблиць для підвищення швидкості 

виконання запитів завдяки прибиранню операцій з’єднання.  
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Зміна структури передбачає додавання атрибутів таблиць, які дублюють дані 

з таблиць, які розташовані на кілька рівнів вище за ієрархією, або додавання 

стовпців, значення в яких формуються на основі даних з таблиць, 

розташованих за рівнями ієрархії нижче. Впровадження програми дозволяє 

зменшити час на підготовку запитів для заповнення денормалізованої 

структури бази даних за рахунок автоматизованого використання 

багаторівневої ієрархії зав’язків. 

Список використаних джерел 

1 Denormalization in Databases. URL: 

https://www.geeksforgeeks.org/denormalization-in-databases.  

2 Teradata Documentation. Denormalization, Data Marts, and Data 

Warehouses. URL: 

https://docs.teradata.com/r/w4DJnG9u9GdDlXzsTXyItA/O5nTOgKY

w168FKfcRspUsQ.  

3 Working with denormalized data at Nintex. URL: 

https://www.nintex.com/blog/working-with-denormalized- data-at-

nintex.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з технологією хмарних сервісів та її 

вплив на сучасний світ.  

Мета дослідження. Дослідити переваги та недоліки використання 

хмарних технологій для компаній різного сегменту.  

Результати дослідження. Більшість компаній, які досі зберігають 

інформацію на жорстких носіях, з часом стикаються з проблемами нестачі 

місця або недосконалість бекапів. Вирішення проблеми для керівництва 

можливе у двох напрямках: перенесення даних у хмарний сервіс або купівля 

більш місткого жорсткого диска (серверного обладнання).  

Другий варіант вирішення проблемі не є досконалим, адже це рішення 

тимчасове і через деякий час проблема повернеться. При прийняті першого 

варіанту, компанія може зекономити на постійній закупівлі обладнання і його 

підтримці, це є однією з найвагоміших переваг даного рішення.  

 

 

http://www.geeksforgeeks.org/denormalization-in-databases
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Також компанія може не турбуватись за створення бекапів, адже більшість 

провайдерів хмарних сервісів беруть на себе зобов’язання зберігати і дати 

можливість відновити всі втрачені данні. Ще однією перевагою даного 

рішення є те що в компанії не буде прив’язки до певного місця, що дозволить 

компанії за необхідності переміститись в будь яку точку світу.  

Основні переваги даного рішення були написанні вище, а от щодо 

недоліків, то їх теж немало. Найпомітнішим недоліком даного рішення є те, 

що це рішення може не підійти для малим компаній, адже плата за такі 

послуги може бути досить великою. Також для деяких сфер бізнесу, таких як 

банк, в багатьох країнах світу, дане рішення є незаконним, так як за законом 

персональні дані користувачів цього бізнесу мають зберігатись не серверах 

які знаходяться на території країни, а більшість центрів обробки даних 

провайдері хмарних технологій знаходяться закордоном. Але з недавнього 

часу в Україні були зняті ці обмеження, що дає змогу банкам переходити на 

хмари.    

Висновки та перспективи. Хмара як серверна є досить непоганим 

рішенням для компаній середнього і великого сегменту, але для малого 

бізнесу це буде не вигідно. Також у цього рішення є непоганий потенціал  

адже все більше бізнесів починають користуватись даними послугами, і для 

залучення нових клієнтів провайдерам хмарних технологій доводиться 

створювати нові більш вигідні для клієнта пропозиції.  

Список використаних джерел 

1 «Хмари»: у чому перевага перед корпоративним сервером 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/437876/ 

2 Сфери застосування хмарних технологій [Електронний ресурс].                        

     Режим доступу: https://boodet.online/blog/sfery-primeneniya- 

    oblachnyhtehnologij-boodet-online 
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ВІРТУАЛЬНІ ПРИВАТНІ МЕРЕЖІ ТА WIREGUARD 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з протокол WireGuard, а також 

дізнатися що являє собою віртуальна приватна мержа(VPN). 

Мета дослідження. Дізнатися що таке віртуальна приватна мережа, а 

також ознайомитися з WireGuard дізнатися для чого вона і в чому її сильні 

сторони. 

 

 

 

https://boodet.online/blog/sfery-primeneniya-
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Результати дослідження. WireGuard® - VPN протокол з відкритим 

вихідним кодом, який використовує сучасну криптографію та прагне 

перевершити вже існуючі VPN протоколи, такі як IPsec та OpenVPN®. 

Спочатку WireGuard протокол був випущений для ядра Linux, проте тепер він 

є кросплатформним і може бути розгорнутий практично на всіх популярних 

ОС. Хоча WireGuard все ще перебуває на стадії розробки, його вже можна 

вважати одним із найбезпечніших, найшвидших і найпростіших у 

використанні VPN рішень. 

Кодова база WireGuard протоколу значно легша, ніж у більшості VPN 

протоколів (принаймні, з відкритим вихідним кодом). Вона становить 

приблизно 4 000 рядків коду, у той час як strongSwan/IPsec та 

OpenVPN/OpenSSL містять 500 000 та 600 000 рядків коду відповідно. 

Компактна кодова база забезпечує просту перевірку на наявність 

вразливостей у безпеці. Повний аудит WireGuard може бути виконаний 

однією людиною, аудит величезних кодових баз IPSec і OpenVPN є складним 

завданням навіть для великої команди експертів. Крім того, завдяки досить 

маленькій кодовій базі WireGuard, поверхня атаки, яка може бути використана 

зловмисниками, є мінімальною. 

VPN (скорочення від англ. virtual private network — віртуальна приватна 

мережа) — узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати 

віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. 

VPN складається з двох частин: мережа, яких може бути кілька, і «зовнішня» 

мережа, через яку проходять інкапсульовані з'єднання (зазвичай 

використовується Інтернет).Можливо також під'єднання до віртуальної 

мережі окремого комп'ютера.  

Під'єднання до VPN віддаленого користувача робиться за допомогою 

сервера доступу, який підключений як до внутрішньої, так і до зовнішньої 

(загальнодоступної) мережі. При підключенні віддаленого користувача (або 

при установці з'єднання з іншою захищеною мережею) сервер доступу 

вимагає проходження процесу ідентифікації, а потім процесу аутентифікації. 

Після успішного проходження обох процесів, віддалений користувач 

(віддалена мережа) наділяється повноваженнями для роботи в мережі, тобто 

відбувається процес авторизації. 

Висновки та перспективи. VPN це безпечний і зашифрований тунель, 

перенаправляючи весь ваш онлайн-трафік через зовнішній сервер, 

приховуючи вашу фактичну IP-адресу та захищаючи ваші дані від хакерів. 

WIREGUARD є один із найбезпечніших програм адже вона надає безпеку 

вашому комп’ютеру і дає можливість в разі загрози вашому комп’ютеру 

бистро її ліквідувати.  

Список використаних джерел 

1 https://uk.wikipedia.org/wiki/VPN 

2 https://www.kaloshin.me/2022/04/vpn-wireguard.html?m=1 

3 https://techexpert.ua/which-vpn-to-choose-to-ensure-secure-remote-

operation/ 
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ТЕХНОЛОГІЯ WI-FI 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з технологією WI-FI, як 

функціонує, з чого складається, за допомогою чого працює, якою вона зараз 

є і може бути в майбутньому. 

Мета дослідження.  Донести, що WI-FI – це одна з технологій, яка не 

припинить своє існування, навіть якщо вона буде називатися іншим словом, 

концепція її роботи залишатимиться одинаковою. 

Результати дослідження. Wi-Fi — це технологія бездротової мережі, 

яка дозволяє таким пристроям, як комп’ютери (ноутбуки та настільні 

комп’ютери), мобільні пристрої (смартфони та переносні пристрої) та інше 

обладнання (принтери та відеокамери) взаємодіяти з Інтернетом. Це дозволяє 

цим пристроям — і багатьом іншим — обмінюватися інформацією один з 

одним, створюючи мережу. 

Підключення до Інтернету відбувається через бездротовий 

маршрутизатор. Коли ви отримуєте доступ до Wi-Fi, ви підключаєтеся до 

бездротового маршрутизатора, який дозволяє вашим Wi-Fi-сумісним 

пристроям взаємодіяти з Інтернетом[1]. 

Wi-Fi використовує кілька частин сімейства протоколів IEEE 802 і 

розроблений для бездоганної взаємодії з дротовим братом Ethernet. Сумісні 

пристрої можуть працювати в мережі через бездротові точки доступу один до 

одного, а також до дротових пристроїв та Інтернету. Різні версії Wi-Fi 

визначаються різними стандартами протоколу IEEE 802.11, причому різні 

радіотехнології визначають діапазони радіозв’язку, а також максимальні 

діапазони та швидкості, яких можна досягти. Wi-Fi найчастіше використовує 

радіодіапазони 2,4 гігагерца (120 мм) UHF і 5 гігагерц (60 мм) SHF; ці 

діапазони поділяються на кілька каналів. Канали можна спільно 

використовувати між мережами, але в межах діапазону одночасно на каналі 

може передавати лише один передавач 

Обладнання часто підтримує кілька версій Wi-Fi. Для зв’язку пристрої 

повинні використовувати загальну версію Wi-Fi. Версії відрізняються 

діапазонами радіохвиль, на яких вони працюють, смугою радіозв’язку, яку 

вони займають, максимальною швидкістю передачі даних, яку вони можуть 

підтримувати, та іншими деталями. Деякі версії дозволяють використовувати 

кілька антен, що забезпечує більшу швидкість, а також зменшує перешкоди. 
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Список найважливіших версій Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 

(Wi-Fi 4), 802.11h, 802.11i, 802.11-2007, 802.11-2012, 802.11ac ( Wi-Fi 5),[44] 

802.11ad, 802.11af, 802.11-2016, 802.11ah, 802.11ai, 802.11aj, 802.11aq, 

802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ay[2]. 

Висновки та перспективи.  WI-FI, наскільки вже став звичністю, що є 

навіть у нас в смартфонах, які можуть його роздавати, скільки було версій, 

які стали основними, а деякі просто не вжилися у нашому житті і скільки ще 

буде. Точно можна сказати одне – WI-FI ще далеко не застарів, а навпаки, 

розрісся, і став дещо кращим, і в найблищому майбутньому хотілося би 

збільшити його радіус дії, зробивши його далекобійним, та само собою з цим 

і виросте його швидкість доступу до інтернету. 

Список використаних джерел  

1 Що таке WI-FI —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html 

2 WI-FI – 

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗВИЧАЙНОГО БУДИНКУ НА «РОЗУМНИЙ» 

ЗА ДОПОМОГОЮ ОКРЕМИХ ПРИСТРОЇВ   

 

Постановка задачі. Ознайомитися з можливостями розумного 

будинка. Як саме «розумний будинок» спрощує повсякденне життя. 

Мета дослідження. З’ясувати можливості розумного будинка. Чи 

варто збирати «розумний будинок» з окремих пристроїв або краще придбати 

вже готову систему розумного будинку.  Чи дійсно система розумного 

будинку спрощує життя людей і на скільки. 

Результати дослідження. Автоматичність системи – це найбільша 

перевага. «Розумні будинки» додають комфорт в життя і зводять потребу 

обслуговувати комунікації та прилади до мінімуму. Програма працює 

переважно з освітлювальними приладами, охоронними, розважальними. 

Основні можливості даної системи:  

- в автоматичному режимі підтримувати заданий температурний 

режим;  

- контролювати системи додаткового обігріву;  

- налаштовувати освітлення; знизити витрати на електроенергію;  
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- контролювати аудіо – та відеосистеми;  

- запобігати витоку газу або води;  

- запускати механізми;  

- імітувати присутність людини в будинку. 

Звісно ж можна придбати вже готову систему «розумного будинку», але 

є й альтернатива – це покупка окремих частин, які можуть автоматизувати 

той чи інший прос. Звісно ж в  такого метода є свої переваги та недоліки. 

Основним недоліком є те, що деякі прилади різних торгівельних марок  

можуть бути не сумісні між собою або їх потрібно автоматизовувати 

власноруч. Але в такої системи є декілька вагомих переваг. Можна придбати 

прибори які виконують саме ті  функції, які вам потрібні, без додаткових 

непотрібних опцій. А друга перевага це економія коштів, адже готовий 

«розумний будинок» коштує набагато доржче. 

Найпростішим прикладом є «розумна розетка». Вона вставляється в 

звичайну розетку та під’єднується до WI-FI, завдяки цьому можна керувати 

нею віддалено зі смартфона. Наприклад це може знадобитись у випадках коли 

забули вимкнути праску з розетки і щоб уникнути пожежонебезпечних 

ситуації  достатньо зайти в додаток на телефоні та вимкнути розетку, це 

набагато легше та швидше ніж бігти до дому. 

Встановивши «розумний термостат» можна підтримувати задану 

температуру у квартирі та регулювати її автоматично. Його можна 

налаштувати так, щоб коли ви залишаєте квартиру термостат опускав 

температуру до 16Со, а за 30 хвилин до вашого приходу він почав обігрівати 

кватиру до комфортної температури. Також є покращені «розумний 

термостат», вони не тільки регулюють температуру, а й вологість повітря.  

Є багато пристроїв які не тільки керуються віддалено, а також можна 

автоматизувати встановивши циклічність, наприклад - бойлер, мультиварка, 

фіранки та багато іншого. Це все можна налаштувати так щоб вони 

виконували свої основні функції через певний проміжок часу або в 

конкретний час. 

Для уникнення непередбачуваних ситуацій можна обзавестись 

різноманітними датчиками. Найкориснішими датчиками вважають «датчик 

затоплення» та «датчик диму». Бувають випадки коли може прорвати 

трубопровід або просто забуваєш вимкнути воду, це може закінчитись 

затопленям не тільки власної квартири, а й сусідніх, в даному випаду в нагоді 

стануть «датчики затоплення», коли вода досягає певного рівня, датчик 

відсилає сповіщення про затоплення на смартфон, а в деяких випадках 

автоматично перекриває воду. У випадках з пожежею корисним буде «датчик 

диму», він не тільки може сповістити про пожежу, а й викликати пожежників. 

У випадку якщо до датчика буде під’єднана система пожежогасіння, він   

одразу ж почне гасити полум’я. 
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Висновки та перспективи. Є багато пристроїв які не тільки керуються 

віддалено, а й керуються автоматично. Безперечно, ці пристрої дуже корисні, 

вони не тільки спрощують повсякденне життя, а й можуть врятувати життя. 

Хоча поодинці ці пристрої не представляють нічого особливого але в 

сукупності вони утворюють цілу систему, яку і називають «розумним 

будинком». Збираючи розумний будинок окремими приборами можна не 

тільки зекономити, а також отримати саме той функціонал який потрібен.  

В теперішній час система «розумного будинка» не виглядає дуже 

перспективною, адже для її коректної роботи потрібне постійне живлення, а 

живити її від генератора або безперебійника не вигідно, адже ця система не 

тільки економить електроенергію, а й в деяких випадках додатково її 

споживає. 

Список використаних джерел 

1 Smart Home: Definition, How They Work, Pros and Cons 

[електронний ресурс] - режим доступу: 

https://www.investopedia.com/terms/s/smart-

home.asp#:~:text=Key%20Takeaways,with%20convenience%20and

%20cost%20savings. 

2 The Best Smart Home Devices for [електронний ресурс] - режим 

доступу: https://www.pcmag.com/picks/the-best-smart-home-

devices 
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МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Постановка задачі.  Що таке мережева технологія? Які є види 

мережних технологій? Умови створення мережевих технологій? 

   Мета дослідження.  Метою дослідження є, пояснення що є 

мережевими технологіями, як це працює, та які види існують 

 Результати дослідження. Мережева технологія - це погоджений набір 

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

обсязі, достатньому для побудови локальної обчислювальної мережі. Це 

визначає, як буде отримано доступ до середовища передачі даних. В якості 

альтернативи можна ще зустріти назву «базові технології». Які є види 

мережних технологій? 

Ethernet - на даний момент це найпопулярніша мережева технологія у 

всьому світі. 

Token-Ring - Мережеві інформаційні технології даного типу 

використовуються для створення розподіленого середовища передачі даних, 

яке в кінцевому підсумку утворюється як об'єднання всіх вузлів в одне 

кільце. 

https://www.investopedia.com/terms/s/smart-home.asp#:~:text=Key%20Takeaways,with%20convenience%20and%20cost%20savings
https://www.investopedia.com/terms/s/smart-home.asp#:~:text=Key%20Takeaways,with%20convenience%20and%20cost%20savings
https://www.investopedia.com/terms/s/smart-home.asp#:~:text=Key%20Takeaways,with%20convenience%20and%20cost%20savings
https://www.pcmag.com/picks/the-best-smart-home-devices
https://www.pcmag.com/picks/the-best-smart-home-devices
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ArcNet - цей варіант використовують топологію шина і пасивна зірка. 

При цьому він може будуватися на неекранованої кручений парі і 

оптоволоконном кабелі. 

FDDI - Мережеві комп'ютерні технології даного виду є 

стандартизованими специфікаціями архітектури високошвидкісної передачі 

даних, що використовує оптоволоконні лінії.  

Прообраз мережі Internet було створено в кінці шістдесятих років 

минулого століття на замовлення Міністерства оборони США. На той час 

існувало дуже мало потужних ЕОМ, і для проведення наукових досліджень 

виникла потреба забезпечити доступ багатьох вчених до цих машин. При 

цьому міністерство оборони поставило умову, щоб мережа продовжувала 

працювати навіть після знищення її частини, тому підвищена надійність 

мережі була закладена вже при її створенні. Агентство перспективних 

досліджень (ARPA – Advanced Research Projects Agency), що є одним з 

підрозділів Міністерства оборони США, почало роботу над проектом зв'язку 

ЕОМ оборонних організацій. В результаті наукових пошуків була створена 

мережа ARPANET, яка працювала за принципами, за якими пізніше було 

створено Internet. Наступним кроком стало створення мережі Національного 

наукового фонду США (NFS). Мережа, названа NFSNET, об'єднала наукові  

центри Сполучених Штатів. При цьому основою мережі стали 5 супер ЕОМ, 

з'єднаних між собою високошвидкісними лініями зв'язку. Решта користувачів 

під'єднувалися до мережі і могли використовувати її можливості. Усі 

комп'ютери в мережі Internet поділяють на дві категорії: сервери та робочі 

станції. Робочі станції- це комп'ютери, за якими працюють користувачі. 

Сервери – це спеціально виділені машини, призначені для обслуговування 

робочих станцій. Вони, як правило, мають великі ресурси (апаратні, 

програмні, інформаційні), які можуть бути виділені для користування в 

мережі. Сервери постійно перебувають в робочому стані і забезпечують 

передачу даних у мережі. На серверах встановлюється спеціальне програмне 

забезпечення, яке називають програмами-серверами, на відміну від програм-

клієнтів (програм на робочих станціях користувачів). 

Висновки та перспективи.  Мережні технології в нашому житті 

різноманітні, однак сама популярна з них це - Ethernet! Вона знаходиться у 

кожного з нас, вона повсюди! Також є різноманітні її технології такі як 

Fast\Gigabit Ethertnet, їх різницяполяга у швидкості 100\1000мб\с 

Список використаних джерел 
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CISCO PACKET TRACER 

ПРОГРАМА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ 

Постановка задачі. В рік комп’ютерних технологій и мереж, мережеві 

інженери і адміністратори мають великий обсяг інструментів и програм для 

створення різних мереж для різних вимог роботи, але є проблема в тому щоб 

перевірити результат який був створений а перевіряти на самій створеній 

мережі може привести до поламок або збою в мережі тому для цього треба 

мати програму в який можливо відтворити мережу и провести необхідні 

тести.  

Мета дослідження. Розповісти и провести аналіз програми для 

моделювання комп’ютерної мережі від CISCO Networking Academy – Cisco 

Packet Tracer.   

Результат досліджень. На сьогоднішній день робота и побут людей 

побудована на різних комп’ютерних мережах. Мережі поділяються на: 

 персональні мережі (Personal Area Networks - PAN) 

 локальні мережі (Local Area Networks — LAN) 

 кампусні мережі (Campus Area Network) 

 глобальні мережі (Wide Area Networks — WAN) 

І кожна с цих мереж виконує свою певну задачу и має своє власне поле 

покриття. Як наприклад – Локальна мережа наприклад може мати мережу з 

обсягом 10-20 робочих місць. А ось Глобальна мережа навпаки не має 

обмеження и може мати обсяги в кілька тисяч робочих місць. Так ось в чому 

полягає проблема цих мереж – в тому що створити и наладити мережу 

можливо, а ось з перевіркою працездатності цієї мережі може бути 

проблемою бо є вірогідність перевірки на самій мережі може привести до 

поломки або збію в налаштуваннях мережі і на відновлення мережі може 

витратиться багато часу. Тому для таких випадків и було створено програму 

для моделювання мереж як наприклад Cisco Packet Tracer.  

Cisco Packet Tracer – програма для моделювання комп’ютерних мереж 

від CISCO Networking Academy, яка доступна для використання після  

реєстрації в CISCO Networking Academy. Дана програма більше створення не 

тільки для створення и перевірки мереж але і для навчання створення и 

налаштування цих самих мереж. Cisco Packet Tracer має такі переваги: 

Реалістичне середовище моделювання та візуалізації, яке доповнює 

навчальне обладнання, включаючи можливість реального часу спостерігати 

за внутрішніми процесами, які зазвичай приховані на реальних пристроях. 

 

 



201 
 

Розрахована на багато користувачів спільна робота в режимі реального 

часу і конкурси для динамічного навчання. 

Розробка та локалізація структурованих навчальних завдань, таких як 

лабораторні роботи, демонстрації, тести, іспити та ігри. 

Студенти можуть вивчати різні концепції, проводити експерименти та 

перевіряти свої знання у галузі побудови мереж. 

Студенти та викладачі можуть здійснювати проектування, побудову та 

налаштування складних мереж, а також усувати проблеми з використанням 

віртуального обладнання. 

Підтримка різних варіантів викладання та навчання, таких як лекції, 

групові та індивідуальні лабораторні роботи, домашні завдання, ігри та 

конкурси. 

Підтримка розширення функцій за рахунок зовнішніх програм за 

допомогою API для розширення функціональних можливостей Cisco Packet 

Tracer у таких галузях, як складання календарних планів, проведення 

контрольних робіт, ігри, спеціальні можливості та взаємодія з реальним 

обладнанням. 

\\ 

Малюнок 1 - Сisco Packet Tracer 

Висновки та перспективи. Можна зробити короткий висновок в тому 

що подібні програми необхідні не тільки для того щоб перевірити 

працездатність мережі, але і не поганим методом для навчання створювання, 

налаштування, модернізації і відновлення працездатності мереж. 

Список використаних джерел 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27

%D1%8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0  
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КІБЕРБЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ 

ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Постановка задачі. Сучасний світ стрімко ввійшов в епоху четвертої 

промислової революції (“Індустріалізація 4.0”), концепцію якої вперше 

сформульовано як впровадження кіберфізичних систем в виробничі процеси 

(Ганновер, 2011). Передбачається, що ці системи об’єднаються в одну 

мережу, будуть зв’язуватися одна з одною в режимі реального часу, 

самоналаштовуватися та навчатися новим моделям поведінки. В Україні цей 

період ознаменувався епохою вседержавної “діджиталізації”. 

Мета дослідження. Метою доповіді є розгляд окремих питань 

впровадження “діджиталізації” в Збройних Сил України (далі – ЗС України), 

а саме в інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – ІТС) ЗС України. 

Результат досліджень. Саме зараз розпочинається з’єднання двох 

світів: виробництва та мережевих з’єднань шляхом Кіберфізичних Систем 

(CPS), Кіберфізичних виробничих систем (CPPS) та Інтернету речей (IoT). 

Широкомасштабна цифровізація, впровадження сучасних технологій, 

використання робототехнологій, які спрямовані на розуміння нової 

виробничої парадигми в епоху “Індустріалізації 4.0”, не залишили поза 

увагою і Збройні Сили України, а саме: змінилися підходи до управління та 

адміністрування ІТС. 

Але, в той же час, масове використання в якості управляючого 

інструменту комп’ютеризованих компонентів, алгоритм роботи яких 

залежить від застосованого програмного забезпечення, породжує появу та 

шалене зростання кількості нових атак на ІТС, насамперед кібератак. 

Сьогодення показує, що ІТС Збройних Сил України не інтегровані між 

собою або інтегровані частково. “Індустріалізація 4.0” передбачає, що 

функціональні складові в рамках єдиної структури створюють загальний 

універсальний інформаційний простір з метою автоматизації відразу 

декількох процесів управління. 

На даний час все більше використовується програмне забезпечення та 

системи аналізу на основі “хмарних” платформ. Епоха четвертої промислової 

революції передбачає збільшення потоків обміну даними, що виходять за 

межі окремо взятого відомства, організації і т.п. Тому, не виключено, що і в 

Збройних Силах України в подальшому системи моніторингу та контролю 

стану ІТС перейдуть на “хмарні” платформи. 
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Кіберзлочинці використовують наявні інструменти кібервпливу для 

проведення кібератак на об’єкти критичної інфраструктури держави, в першу 

чергу Збройних Сил України. 

В умовах сучасної геополітичної обстановки актуальним на сьогодні 

залишається питання забезпечення безпеки, у тому числі і кібербезпеки ІТС 

Збройних Сил України. 

Зміни в об’єктах критичної інфраструктури, що підлягають 

першочерговому захисту, приводять до нових спроб впливу на стійкість їх 

функціонування та урізноманітнення способів та шляхів впливу. Новому 

класу загроз, а саме кіберзагроз, повинен протистояти новий клас систем 

забезпечення безпеки, а саме: система кіберзахисту. 

Відомо, що якість виконання завдань управління залежить від 

можливості ІТС зберігати задану стійкість функціонування на протязі 

визначеного часу виконання своїх основних функцій в межах, встановлених 

нормативними вимогами, в умовах впливу різних факторів. Адже в епоху 

“Індустріалізації 4.0” (зі збільшенням кількості з’єднань та використанням 

стандартних та новітніх протоколів обміну інформацією), подальшого 

стрімкого розвитку цифрових технологій поряд із добре відомими 

показниками стійкості функціонування ІТС (живучість, надійність, 

завадозахищеність, кіберзахищеність) з’являється ще один: здатність ІТС до 

трансформації у різних умовах обстановки, у тому числі і під дією 

кібервпливу. 

Висновки та перспективи. Саме введення нового показника стійкості 

функціонування ІТС, який можна характеризувати такими 

взаємопов’язаними між собою функціями як реконфігуративна, 

реорганізаційна, реконструктивна, диверсифікаційна та репродуктивна, 

потребує в майбутньому більш детального розгляду та вироблення методик 

його оцінювання. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВЛАДИ 

 

Постановка задачі. Формування інформаційного суспільства як 

нового типу соціальної організації зумовлює трансформацію його 

громадянських та політичних інститутів, організаційно-функціональних 

аспектів публічної влади та порядку здійснення публічного управління. 

Інформація завжди виступала основою прийняття будь-якого публічно-

владного рішення, але зараз вона стає стратегічним ресурсом соціально-

економічного, громадсько-політичного розвитку. Таке підвищення ролі 

зумовлене високою швидкістю сучасної суспільної комунікації, що різко 

“скорочує» тенденції суспільного розвитку, знижує ступінь їх 

передбачуваності, зменшує час на прийняття органами публічної влади 

адекватних рішень, істотно підвищує управлінські ризики. Отож, публічне 

управління має бути випереджаючим відносно поточних проблем і 

ґрунтуватися на принципах активного управління інформацією. Рівень 

інформатизації стає одним із важливих чинників успішного економічного і 

соціального розвитку як держави в цілому, так і її регіонів. 

Мета дослідження. Метою доповіді є теоретичне обґрунтування, а 

також визначення основних напрямків і рекомендацій щодо удосконалення 

комунікативних технологій органів виконавчої влади. 

Результат досліджень. Інформатизація – комплексне явище, яке 

включає, за визначенням Закону України “Про Національну програму 

інформатизації», сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, 

політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих 

процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних 

потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 

побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки. 

Слід зазначити, що інформатизація несе значний потенціал підвищення 

ефективності здійснюваного регіональними та муніципальними органами 

влади управління. Але її не слід формалізувати та зводити виключно до 

технологізації та автоматизації управлінських процедур.  

 

 

 

 

 



205 
 

За умов неефективності самого порядку діяльності органу влади перенесення 

процедур в інформаційну сферу не лише не підвищить ефективність 

управління, а й призведе до необґрунтованого збільшення управлінських 

витрат. 

Висновки та перспективи. Стає очевидним, що без широких 

адміністративних реформ, пов’язаних з якісним оновленням функціонування 

органів публічної влади, застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій не приведе до бажаних результатів. Інформатизація як комплексне 

явище має визначати не тільки і не стільки інформаційне забезпечення 

діяльності органів публічної влади, скільки новітню концепцію публічного 

управління в умовах формування та функціонування інформаційного 

суспільства, що реалізується на загальнодержавному, регіональному і 

місцевому рівнях територіальної організації публічної влади, заснована на 

широкому використанні і нформаційно-комунікаційних технологій як у 

взаємодії в межах системи органів публічної влади, так і мережевої взаємодії 

з інститутами громадянського суспільства. Вона має комплексний, 

системний, багаторівневий характер і вимагає належного правового, 

організаційного, технологічного, кадрового механізмів реалізації, які 

поступово впроваджуються в Україні. 

Список використаних джерел 
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IP-ТЕЛЕФОНІЯ ДЛЯ ОФІСІВ, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Постановка задачі. Розглянути систему ІР-телефонії та її організацію. 

Мета дослідження. Побудова IP-телефонії для офісів. 

Результати дослідження. ІР-телефонія стала невід'ємною частиною 

нашого часу, тим більше для офісів. ІР-телефонія – це технологія яка дозволяє 

використовування Інтернету для ведення міжнародних і міжміських 

телефонних розмов. 

Для організації ІР-телефонії використовуються спеціальні шлюзи. 

Шлюз повинен бути з'єднаний з телефонним апаратом або абонентською 

лінією, яка підключена до ІР-мережі. Основні компоненти IP-телфонії: 

Шлюз – необхідний пристрій, підключений до IP-мережі і до 

телефонної мережі (PBX/PSTN). 

Функціями є: 

– відповідь на виклик абонента PBX / PSTN; 

– встановлення з'єднання з віддаленим шлюзом; 

– встановлення з'єднання з абонентом PBX / PSTN; 

– стиснення, пакетування та відновлення голосу(або факс-сигналу). 

На фізичному рівні технологія VoIP може працювати в будь-якому 

фізичному середовищі, яке може бути використаним для передачі звичайним 

протоколом IP. Такі середовища можуть бути представлені у вигляді кабелю 

кручений пари (використовуваної в традиційному Ethernet), телефонних 

проводів, бездротових з'єднань (протокол IEEE 802.11) та інші. 

Другий рівень мережевої моделі – канальний рівень. Він вказує, що 

протокол IP для створення фреймів може використовувати різні протоколи і 

формати кадрів. Як показано на рис. 2.1, він включає багатоканальний PPP 

(Multilink PPP), Frame Relay (FR) і ATM. При проектуванні мережі можливі й 

інші варіанти, оскільки передавати голос можуть також Ethernet, Wi-Fi і інші 

технології локальних мереж. 

На третьому, мережевому рівні використовується протокол IP як спосіб 

передачі голосу, однак звичайний IP повинен бути доповнений спеціальними 

засобами. Оскільки існують проблеми з затримкою, протоколу IP потрібно 

використовувати будь-який спосіб встановлення черговості для того, щоб 

голосовими даними не довелося очікувати передачі в умовах конкуренції зі 

звичайними даними. На маршрутизаторах повинна бути використана 

черговість з малою затримкою (Low-Latency queuing – LLQ) або будь-яка  
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інша сучасна схема установки черговості, щоб голосові дані відправлялися 

раніше звичайних даних. Крім того, повинні використовуватися схеми 

маркування (marking) із завданням пріоритетів (coloring), звані IP-

пріоритетами, для забезпечення того, щоб голосові дані розглядалися 

системою як більш важливі для першочергової передачі, ніж звичайні дані. 

Наступним рівнем є транспортний рівень. Оскільки для передачі голосу 

використовується протокол UDP, системі не вистачає механізму установки 

черговості пакетів, щоб пакети доставлялися в необхідній послідовності. 

Транспортний протокол реального часу (Real-Time Transport Protocol – 

RTP) для виконання цієї вимоги додає номер пакета в послідовності передачі 

і механізм розстановки тимчасових міток. Також може використовуватися 

протокол резервування (Resource Reservation Protocol – RSVP) для 

резервування смуги пропускання вздовж шляху проходження голосу по IP-

мережі. Даний протокол виключає використання зарезервованої смуги 

пропускання пакетами інших даних. 

П'ятий рівень моделі – сеансовий. На сьогоднішній день мережі VoIP 

переходять зі стандарту ITU-T H.323 на інший протокол ініціювання сеансу 

(Session Initiation Protocol – SIP) і протокол опису сеансу (Session Description 

Protocol – SDP). 

Шостим рівнем моделі є рівень уявлень. Як визначено в моделі OSI, 

рівень уявлень аналізує та інтерпретує формати даних. У термінах передачі 

голосу рівень уявлень забезпечує методи кодування і стиснення, що 

використовуються для передачі голосу. 

Всі рівні стека протоколів спільно застосовуються для того, щоб 

вирішити проблеми мінімізації затримки і забезпечити необхідний порядок 

проходження пакетів. 

Висновки та перспективи. IP-телефонія має низку переваг перед 

традиційною телефонним зв’язком. Основним з них є передача звукових 

повідомлень з використанням комп’ютерних мереж на будь-які відстані. Це 

дає можливість значно знизити вартість зв’язку, особливо при здійсненні 

міжміських і міжнародних дзвінків. Іншою, не менш важливою, перевагою 

даного сервісу є відсутність необхідності прокладки телефонного кабелю. 

Особливе значення це має, коли мова йде про важкодоступні райони або 

робота в умовах поганої погоди. 
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WIFI 6 ТА ТЕХНОЛОГІЯ OFDMA 

 
Постановка задачі. Ознайомитись з сучасним стандартом бездротових 

мереж, а також розкрити його головне нововведення - OFDMA. 

Мета дослідження. Розглянути що таке WIFI 6 і проаналізувати його 

переваги та недоліки. Розкрити в чому полягає інноваційність технології 

OFDMA. 

Результат дослідження. WIFI 6 (IEEE 802.11AX) - це стандарт для 

бездротових мереж що прийшов на заміну WIFI 5 (IEEE 802.11AC). Цей 

новий стандарт має на меті не лише відповідати запитам що ставить сучасний 

світ, але й бути готовим до швидкого розвитку мереж. 

Проблема яка стає все більш явною є не стільки запит на швидкість 

передачі даних бездротовим каналом, скільки кількість пристроїв що зростає 

з прискоренням. Певний час проблему великої кількості пристроїв обходили 

додаванням більшої кількості антен чим збільшували пропускну здатність 

всієї бездротової точки доступу. 

WIFI 6 має на меті розв’язати цю проблему, для цього було використано 

технологію OFDMA. OFDMA збільшує пропускну здатність мережі завдяки 

передачі даних багатьом користувачам одного радіоспектру. Для цього 

OFDMA бере канал WIFI та ділить його на менші частотні ланки що відомі 

як ресурсні одиниці (RU - resource unit). Таким чином у користувача значно 

зменшується час очікування на пакет. Розділяючи канал передачі даних на 

підканали дозволяє суттєво збільшити ліміт на кількість користувачі до 74 

одночасних пристроїв. 

Проте на цей момент WIFI 6 поки не є широко розповсюдженою через 

деякі свої особливості. На відміну від попередніх стандартів, стандарт IEEE 

802.11AX розроблявся практично з нуля, тому більшість мережевих адаптерів  

не підтримує його. Це тягне за собою те що адаптери що підтримують цю нову 

технологію більш коштовною, а це своєю чергою зменшує кількість пристроїв 

які мають підтримку WIFI 6. Таким чином виникає замкнуте коло в якому 

ціна на технологію не зменшується через недостатній попит на неї що 

виникає через недостатню розповсюдженість нового стандарту. 

Висновки та перспективи. Таким чином WIFI 6 та її компоненти як і 

будь-яка технологія має як свої переваги, так і недоліки. Проте прийняття 

WIFI 6 є невідворотним, адже ті переваги що надає це рішення дозволяє 
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перекрити великий пласт проблем що виникають через зростання клієнтських 

пристроїв що підключені до бездротових мереж. 
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CRYPTOGRAPHY ALGORITHMS. RELIABILITY AND RISKS. USAGE 

AND PERSPECTIVE. 

Task statement. Perform modern data encryption algorithms analysis. Evaluate 

the reliability of these algorithms and define their weaknesses. On the basis of the 

material studied, assume further development of encryption algorithms. 

Research objectives. Goal of my research – gain knowledge in sphere of data 

encryption and make a conclusion regarding disadvantages of certain encryption 

method. Assume future of data encryption trends. 

Research results. Data encryption is essential technology to protect data during 

transaction. In process of data systems evolution, demand for cloud platforms and 

services has increased. Online bankings, cloud services, open source applications and 

other data systems perform billions of data transactions per day. As far as data 

transactions usage grows the opportunity to retrieve private information increases too. 

Cryptography became a method of cybersecurity to protect data from being stolen. 

Cryptography is a method of developing techniques and protocols to prevent a third 

party from accessing and gaining knowledge of the data from the private messages 

during a communication process.  

 

https://www.tp-link.com/uk-ua/wifi6/
https://www.stl.tech/blog/meet-wifi6-the-prospects-and-prominence/
https://www.stl.tech/blog/meet-wifi6-the-prospects-and-prominence/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6
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Terms: 

Encryption: a process of conversion plaintext (normal text) to a ciphertext 

(random sequence of bits).  

Decryption: The inverse process of encryption, conversion of ciphertext to 

plaintext. 

Cipher: a cryptographic algorithm which is used to convert plaintext to 

ciphertext. Based on mathematical function. 

Key: A small amount of information that is required to induce the output of the 

cryptographic algorithm. 

Logical cryptographic types: 

1. Symmetric-Key Cryptography - encryption method, where we have a single 

key into application. This common key is used for both the encryption as well as the 

decryption process. Using a common single key creates a problem of securely 

transferring the key between the sender and the receiver. It is also called Secret-Key 

Cryptography. This type of cryptography ensures that the key is known to both the 

sender and receiver. AES (Advantage Encryption Algorithm) developed in USA is 

absolute leader. AES-256 currently is the most reliable algorithm of type. 

Disadvantage: it is possible to steal the key during exchange with other party. 

Solution: using secure method of delivering the key to the other party. 

Usage: public games, Networks, OS built-in functions, bankings. 

2. Asymmetric-Key Cryptography - encryption method uses a pair of keys, an 

encryption (public) key, and a decryption (private) key. The key pair generated by this 

algorithm consists of a private key and a unique public key that is generated using the 

same algorithm. It is also called Public-Key Cryptography. 

RSA (Rivest–Shamir–Adleman) is the most spread of type, but ECC (Elliptic Curve 

Cryptography) is freshly certified and gaining popularity encryption algorithm is much 

more reliable and safe.  

Disadvantage: the public key holds the risk of getting tampered with by any malicious 

third party.  

Solution: can be solved by using Public-key infrastructure (PKI). In this method, 

another third party known as certificate authorities, check the ownership of the keys. 

Alternative way named “web of trust” can also be used to provide authenticity of key 

pairs. 

Usage:  SSH connections, authentication between Cloud services. 

3. Hash functions - type of encryption without keys. It uses a cipher to 

generate a hash value of a fixed length from the plaintext. It is nearly impossible for 

the contents of plain text to be recovered from the ciphertext. Last version of SHA is 

the most reliable cryptographic method nowday. 

Disadvantage: Susceptible to preimage attacks. 

Solution: 256 bits SHA has never been broken to date. 

Usage: Cryptocurrencies transactions validation, Digital certificates, TLS, SSL 

Summarising research, each logical type of cryptographic algorithms is widely spread 

and there no perspective for them to be deprecated in near 10 years. What is more, 

huge amount of alternative improvements is accessible.  
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Evaluating most stable and reliable encryption methods nowday, I can claim that: 

1) AES. Became 100% secured, when move from AES-128 to AES-256. 

2) RSA. Despite being the most spread of type is going to be deprecated in case of 

high unreliability. ECC algorithms is a new step of asymmetric cryptography and 

going to become gold standard of type. 

3) SHA. The most reliable cryptographic method. Hash functions impovements are 

possible, but not necessary in near years, due to high resistance to hacking attacks. 

One of the easiest way to make cryptographic method more secure is to inscrease 

number of rounds to convert information in bit sequence. Second way – to extend 

final amount of bits. 

Conclusion. During research I mentioned several types of cryptographic 

algrorithms and methods. Each logical type has gold standard and ways to improve the 

features. Everyone should understand, to be secured during data transactions, it`s not 

enough to choose the most reasonable encryption. Current encryption methods, 

described in topic, has no chance to be hacked as mathematical or logical structure. 

Meet initial security requirements to avoid being attacked: 

- strong passwords 

- multifactor authentication 

- firewalls 

- antivirus software 

List of resources. 

1 Internet source. 
https://codesigningstore.com/hash-algorithm-comparison 

2 Internet source. 
https://www.ssl2buy.com/wiki/ 

3 “Simple Steps to Data Encryption” by Peter Loshin, 2013. 

4 Internet source. 
https://amazon.com/Data-Encryption-Technologies-Complete-Guide/ 
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ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ ДЛЯ ПОШУКУ СХОЖИХ 

АКАУНТІВ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 Постановка задачі. Разом з активним зростанням кількості користувачів 

мережі інтернет збільшується і кількість даних необхідних для обробки. 

Використання звичайних статистичних методів для аналізу настільки великих 

https://codesigningstore.com/hash-algorithm-comparison
https://www.ssl2buy.com/wiki/
mailto:d.dibrii@gmail.com
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масивів даних стає неефективним, що вимагає пошуку нових підходів до 

обробки та аналізу даних.  

Мета дослідження. Одним з новітніх способів є аналіз за допомогою 

кластерного аналізу. 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. 

У кластерному аналізі використовуються різні методи кластерізації даних, 

які в залежності від поставленої задачі будуть давати кращі чи гірші результати. 

Широкого використання методи кластерізації досягли в біології, астрономії та 

психіатрії, а з появою великих даних і у сфері інформаційних технологій. Через 

це виникає необхідність визначення найбільш доцільного методу кластерізації 

для великих даних, зокрема для аналізу акаунтів в соціальних мережах. 

Результати дослідження. Після дослідження наукової статті [1, c. 2-6] 

було визначено наступні методи кластерізації та степінь їх відповідності для 

аналізу великих масивів даних користувачів соціальних мереж: 

k-means – відносна простота швидкість роботи та чіткість віднесення 

обʼєктів до кластерів робить k-means одним з найчастіше використовуваних 

методів кластерізації для роботи з даними з соціальних мереж, водночас 

необхідність конкретного задання кількості кластерів та чітке визначення 

кожного обʼєкта може буди проблемним у разі роботи з даними які містять 

велику кількість шумів; 

c-means – відноситись одразу для декількох кластерів, оскільки до уваги 

приймається також вірогідність потрапляння даних в кластер. Але вони мають 

істотні проблеми при зростанні кількості даних через зниження швидкості 

обробки, що вимагає використовувати їх лише з невеликими вхідними даними.  

Висновки та перспективи. Після проведеного дослідження було 

визначено, що хоча і не існує оптимального методу для обробки великої 

кількості даних користувачів соціальних мереж, в більшості випадків метод     k-

means буде оптимальним, оскільки він добре масштабується з зростанням 

кількості даних та чітко відносить користувачів до конкретних кластерів.  

В подальшому це може бути використано для створення програмного 

забезпечення кластерізації схожих акаунтів користувачів в соціальних мережах. 

Список використаних джерел 

1 Noufa Alnajran, Keeley Crockett, David McLean, Annabel Latham. Cluster 

Analysis of Twitter Data: A Review of Algorithms. Manchester Metropolitan 

University 2018. С.2-6. 
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АДАПТИВНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВЕБ-

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Постановка задачі. Дослідити існуючий стан адаптивної системи 

навчання для розробки майбутньої АСН для вивчення веб-технологій. 

Мета дослідження. Дослідити існуючий стан адаптивної системи 

навчання для розробки майбутньої моделі АСН для вивчення курсу веб-

технологій. 

Результати дослідження. Однією з найсучасніших дослідницьких ідей 

для адаптивних веб-освітніх систем є персоналізація навчального контенту на 

основі стилів навчання користувачів. Студенти вчаться не на технології, а на її 

ролі як засобу для покращення навчання. Застосування адаптивної системи 

навчання, дає змогу усунути проблеми несумісності між педагогікою і 

технологіями, що виникає в останніх веб-середовищах навчання. Ця система 

надає студентам педагогічно персоналізований навчальний контент, що 

базується на їхніх стилях навчання. 

У наш час популярність всесвітньої мережі Інтернет стимулює розвиток 

персоналізованих освітніх систем для підтримки і полегшення доставки 

навчального контенту на основі потреб студентів. Персоналізовані системи 

електронного навчання розробляються в рамках напрямків інтелектуального 

навчання та адаптивних систем навчання (АСН). Ці два напрямки відрізняються 

тим, як вони пропонують персоналізований контент, пристосований до різних 

навчальних уподобань і характеристиках учнів. Адаптивна система навчання 

надає найбільш релевантний контент та шляхи навігації, адаптуючи контент до 

навчальних потребам користувача [0]. 

Це педагогічний метод, заснований на використанні комп'ютерів як 

інтерактивних навчальних пристроїв. Він адаптує навчальні ресурси відповідно 

до навчальних потреб студентів на основі заздалегідь визначеного стану знань 

або самостійного вивчення певного предмета чи теми, які виявляються через 

відповіді на запитання, вправи та експерименти. В адаптивному навчанні кожен 

учень є унікальним у своєму навчальному процесі, і для того, щоб зменшити 

ризик розчарування в умовах лише одноманітного та колективного викладання, 

на допомогу здобувачеві освіти можуть бути використані певні цифрові ресурси 

та програмне забезпечення. Крім того, його діяльність може реагувати на 

потреби студента в режимі реального часу, сприяючи розвитку навичок більш 

високого рівня, включаючи об'єднання знань з різних дисциплін для вирішення 
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реальних проблем. Адаптивне навчання дозволяє навчатися без обмежень у часі 

та аудиторії. Якщо система адаптивного навчання добре розроблена, вона дасть 

таку ж ефективність, як і навчання в аудиторії, навіть кращу. 

Згідно з теорією тестових завдань [0], здібності студента 

використовуються для персоналізації змісту навчання. Рівень складності 

рекомендованого контенту має велике відношення до здібностей здобувачів 

освіти. Крім того, невідповідний зміст може призвести до когнітивних накладних 

витрат і дезорієнтації учня під час навчального процесу. Тому було 

запропоновано розробити модель персоналізованої адаптивної системи навчання 

для вивчення веб-технологій, яка забезпечує відповідний та специфічний 

навчальний контент для кожного окремого слухача [2]. На першому кроці 

здібності учня ініціюються на помірному рівні. На різних етапах навчання від 

окремих студентів регулярно беруться тести, а їхні відповіді аналізуються та 

оцінюються відповідно до теорії тестових завдань, що дає змогу актуалізувати 

здібності студентів. На наступному етапі буде рекомендовано відповідний зміст 

навчального матеріалу на основі оновлених здібностей. 

Ідея теорії тестових завдань ґрунтується на припущенні, що ймовірність 

правильної відповіді на завдання є математичною функцією персоніфікованих і 

деталізованих змінних. Персоніфікована змінна є складністю завдання, 

дискримінацією завдання та ефектом випадкового вгадування. 

Висновки та перспективи. В даній роботі представлено підхід до 

розробки персоналізованого електронного середовища для вивчення веб-

технологій, яке створює адаптивний контент на основі здібностей студентів, 

стилю навчання, рівня знань та вподобань. Вищевказаних підхід базується на 

основі представлення моделей контенту, студента та предметної області. Модель 

учня описує характеристики учня, необхідні для надання адаптованого контенту. 

Модель предметної області складається з деяких класів і властивостей для 

визначення предметної області та семантичних зв'язків між ними. Модель 

контенту описує структуру курсів та їх компонентів. Персоналізований контент, 

що містить ряд різних навчальних об'єктів, який адаптується до конкретного 

студента на основі інформації в моделі учня. Реакція здобувача освіти на деякі 

регулярні тести в процесі навчання, аналізується за допомогою теорії тестових 

завдань. Система аналізує зміни в рівні знань студента в міру його прогресу. 

Відповідно, модель учня оновлюється на основі прогресу здобувача освіти, а 

перехід від одного етапу навчального процесу до наступного визначається на 

основі оновленого профілю учня. 

Список використаних джерел 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО РОБЛЯТЬ ПРОТОКОЛ STP 

КРИТИЧНИМ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ КІЛЬЦЕВИХ ТОПОЛОГІЙ 

 

Постановка задачі. Перед тим як перейти до протоколу STP 

розглянемо чи допускається в Ethernet кільце з’єднання між комутаторами. 

Наприклад в мережі чотири комутатори і вони між собою з’єднані чотирма 

кабелями таким чином, що утворюється кільце. На жаль така мережа не може 

працювати у зв’язку з тим, що в ній виникає так званий широкомовний шторм 

Мета дослідження. Розглянути чинники, через які кільцева топологія 

не може працювати без протоколу STP. 

Результати дослідження. Проблему вищеописаних "широкомовних 

штормів" вирішує запуск на комутаторах протоколу STP (або одного з його 

розширень). 

Spanning Tree Protocol, або протокол дерева, що простягається, приводить 

мережу до «деревоподібного» виду - з коренем і зростаючими з нього «гілками». 

Один з комутаторів стає «коренем» (root bridge), потім всі інші розраховують 

«вартість» (cost) досягнення кореня зі всіх своїх портів, що мають таку 

можливість і відключають усі неоптимальні з’єднання. Таким чином, 

розриваючи петлі. Якщо надалі в мережі відбудеться збій, і «корінь» раптом 

виявиться недосяжним через працюючий порт, включиться найкращий із раніше 

заблокованих і зв'язок буде відновлено. 

У STP є Bridge Protocol Data Units (BPDU). Це пакети-«зонди», що 

розсилаються комутаторами, і містять у собі: 

1) ідентифікатор кореневого комутатору (Root ID); 

2) ідентифікатор комутатора, що сформував пакет (Bridge ID); 

3) вартість шляху від другого до першого (Cost); 

4) порт, з якого BPDU був вирваний. 

Припустимо, мережу щойно увімкнули. Комутатори одне про одного 

нічого не знають. Потрібно знайти один одного і вибрати, так зване коріння 

дерева. Комутатори починають надсилати в усі порти BPDU, де вказують 

"коренем" себе (Root ID = Bridge ID). 

STP працює так, що виграє «вибори кореня» комутатор із найнижчим 

Bridge ID, який складається з двох частин: 2-байтний пріоритет (за 

замовчуванням 32768) та MAC-адреса комутатора. Таким чином, якщо ніяких 
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налаштувань не було зроблено, і пріоритет у всіх рівний, виграє комутатор з 

найменшою MAC-адресою. Є дуже відмінна від нуля ймовірність, що це буде 

найстаріший комутатор в організації, з цього витікає, що необхідно 

налаштовувати пріоритети. 

Отже, комутатор із найнижчим ID ігнорує прийняті BPDU інших 

комутаторів і продовжує надсилати раз на 2 секунди свої BPDU, ті ж самі, що і 

найперші, він є коренем топології і не відключатиме своїх портів. А ось решта, 

отримавши BPDU зі значенням Root ID менше, ніж свій власний Bridge ID, 

розуміють, що «корінь» десь там. Вони перестають розсилати свої BPDU. 

Відтепер і надалі вони просто ретранслюють BPDU «кореневого» комутатору, 

підставивши на місце Bridge ID себе, і перерахувавши «вартість» досягнення 

«кореня» (додавши до наявної в отриманому BPDU свою частку). 

Є декілька станів порту, у зв’язку з тим, що робота STP відбувається не 

миттєво, вона потребує часу, а шторм у мережі може статися дуже швидко, тому, 

для уникнення цього, порти проходять через ланцюжок станів у процесі роботи. 

1) Listening - порт увімкнувся (увімкнули кабель/дали живлення). –

передавати трафік ще рано, можливо станеться петля, тому жоден трафік не 

передається, крім BPDU. Відбувається пошук кореню, розраховується, які порти 

працюватимуть. Тривалість - 15 секунд за замовчуванням, діод на комутаторі 

мигає помаранчевим. 

2) Learning - передавати трафік ще рано, але комутатор вже приймає 

пакети, крім BPDU, запам'ятовує MAC-адреси в CAM-таблицю. Тривалість – 15 

секунд за замовчуванням. 

3) Forwarding – діод почав горіти зеленим кольором, порт працює та 

передає дані. 

4) Blocking/Disabled - або лінк довелося відключити, щоб не створювати 

петлю, або порт адміністративно вимкнений. 

Варто звернути увагу на те, що щонайменше 30 секунд проходить з 

моменту увімкнення порту до початку передачі даних. У випадку комп'ютера, 

що швидко завантажується (або увімкнутого в порт IP-телефону), це може 

створити проблему. 

Висновки та перспективи. У даній роботі був розглянутий чинник, що 

показують, чому протокол STP є критичним для роботи кільцевих топологій, а 

саме те, що без цього протоколу почнуть відбуватись широкомовні шторми, що 

спричинить неспроможність такої топології працювати, окрім цього був 

описаний принцип роботи STP. З погляду на основний недолік цього протоколу, 

який полягає у тому, що він займає занадто багато часу, що створює незручність 

для споживачів. Для цього був створений протокол RSTP (Rapid spanning Tree 

Protocol), з назви якого витікає, що він працює набагато швидше. 

Список використаних джерел 

1 STP Standard 802.1d [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу 

https://ccie.nyquist.eu/layer-2-technologies/ethernet-switching/spanning-

tree/802.1d-stp 

2 RTSP Standard 802.1w [Електронний ресурс] –  

https://ccie.nyquist.eu/layer-2-technologies/ethernet-switching/spanning-tree/802.1d-stp
https://ccie.nyquist.eu/layer-2-technologies/ethernet-switching/spanning-tree/802.1d-stp
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Режим доступу до ресурсу  

https://ccie.nyquist.eu/layer-2-technologies/ethernet-switching/spanning-

tree/802.1w-rstp 
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СТВОРЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МЕРЕЖІ ETHERNET З 

ЛОГІЧНОЮ СЕГМЕНТАЦІЄЮ НА ОСНОВІ VLAN У ПРОГРАМНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ CISCO PACKET TRACER  

           Постановка задачі. Ознайомитись із тим як підвищити захист 

комп'ютерної мережі підприємства Розглянути процес створення імітаційної 

моделі мережі Еthernet з логічною сегментацією на основі VLAN. 

Мета дослідження. Метою є показ проблем інформаційної безпеки. 

Показати як можна модернізувати  мережу, особливо з точки зору безпеки. 

Розглянути симулятор Cisco Packet Tracer, та як в ньому побудувати мережу із 

підмережами.  

Результати дослідження. У сучасному світі активно розвиваються 

мережеві та інформаційні технології. В даний час неможливо знайти 

підприємство, яке функціонує без впровадженої мережі передач даних. 

Інформація є дуже цінним ресурсом, тому зловмисники вдаються до спроб 

отримати доступ до системи підприємства. Вони можуть завдати такої шкоди, як 

крадіжка персональних даних і даних компанії, зараження системи з повним 

знищенням ресурсів тощо. Засоби масової інформації досить часто 

повідомляють про кібератаки на різні підприємства. Для того, щоб цього 

уникнути, потрібно уважно підійти до питання модернізації мережі, особливо з 

точки зору безпеки [1].  

Актуальність і значимість проблеми забезпечення інформаційної безпеки 

обумовлена наступними факторами: 

- застосовувані засоби забезпечення інформаційної безпеки не відповідають 

високому рівню розвитку інформаційних технологій; 

- повсюдне використання Інтернет викликає появу загроз з боку віддалених 

користувачів;  

mailto:mateyuk2@gmail.com
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- постійне збільшення кількості персональних комп'ютерів, захист яких не 

відповідає вимогам безпеки;  

- зростання обсягів інформації, що обробляється і зберігається з 

використанням інформаційних технологій;  

- недосконалість програм і мережевих технологій з точки зору 

інформаційної безпеки.   

Для того щоб покращити безпеку комп’ютерної  мережі було спроектовано  

імітаційну модель мережі Ethernet з логічною сегментацією на основі VLAN 

показана на рисунку 1  (у симуляторі в закладці Option → Preferences… 

додатково ввімкнено опцію постійного відображення номерів портів і вимкнено 

відображення типів моделей обладнання).   

 

 

Рисунок 1 − Схема імітаційної моделі мережі Ethernet з логічною 

сегментацією на основі VLAN 

Розглянемо конфігурування комутаторів за допомогою командного рядка 

операційної системи Cisco IOS. Утворення VLAN (введення до бази даних 

комутатора даних про ідентифікатор та ім’я віртуальної мережі) здійснюється 

командою vlan {ідентифікатор VLAN}, яка вводиться у привілейованому 

режимі, а присвоєння імені – командою name {ім’я VLAN}, яка вводиться у 

режимі детального конфігурування віртуальної мережі.   

Switch>enable Switch#config  

Switch(config)#vlan 100  

Switch(config-vlan)#name vlan_100 

 Switch(config-vlan)#no shutdown  

Switch(config-vlan)#exit  

Switch(config)#vlan 200  

 Switch(config-vlan)#name vlan_200  

Switch(config-vlan)#no shutdown  

Switch(config-vlan)#exit 18  

Після утворення VLAN необхідно здійснити конфігурування інтерфейсів 

комутаторів з метою визначення типів інтерфейсів (Access, Trunk) та їх 

приналежності до VLAN, яке виконується у режимі детального конфігурування 

відповідного інтерфейсу [2]. Встановлення типу інтерфейсу Access здійснюється 

командою switchport mode access, а встановлення приналежності до віртуальної 
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мережі – командою switchport access vlan {ідентифікатор VLAN} [3]. Наведемо 

приклад для інтерфейсу FastEthernet0/1.  

 Switch (config)#interface FastEthernet0/1 

 Switch (config-if)#switchport mode access  

Switch (config-if)#switchport access vlan 100  

Switch (config-if)#exit  

Встановлення типу інтерфейсу Trunk здійснюється командою switchport 

mode trunk [4]. Наведемо приклад для інтерфейсу FastEthernet0/7. 

Switch(config)#interface FastEthernet0/7  

Switch(config-if)#switchport mode trunk  

Switch(config-if)#exit  

Після закінчення конфігурування усіх портів необхідно зберегти утворену 

конфігурацію в енергонезалежній пам'яті пристрою командою copy running-

config startup-config, яка має вводитися у привілейованому режимі, тому перед 

збереженням необхідно перейти в цей режим введенням команди exit.  

Switch(config)#exit  

Switch#copy running-config startup-config  

Далі можна перевірити утворену конфігурацію за допомогою команд, які 

необхідно вводити у привілейованому режимі.  

Switch#show vlan  

Switch#show interfaces trunk  

Switch#show interfaces switchport   

Виконавши дану роботу було розглянуто налаштовування VLAN за 

допомогою командного рядка операційної системи Cisco IOS. 

Висновки та перспективи. В даних тезах доповіді розглянуто процес 

створення імітаційної моделі мережі Еthernet з логічною сегментацією на основі 

VLAN. Імітаційну модель було спроектовано для захисту комп'ютерної мережі 

підприємства. Проект був змодельований в симуляторі Cisco Packet Tracer. Цей 

симулятор   є зручним засобом проектування мереж, дозволяючи створювати 

образи як нечисленних фізичних пристроїв, так і складних топологій, що 

включають в себе тривалу настройку конфігурацій 

Завдання побудови віртуальної захищеної мережі вимагає комплексного 

підходу, врахування всіх тонкощів, особливостей роботи устаткування і 

глибоких системних знань з побудови мереж в цілому.  

Список використаних джерел  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ П’ЯТОГО 

ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ  В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

 

Постановка задачі. Пілотний запуск мереж п'ятого покоління на території 

України мав відбутись наприкінці 2022 р., проте наразі питання якісного зв'язку 

навіть для виконання дзвінків всередині мережі є відкритим. Ризиком для 

існування 5G стає не тільки військовий стан, але й корупція державних органів у 

сфері телекомунікацій.  

Мета дослідження. Метою дослідження є перспективи впровадження 

технологій зв’язку п’ятого покоління в умовах вторгнення Російської Федерації 

24 лютого 2022 р.  

Результати дослідження. Важко заперечувати потенціал України в 

розвитку мереж п’ятого покоління. Вже зроблений великий крок уперед до 5G у 

таких державних проєктах, як «Дія», «Київ Цифровий» тощо; у проєктах на стику 

взаємодії держави та бізнеса, як, наприклад, електронна трудова книжка, 

електронний лікарняний, електронна система звітності до органів податкової; 

проєкти на потребу бізнеса, як-от хмарні сховища, цифрові касові апарати. 

Зростає кількість мобільних телефонів з підтримкою 5G, все більше 

різноманітних пристроїв – від лампочки до пральної машини – об’єднується в 

систему розумного дому. Крім того, бізнес в Україні є надзвичайно адаптованим 

до будь-яких змін та викликів, і ринок мобільного зв’язку не є виключенням. 

Тому варто очікувати подальшого розвитку мереж п’ятого покоління в Україні, 

незважаючи на відкладений старт.  

Висновки та перспективи. Розвиток мереж 5G в Україні наразі має як 

слабкі, ризиковані, так і сильні, потенційні до розвитку сторони. До слабких 

сторін однозначно варто віднести руйнування існуючого обладнання операторів; 

втрату державою територій, на яких воно розташовано, невтішний економічний 

прогноз. Ризиками можна вважати невизначеність роботи мобільного зв’язку на 

території України взагалі внаслідок ракетних обстрілів об’єктів енергетичної 

інфраструктури після 10 жовтня 2022р.. До ризиків також можна віднести 

https://tproger.ru/explain/protokoly-peredachi-dannyh-chto-jeto%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kakiebyvajut-i-v-chjom-razlichija/
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непрозорі спроби держави продати за безцінь важливі для розвитку 5G частоти 

одному з гравців ринка мобільних операторів. 

Список використаних джерел 
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TOR – ЦЕ АНОНІМНІСТЬ У DARKNET 

 

Постановка задачі. Darknet – це повністю анонімна і неконтрольована 

частина Інтернету. До цієї мережі неможливо отримати доступ скориставшись 

звичними для нас браузерами. Для цього потрібні спеціальні програми як от TOR 

Browser. 

Мета дослідження. Завдяки анонімності, яку забезпечує Darknet ним 

користуються ті, хто хочуть залишатись доступними у тоталітарних країнах. 

Наприклад, журналісти The New York Times і BBC . Проте величезна кількість 

злочинців, продавців зброї, нелегальних товарів та кримінальних послуг також 

почали використовувати Darknet. 

Результати дослідження. TOR (скорочено від англ. The Onion Router) – 

найвідоміша і популярна анонімна мережа даркнета. Це система проксі-серверів, 

що підтримують "цибулеву маршрутизацію" – технологію анонімного обміну 

інформацією через комп'ютерну мережу. TOR дає можливість зберігати 

анонімність в інтернеті та захищає трафік користувача від аналізу. [1] 

Цибулева маршрутизація - це технологія анонімного обміну інформацією 

через комп'ютерну мережу. Повідомлення неодноразово шифруються і потім 

відсилаються через кілька мережевих вузлів, званих цибулевими 

маршрутизаторами. Кожен маршрутизатор видаляє шар шифрування, щоб 

відкрити трасувальні інструкції, і відіслати повідомлення на наступний 

маршрутизатор, де все повториться. Таким чином проміжні вузли не знають 

джерело, пункт призначення і зміст повідомлення. [2] 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/1/693297/
https://itc.ua/news/v-ukrayini-vzhe-majzhe-200-tis-smartfoniv-z-pidtrimkoyu-tehnologiyi-5g/
https://itc.ua/news/v-ukrayini-vzhe-majzhe-200-tis-smartfoniv-z-pidtrimkoyu-tehnologiyi-5g/
mailto:karina13tsipovyaz@gmail.com


222 
 

На рис. 1 схематично зображений принцип роботи цибулевої 

маршрутизації. Onion джерело даних надсилає цибулину до router A, який усуває 

рівень шифрування, щоб дізнатися лише про те, куди надсилати його далі та 

звідки він надійшов (хоча він не знає, чи відправник є джерелом чи просто інший 

вузол). Router A надсилає його router B, який розшифровує інший рівень, щоб 

дізнатися про наступне призначення. Router B надсилає його router C, який 

видаляє останній рівень шифрування та передає оригінальне повідомлення до 

місця призначення. 

 
Рис.1 Принцип роботи цибулевої  маршрутизації 

 

Хоча Tor безпечніший за більшість популярних браузерів, він не 

захищений від атак. Tor не захищає від наскрізної кореляції, яка є процесом 

використання кількох точок даних у потоці даних для визначення джерела та 

мети атаки. 

Висновки та перспективи. TOR активно працює та розвивається на 

сьогоднішній день, що дає можливість і надалі багатьом структурам та 

мільйонам людей зберігати свою приватність, анонімність в Інтернеті та 

конфіденційність комерційних таємниць. Проте за кожним таємним зв’язком 

потрібен контроль, оскільки це може нести за собою протизаконні дії з боку 

користувачів, над чим і працюють служби безпеки різних країн. 
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223 
 

 

Tuzhilin Denis Igorevich 

4th year student, group KID-41 

State University of Telecommunications 

(067) 480 52 30 

tuzhilin2000@gmail.com 

Scientific adviser: Buchenko Ihor Anatoliyovich 

Lecturer of the Department of Computer Engineering 

State University of Telecommunications, Kyiv 

 

CONDUCTORS OF VIRTUAL SPACES 

 

Statement of the task. A research on the possibilities and prospects of current 

and future headsets for perceptions and interactions with virtual reality.   

The purpose of the research.People tend to dream and imagine, inventing and 

realizing their ideas. And the number of ideas depends only on the imagination of each 

individual. This means that fantasy is limited only by the possibility of its realization 

in the real world. 

The notorious Elon Musk invents a neurocomputer interface to improve human 

capabilities. Meta creates a line of Oculus headsets to interact with virtual worlds. 

There are many examples, but the point is that humans will always strive to realize 

their dreams. All we need is the opportunity to implement them. 

Results of the research.  At the moment, virtual reality headsets are capable of 

transmitting a picture to the user and allowing basic interactions with objects that 

cannot be determined by anything other than the visual sense and vibrations generated 

by the headset itself. Often the helmet is an integral part of a VR headset. Such helmets 

act as a movie theater whose effect isolates the viewer from external visual and sound 

effects, focusing attention on the transmitting monitor. But do not think that this is bad, 

because the main organ of perception are rightly the eyes. It is safe to say that such a 

device performs all its functions and creates, necessary for immersion, three-

dimensional visual space.  

What cannot be said about many devices providing tracking of spatial 

manipulations and interactions between the user and the virtual environment. Most of 

them do not provide the possible movements familiar to a person in the real world. A 

classic example of such devices are joysticks and a number of sensor sensors requiring 

quite a large free-viewing area. Such devices should track the position of the user's 

body and send the VR system data about movement directly to the avatar. This is a 

rather time-consuming process requiring expensive hardware and a lot of space, not to 

mention the fact that the means of electrical stimulation capable of tactile perception 

of objects in theory are far from perfect.  

On the other hand, EEG (Electroencephalography) is already available, 

providing translation of electronic signals coming from the brain to computer systems. 

Invasive, semi-invasive and non-invasive neuro-interfaces are already being actively 
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developed based on the principle of EEG. Such devices are already able to boast of 

their results in the field of medicine.  

Conclusions and Perspectives. Summarizing the research, it is logical to 

conclude that the neurocomputer interface will become quite popular in both VR and 

AR spheres, leaving massive technology behind. Already now, technology can allow 

the transfer of information without a huge amount of wire and intermediate devices.  

Neurointerface technology is able to provide full immersion in virtual worlds. 
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ЗАВАДОСТІЙКЕ КОДУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ДАНИХ У 

КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Постановка задачі. Мультимедіа дані, як і будь-які інші повідомлення, що 

передаються в комп'ютерних мережах, являють собою файли кінцевого розміру. 

Файли пересилаються по мережі послідовністю пакетів, розмір яких 

визначається стандартами та існуючими архітектурами мережі. Бажано, щоб 

одержувач прийняв кожен із пакетів без помилок. Однак частина пакетів може 

бути доставлена одержувачу з помилковими бітами, а частина – втрачено в 

мережі. Такі пакети в теорії завадостійкого кодування вважають стертими, а в 

якості базової математичної моделі для описання каналу з перешкодами в 

комп'ютерних мережах користується модель каналу зі стираннями (erasure 

channel) пакетів. Для виявлення одержувачем помилок у пакетах відправник 

використовує код. 

Мета дослідження. Для будь-якого коду існує ймовірність того, що 

помилка не буде виявлена. Помилка не буде виявлено у випадку, якщо передане 

кодове слово було перетворено на каналі в інше кодове слово. Це перетворення 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography
https://filmora.wondershare.com/virtual-reality/top-vr-gloves.html
https://filmora.wondershare.com/virtual-reality/top-vr-gloves.html
https://www.tomsguide.com/best-picks/best-vr-headsets
https://www.tomsguide.com/best-picks/best-vr-headsets
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прийнято називати трансформацією кодових слів. У моделі каналу нехтують 

ймовірністю помилково прийнятого пакета, обумовленої трансформацією 

кодових слів. Для більшості мережевих додатків ній (IP мовлення, IP Multicast 

сервіс, передача даних з декількох сайтів в інтернеті і т. д.) така зневага 

виправдана надзвичайно малою ймовірністю трансформації. Кожне мережеве 

застосування має свою специфіку.  

 Класичні завадостійкі коди не здатні вирішити проблему втрати 

пакетів. Згорткові коди виправляють окремі бітові помилки. Блокові коди, у тому 

числі коди Ріда Соломона, здатні виправляти групи помилок у окремо взятому 

пакеті. Але у разі втрати пакету цілком вони безсилі. 

Результати дослідження. В даний час можна говорити про створення 

нового класу завадостійких кодів для каналів з надлишковістю – надлишкових 

кодів. Кодами з цього класу можна закодувати повідомлення кінцевого розміру 

потенційно необмеженим потоком незалежних пакетів. Ця властивість нового 

класу кодів принципово відрізняє його від класичних блокових або згорткових, 

завадостійких кодів із заданою швидкістю (fixed rate). Їх називають також 

фонтанними кодами (Digital Fountain Codes). Для кодів нового класу з'явився 

термін «rateless». Історично першим і найбільш ідейно цікавим rateless кодом 

вважається ЛТ код. Свою назву він получив від «Luby Transform». 

Основні властивості ЛТ кодів: 

Кодові символи генеруються незалежно один від одного; це так зване 

«фонтанна» властивість кодів – для відновлення результативного повідомлення 

приймачем можуть бути використані будь-які отримані кодові символи. 

Вихідні символи мають пріоритет. 

Довжина вихідних символів може бути будь-якою, проте довжини всіх 

вихідних знаків рівні. Довжини кодових символів також рівні довжині вихідних 

символів 

Перелічені властивості ЛТ кодів дуже цінні і дозволяють використовувати 

ЛТ коди на практиці для будь-яких типів даних, що передаються. Однак, 

названих властивостей надлишкових кодів недостатньо для успішного 

вирішення завдань передачі цифрових мультимедіа даних, і, зокрема для систем 

online телемовлення. 

Властивість «фонтанності» може бути використано для розвантаження 

каналів головних серверів мовлення, тому що у разі застосування надлишкових 

кодів будь-який вузол у мережі мовлення може працювати одночасно, як у 

режимі прийому кодових символів, так і їх негайної ретрансляції прилеглих 

вузлів. 

Висновки та перспективи. Розглянуті можливості застосування ня 

надлишкових кодів. З'ясовано, що надлишкові коди мають здатність відновити 

дані при втратах пакетів, проте для застосування в системах IPTV необхідні коди 

з певними властивостями. Таким чином, в силу основної властивості кодів – 

здатності виправлення пакетів при втраті, надлишкові коди мають перспективи 

застосування в системах телемовлення мереж. 
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МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАСАННЯ В ВОЛОКОННО-

ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Постановка задачі. Комп’ютерні системи з кожним роком потребують 

передавити дані між пристроями все з більшою і більшою швидкістю. І ці 

пристрої можуть бути в любій точці планети. На даний момент, найкращим 

варіантом є використання волоконно-оптичних систем зв’язку. За допомогою 

них можливо передавати дані по одному волокну зі швидкістю до петабіта в 

секунду та з можливістю передавати дані на відстань більше 100 км без 

використання підсилювачів. Волоконно-оптичні системі зв’язку 

використовуються для передачі великої кількості даних, частина якої може бути 

дуже важлива, тому можливість пошкодження системи, коли воли не працює, 

потрібно зводити до мінімуму. Однією з частих проблем є пошкодження 

оптичного волокна, тому потрібно покращувати можливості моніторингу стану 

волокна та передчасного виявлення проблем, для мінімізації часу простоювання 

лінії передачі. 

Мета дослідження. Монітори стан оптичного волокна, який знаходиться 

в експлуатації за допомогою вимірювання загасання волокна. Загасання волокна 

вимірюють по зменшені потужності випромінювання на кінці волокна та на 

початку. Покращуючи відомі методи та знаходячи нові методи вимірювання 

можна збільшити точність, стабільність вимірювань та можливо збільшити 

кількість параметрів, які можливо моніторити. Покращуючи пристрої можливо 

збільшити точність та стабільність вимірювань, збільшити чутливість та 

діапазони вимірювань, відкривати можливість використання нових методів на 

практиці. 
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Результати дослідження. Існують чотири основні методи вимірювання: 

 метод обриву; 

 метод внесених втрат; 

 метод релеєвського розсіювання; 

 метод брюллюеновського розсіювання. 

Метод обриву потребує розриву волокна, тому його не використовують 

для вимірювань оптичних волокон, які знаходяться в експлуатації. Він полягає у 

вимірюванні загасання волокна та у його перших декількох метрів, які відділили. 

Метод внесених втрат полягає у вимірювання загасання додаткового 

волокна та з підключеним волокно, яке потрібно виміряти. Як і метод обриву 

потребує підключення з обох кінців волокна. 

Метод релеєвського розсіювання полягає у періодичному посиланню 

імпульсів у волокно та фіксуванні зворотного випромінювання, яке є розсіяним 

на неоднорідностях імпульсом. Можливо створити графік загасання по всій 

довжині волокна та побачити загинів та обриви. 

Метод брюллюеновського розсіювання полягає у періодичному 

посиланню імпульсів у волокно та фіксуванні часової залежність здвигу частот 

зворотного брюллюеновського розсіювання відносно вхідного імпульсу. 

Можливо виміряти натяг волокна, його температуру, вигини та обриви. Як і 

метод потребує підключення лише з одного кінця. 

Для моніторингу стану волокон найкраще підходять методи зворотного 

розсіювання, які потребують підключення рефлектрометра лише з однієї сторони 

та дають можливість створювати графіки загасання та знаходити проблемні 

ділянки. Важливою перевагою методу брюллюеновського розсіювання є 

можливість вимірювання натягу волокна, який є причиною передчасного 

старіння волокна. 

Висновки та перспективи. У майбутньому буде зменшуватися ціна на 

брюллюеновські рефлектрометри, що дасть можливість використовувати його 

для автоматичного моніторингу на більшій кількості волоконно-оптичних ліній 

зв’язку. 

Список використаних джерел 

1 Волоконно-оптические подсистемы современных СКС/Семенов А.Б.- 

М.: Академия АйТи; ДМК Пресс, 2007.- 632 с. 

2 Рефлектометрия оптических волокон. Листвин A.B. Листвин В.Н. – М.: 

ЛЕСАРарт, 2005. 208 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

Білоус Максим Леонідович, 

студент 6 курсу, групи КСДМ-61 

Державного університету телекомунікацій 

(095) 731 97 00 

maximu4bel@gmail.com 

 

АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАГРОЗИ Є НАЙБІЛЬШИМ ДЖЕРЕЛОМ 

КІБЕРРИЗИКУ ДЛЯ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЦІВ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з автоматизованими загрози, що 

націлені на роздрібну торгівлю під час майбутнього святкового сезону.  

Мета дослідження. Метою є аналіз низки все більш автоматизованих 

кіберзагроз має стати серйозним викликом для електронної мережі. -

комерційний сектор, оскільки він прямує до найбільш завантаженої пори року. 

Від ботів до розподілених атак типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS), веб-

скрейпінгу до зловживання інтерфейсом прикладного програмування (API) і 

захоплення облікових записів до шахрайства з кредитними картками. 

Результати дослідження.  Незважаючи на те, що такі проблеми є 

постійною загрозою для онлайн-магазинів і їм подібних, пік таких атак завжди 

припадає на сезон святкових покупок, і 2022 рік не стане винятком, згідно зі 

звітом спеціаліста із захисту даних Imperva, The state of security within e-

commerce 2022[1]. 

За останні 12 місяців Imperva повідомила, що майже 40% трафіку, який 

потрапляє на середній веб-сайт електронної комерції, не було згенеровано 

людьми, а натомість надходило від часто зловмисних ботів, які виконують 

автоматизовані завдання. Майже чверть трафіку – 23,7% – була пов’язана з 

передовими ботами, які використовували передові методи ухилення, щоб 

імітувати людську поведінку та уникнути виявлення. 

Інші зловмисні боти беруть участь у захопленні облікових записів, 

причому у 2021 році понад 64% атак використовують певний бот. Зловмисники, 

які стоять за цими ботами, як правило, використовують виточені дані клієнтів у 

атаках із підкиданням облікових даних і в якості ознаки Imperva виявила, що 

22,6% усіх спроб входу на веб-сайтах роздрібної торгівлі є зловмисними. 

Imperva також помітила зростання зловживань інтерфейсом 

програмування додатків (API) – трафік від API зараз становить 41,6% усього 

трафіку на сайти онлайн-магазинів або мобільні додатки. З них 12% трафіку 

спрямовується до кінцевих точок, таких як бази даних, що містять персональні 

дані, і до 5% трафіку API спрямовується до так званих тіньових або 

недокументованих API, про існування яких групи безпеки можуть навіть не 

знати. 

Уразливі або незахищені API становлять зростаючу загрозу для роздрібних 

продавців, оскільки їх можна використовувати для викрадання даних клієнтів 

або платіжної інформації, а атаки, які використовують API, також все більше 

автоматизуються та здійснюються бот-мережами, які переповнюють API 
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небажаним трафіком, оскільки вони шукають уразливі програми та незахищені 

дані. 

Крім того, існує давно існуюча загроза DDoS-атак, через яку роздрібні 

торговці втрачають години або навіть дні роботи, коли їхні веб-сайти чи 

програми руйнуються під вагою зловмисного трафіку. Знову ж таки, такі атаки, 

як правило, здійснюються через ботнети – мережі скомпрометованих 

підключених пристроїв, розподілених по всьому світу та керованих однією 

організацією. 

DDoS-атаки були в новинах у 2022 році – багато з них були здійснені 

групами, пов’язаними з Росією, проти країн або організацій, пов’язаних з 

Україною – кількість інцидентів, зареєстрованих зі швидкістю понад 100 ГБ/с, 

подвоїлася, а інциденти зі швидкістю понад 500 ГБ/с зросла на 27% , – сказала 

Імперва. 

У звіті також стверджується, що ті, на кого спрямовані атаки, часто 

піддаються повторній атаці через короткий термін – 55% тих, хто постраждав від 

DDoS на прикладному рівні, і 80% тих, хто постраждав від DDoS на мережевому 

рівні, зазнали кількох атак, часто протягом 24 годин. 

DDoS-атака є постійною загрозою для роздрібних торговців. Час простою, 

спричинений DDoS-атакою, може призвести до збоїв у роботі сайту, погіршення 

репутації та втрати прибутку. DDoS є критичною загрозою для онлайн-

магазинів, які покладаються на продуктивність і доступність додатків для 

створення цифрових вітрин. 

Висновки та перспективи. Ця галузь стикається з різноманітними 

ризиками безпеки, більшість із яких автоматизовані та працюють цілодобово. 

Роздрібним торговцям потрібен уніфікований підхід, щоб зупинити ці постійні 

атаки, який би зосереджувався на захисті даних і був оснащений для швидкого 

пом’якшення атак, не заважаючи покупцям.  

Список використаних джерел  
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АРХІТЕКТУРА НУЛЬОВОЇ ДОВІРИ – СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА 

РОБОТИ БУДЬ-ДЕ БЕЗ VPN 

 

Постановка задачі. Сучасні зловмисники бачать вразливість у 

традиційній моделі VPN, оскільки сама по собі VPN не має обмежувальних 

елементів керування в разі зламу. Цей ризик зростає, коли зловмисники 

переходять до атак на ідентифікацію, використовуючи введення облікових 

даних, а не до атак грубої сили. 

Мета дослідження. Метою є аналіз захисту системи завдяки 

впровадженню архітектури нульової довіри (ZTA) для кібербезпеки. 

Результати дослідження.  Широка модель безпеки, яку розглядалося для 

впровадження, — це сучасна хмарна архітектура для корпоративних програм. 

Національний інститут стандартів і технологій (NIST) принципово визначає 

«нульову довіру» як відсутність довірених зон у мережі та припущення, що у 

вашій мережі присутні зловмисники. Підхід «нульової довіри» (ZT) 

використовує постійний моніторинг ресурсів і динамічну оцінку ризиків для 

захисту кожного окремого активу/ресурсу від потенційного зловмисника в 

мережі, отже «нульова довіра». 

NIST класифікує різні моделі впровадження ZTA за наступними трьома 

підходами. Однак у реальному житті він включатиме деякі аспекти стратегій, які 

описані нижче, і, швидше за все, підхід об’єднання, який охоплюватиме їх усі: 

1. Розгортання на основі агента пристрою/шлюзу 

2. Розгортання на основі анклаву ресурсів 

3. Розгортання на основі порталу ресурсів 

Усі три підходи складаються з площини керування та площини даних. 

Однак варіації знаходяться всередині структури рівня передачі даних (площини 

даних). Загалом, розгортання на основі агента пристрою/шлюзу забезпечує 

найвищий контроль/точність, враховуючи, що кожен окремий ресурс 

підключено через шлюз, до якого агент отримує доступ через агент керування 

підприємством (так званий «актив»). Однак, завдяки застарілим підходам, 

підприємство може вибрати різноманітне впровадження через витрати на 

обмеження ресурсів або нежиттєздатність через тип ресурсу. Це може призвести 

до неможливості розміщення шлюзу, що вимагає меншої довірчої зони для 

переміщення даних від шлюзу до ресурсу, що натякає на другу модель, яка 

виглядає як «розгортання на основі анклаву ресурсу»; це місце, де шлюз надає 

доступ до кластера або «анклаву» ресурсів, а не на індивідуальному рівні. Третя 

модель, «розгорнута на основі ресурсного порталу», є варіантом, у якому 

підприємство не має контролю над агентом/пристроєм, який ініціює запити. Ця 
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модель нічим не відрізняється від того, як підприємство сьогодні надає свої 

онлайн-послуги своїм клієнтам через ізоляцію браузера та захист кінцевих точок 

мережею доставки вмісту (CDN) і брандмауерам розподіленої відмови в 

обслуговуванні (DDOS). 

Висновки та перспективи. Сьогоднішній ландшафт вимагає 

змін/надійності на майбутнє. Враховуючи природу хмарних додатків і прийняття 

рішень SaaS у поєднанні з підвищеною потребою у забезпеченні безпечної 

віддаленої роботи, ZTA дозволяє використовувати масштабований і динамічний 

підхід до захисту ресурсів. Оскільки «Adaptive Digital Identity» є наріжним 

каменем ZTA, Zero Trust виходить за рамки конфігурації профілів і забезпечує 

оптимальний контроль для безпечної взаємодії з користувачем. 

Список використаних джерел  

1      Securitymagazine 
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ПРИВАТНІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ СПРИЯТИМУТЬ 

ПРОМИСЛОВІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Постановка задачі.  Підприємства переживають ще одну індустріальну 

революцію, відому під різними назвами, зокрема «Промисловість 4.0», 

«Цифрова трансформація» та «Промисловий Інтернет речей» (IIoT). Метою 

впровадження цієї революції є підвищення ефективності, цінності та інновацій.  

Мета дослідження. Метою є аналіз впливу приватних мобільних мереж на 

здійснення промислової революції. 

Результати дослідження.  Мобільність є новою проблемою, і багато 

підприємств запитують себе: чи не зможе Wi-Fi вирішити проблему для всіх 

мобільних пристроїв і чи зможе існуюча політика безпеки підприємств легко 

вирішити виклики безпеки, пов’язані з мобільністю? 

Wi-Fi вирішує деякі проблеми підключення та безпеки, але він не 

розроблений для високомобільних систем. Як ми всі вже пережили, спроба піти 

під час дзвінка, підключеного до Wi-Fi, є лотереєю, з’єднання може розірватися, 

а може й ні. 

Приватні мобільні мережі тепер вирішують проблему мобільності з дуже 

високою надійністю та мають інтегровану безпеку в рішення, використовуючи 

SIM для автентифікації, авторизації та шифрування. Приватні мобільні мережі 

роблять його чудовим кандидатом для вирішення проблеми мобільності 

Індустрії 4.0, цифрової трансформації та промислового Інтернету речей (IIoT). 
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Мобільні мережі урізноманітнюють корпоративну мережу за допомогою нових 

технологій, але це дорого, і використання існуючих мобільних провайдерів 

нелегко поширити на неї політику безпеки підприємства. Для підприємств 

відповіддю на цю проблему є приватні мобільні мережі, не як заміна іншим 

технологіям бездротового доступу, а для диверсифікації технологій і 

забезпечення використання ІТ-відділами правильних інструментів для 

вирішення проблеми. 

Розгортаючи приватну мобільну мережу, ІТ-відділ повністю контролює, як 

кінцеві точки, такі як мобільний телефон, робот, датчик тощо, можуть отримати 

доступ до корпоративної мережі. ІТ-менеджери можуть розширювати або 

створювати нові політики безпеки для нових створених сегментів приватної 

мобільної мережі. Вони можуть випускати eSIM-карти та використовувати 

можливості безпеки eSIM-карт, щоб покращити безпеку своєї приватної 

мобільної мережі та контролювати доступ до ІТ-систем і послуг. 

Багато галузей промисловості стикаються з проблемою мобільності, 

включаючи охорону здоров’я, виробництво, складування, освіту, по суті, будь-

яке місце, яке є великим кампусом, де люди та пристрої переміщуються по 

ньому, потребуючи постійного, приватного та/або безпечного сеансу. 

Наприклад, у лікарняних системах весь важливий персонал носить 

пейджери. Пейджери працюють у середовищах із високою спектральною 

перевантаженістю, гарантують повернення відправнику та відповідають 

нормативним вимогам. Після виклику основний співробітник підходить до 

найближчого телефону та телефонує. Тепер ви можете запитати, чому лікарняні 

системи не можуть використовувати мобільні телефони чи телефони Wi-Fi? Є 

гарантія, що персонал зіткнеться з проблемами обслуговування, а також 

нормативними вимогами, які необхідно виконувати. По-перше, мобільні 

пристрої громадських операторів стикаються з проблемами радіодоступності в 

будівлях лікарень і проблемами відповідності нормативним вимогам. Wi-Fi 

стикається з проблемами мобільності та спектральних перешкод, створюючи 

погане обслуговування для тих, хто намагається його використовувати. 

Висновки та перспективи. Приватні мобільні мережі вирішують 

вищезазначені проблеми, оскільки вони забезпечують рівень гарантії 

обслуговування, необхідний для систем лікарень, забезпечують покриття 

всередині лікарняних будівель, вирішують мобільність у реальному часі та 

відповідають усім нормативним вимогам. 

Список використаних джерел  

1      Securitymagazine 

        [електронний ресурс] — режим доступу: 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ПРЕДМЕТИ СПОЖИВАННЯ 

МЕТОДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ 

 

Постановка задачі.  На сьогодні в особистих комп’ютерах, локальних і 

глобальних мережах накопичено величезну кількість інформації і її обсяг 

стрімко збільшується.  

Мета дослідження. Пошук в гігантських масивах текстових даних і аналіз 

об’ємних текстів є малоефективними, тому стають затребуваними технології, які 

спроможні обробляти неструктуровані або слабо структуровані електронні дані.  

Результати дослідження.  Пропонується виконати аналіз методів 

автоматизованого інтелектуального пошуку електронних даних у великих слабо 

структурованих масивах і визначити значимість таких технологій як Text Mining 

для автоматизованого пошуку даних.  

На рисунку 1.1 зображено склад необхідних функцій для аналізу механізму 

структурування під час пошуку документів. 

 

Рисунок 1.1 – Діаграма дерева функцій 
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Склад необхідних функцій, для визначення завдань які повинні 

виконуватися, представлений діаграмою дерева функцій на рисунку 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Діаграма дерева функцій «Розробка пошукових компонент 

на основі методів Data Mining» 

Висновки та перспективи. Це дозволить ефективно проводити пошук 

даних, аналіз та подальше моделювання попиту на предмети споживання. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ КОМУНІКАЦІЇ ЕМЕИЛ 

МАРКЕТЕНГУ 

Постановка задачі. З популяризацією інтернету, Email маркетинг набув 

великого значення для багатьох компаній. Email маркетинг має велике значення 
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для багатьох компаній, зокрема, IT-компанії, інтернет магазинів та онлайн 

новин, так як це дуже дешева та найефективніша реклама. За допомогою Email 

маркетингу компанії отримують більше нових клієнтів та краще підтримують 

інтерес старих. До прикладу, компанія яка надає новини по інвестиціям та 

рекомендує проекти для інвесторів, дуже швидко розвивається через Email 

маркетинг, та отримує велику кількість нових клієнтів через сайти своїх доменів. 

За допомогою Email маркетингу компанії можуть отримати великий 

прибуток з мінімальними затратами. При правильно прогріві доменів Email 

маркетинг окупається вже після 1 місяця розсилок листів. 

Мета дослідження. Проаналізувати системи комунікацій Email 

маркетингу та визначити їх недоліки. 

Результати дослідження. Ми зареєструвались на хостінгу GoDaddy, на 

спеціалізованому хмарному програмному забезпеченню (Google 

Workspace) та зареєструвалися на платформі ESP (HubSpot) та CRM (NetHunt). 

Було проведено декілька еспериментів, після чого виявилося що 

платформа ESP має більше можливостей для унікалізації копії та сегментуванню 

контактів, а платформа CRM має більше можливосте використання 

маркетингових стратегій. 

Якщо компанія що володіє системою CRM молода та тільки вийшла на 

ринок, є можливість натякнути на їх недоліки в підтримку, щоб вони добавили 

необхідні елементи. 

Висновки та перспективи. Після нашого дослідження було виявленно в 

кожній системі свої плюси та мінуси, але якщо буде можливість взяти краще с 

усіх платформ, можливості Email маркетингу підвищяться в рази. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З  

МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:  

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Постановка проблеми. Стратегія розвитку інформаційного суспільства 

передбачає розвиток інформаційних технологій, покликаних, зокрема, 

підвищити ефективність системи освіти, що наразі, внаслідок глобальних 

(пандемій) та локальних проблем (воєнні дії в Україні) становить нагальне і 

актуальне питання, пов’язане із необхідністю налагодження роботи в 

електронному форматі як між співробітниками та підрозділами навчального 

закладу, так і учнями. 

З необхідністю забезпечення та оптимізації роботи навчального закладу в 

дистанційному форматі інформаційне середовище із засобу надання доступу до 

необхідної інформації перетворюється на обов'язковий компонент 

інфраструктури управління навчальним закладом із сукупністю необхідних 

інтелектуальних сервісів [1]. Мережева інфраструктура навчального закладу – це 

середовище інформаційної взаємодії, що дозволяє реалізувати учням свої освітні 

потреби. Дані технології інформаційної взаємодії між учнями та 

постачальниками освітніх послуг забезпечуються спеціальними технологічними 

та програмними засобами, вивчення особливостей взаємодії яких є метою 

дослідження. 

Комплекс мережевої взаємодії в освітній системі включає не лише засоби 

комунікацій між людьми (електронна пошта, чати, форуми, відеоконференції 

тощо), а й засоби доступу до інформаційних навчальних ресурсів: зовнішніх і 

внутрішніх. В інформаційному суспільстві мережеві технології мають сильний 

вплив на конфігурацію освітнього середовища, оскільки IT-галузь, що динамічно 

розвивається, диктує появу нових освітніх потреб та реалізацію нових 

методологічних можливостей. 

Внаслідок цього впливу виникають інноваційні моделі навчання, у яких 

неодмінно модифікуються ролі викладачів і студентів, від встановлених у 

традиційної моделі. З погляду розробника інформаційне середовище 

навчального закладу є об'єднання мережевої інфраструктури, корпоративних 

даних, програм та користувачів середовища. Більшість завдань, що стоять перед 
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розробниками інформаційного середовища, пов'язані з інтеграцією 

інформаційно-технічних підрозділів, мережевої інфраструктури навчального 

закладу, даних, додатків, бізнес-процесів, просторовою інтеграцією (інтеграцією 

філій), що утворюють загальну інформаційну мережу. 

Педагогічна система електронного навчання побудована на реалізації 

навчального процесу, побудованого на застосуванні інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому середовищі (online-платформи для 

спільного вивчення, цифрової бібліотеки, матеріалів в електронному форматі 

(аудіовізуальних, інтерактивних), інтернет-спільнот, соціальних мереж) . Дані 

технологічні ресурси розширили діапазон свого застосування все більше в 

інженерній освіті, як платформа реалізації інфокомунікаційного простору як між 

учнями та педагогами, так і між студентами. 

У новому інформаційному суспільстві телекомунікаційна інфраструктура 

електронного навчання є основним компонентом організації всіх видів 

діяльності освітньої установи вищої освіти: середовищем розробки, зберігання 

та розповсюдження освітніх ресурсів, платформою реалізації інтерактивних 

навчальних ресурсів та засобами організації доступу до них. 

Таким чином, дослідження педагогічних технологій системного 

запровадження електронних форм навчання дозволяє акцентувати увагу на 

певних аспектах формування мережевого освітнього простору та проектування 

педагогічного середовища (змісту освітнього процесу, модернізації дидактичних 

технологій, інтеграції інформаційних та комунікаційних технологій, 

використання освітнього потенціалу інформаційних ресурсів). 

З погляду розвитку інформаційного середовища технічного 

багаторівневого освіти необхідно поступово вирішувати виникаючі як 

технологічні, і методологічні проблеми шляху інформатизації інженерного 

освіти. Серед проблем електронної педагогіки на сучасному етапі розвитку 

освіти є види та методики проведення електронних занять, у тому числі 

дистанційні та віртуальні лабораторні практикуми; дидактичні характеристики 

інструментів (програмних засобів і послуг Інтернету); форми подання 

навчальних матеріалів для вивчення в інформаційно-освітньому середовищі; 

ефективного оволодіння технологіями електронного навчання учасниками 

навчального процесу; нормативно-правове забезпечення електронного навчання. 

Практика ряду технічних університетів, наприклад, у США, все ширше 

базується на так званій PLM-методології (Product Live Сycle Management) на 

основі CAD/CAE/CAM програмно-системної підтримки в структурі життєвого 

циклу виробів, що об'єднується концепцією так званого паралельного 

інжинірингу – CE (Concurrent Engineering). Основою його є моделювання 

процедур діяльності у методичній організації навчального процесу.  

Аналітичний огляд проблематики дозволив виявити ключові аспекти 

«дисонансу» інформаційного середовища та педагогічного процесу з боку 

інформаційних середовищ, що розробляються та застосовуються, серед яких 

фокус на контенті (змісті); відсутність сильної методологічно збудованого 
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педагогічного компонента; концентрація на традиційній моделі педагогічного 

процесу тощо. 

Висновки та перспективи. У цьому аспекті ключовим є теза у тому, 

основні інструменти, технології, інформаційне середовище освітньої парадигми 

інженера і студента мають бути ідентичні, тобто. має існувати певна рівність та 

сумісність професійного та освітнього інформаційних середовищ, що ініціює 

необхідність розробки, апробації та впровадження нових підходів до методики 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін з використанням 

інформаційних технологій. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СІМЕЙНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Постановка задачі. Сучасна готельна мережа є комплексом 

функціональних ланок, від злагодженості роботи якого залежить успішність 

існування підприємства над ринком. Вирішення цієї проблеми можливе лише за 

рахунок впровадження систем автоматизації роботи готелю, тобто впровадження 

Автоматизованих Систем Управління (АСУ) сімейними готельними мережами. 

Тому задачею було проаналізувати діяльність сімейних готельних мереж, 

спроектувати структуру інформаційної системи та розробити ефективну 

структуру програмного забезпечення. 

Мета дослідження. Вдосконалення комунікаційної функції в 

інформаційних системах, що використовуються в сімейних готельних мережах 

готельного бізнесу. Практично всіх установах сфери обслуговування є 

необхідність оперативного обміну інформацією між персоналом і клієнтами, 

зокрема на дистанційному рівні. Така інформація зазвичай враховується в 

журналах обліку, а також передається за допомогою традиційних документів. 

Предметом дослідження є створення прикладу інформаційної системи для 

автоматизації системи документообігу підприємства сфери обслуговування 
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населення. Об'єктом дослідження є структура ділових процесів готельного 

закладу з погляду оперативного обліку. Актуальність побудови цієї системи 

обумовлена стабільним зростанням споживчого попиту до питань якісного 

супроводу документообігу та комунікацій в сімейних готельних мережах, що 

супроводжується зростанням вимог до якості та видів обробки інформації. 

Результати дослідження. Виконано створення ряду програмних додатків 

засобами середовища програмування Visual Studio, що демонструють 

можливості ЕОМ щодо виконання завдань роботи з базами даних з 

використанням мови програмування C#. 

Доступ до бази даних у програмній оболонці передбачається здійснено за 

допомогою використання SQL-інтерфейсу у зв'язку з технологіями 

програмування .NET. Вибір даної технології обумовлений опрацьованістю та 

стабільністю зв'язку БД<->додаток, які підтримуються сучасними Windows-

системами. Носієм для серверної бази даних вибрано стандартну базу даних у 

форматі Microsoft SQL Server 2008 Express (*.mdf) даних. Всі алгоритмічні дії за 

програмою базуються на основному циклі роботи програми в середовищі 

Windows, переривання якого виконує поставлені завдання. 

Висновки та перспективи. У теоретичній частині роботи були проведені 

дослідження, які включають результати аналізу та перед проектного обстеження 

факторів управління виробничими процесами. В результаті проведеного перед 

проектного аналізу було конкретизовано завдання, сформульовано послідовність 

досягнення цілей. 

У практичній частині роботи було визначено інформаційну сутність 

завдання, створено базу даних, передбачено кілька пов'язаних по посилальних 

полях кодів відносин таблиць та полів. Усі таблиці, пов'язані одна з одною, у 

зв'язків передбачена перевірка цілісності і можливість каскадного видалення 

даних. Для наочного візуального відображення текстових довідкових значень з 

таблиць джерел у процесі розробки програмного додатку було створено низку 

запитів – уявлень даних. 

Таким чином, у процесі виконання роботи була створена система, яка, за 

своїми можливостями, повністю виконує всі вимоги, запропоновані завданням. 
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МЕРЕЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися та проаналізувати існуючі мережні 

інформаційні технології. Виокремити переваги та недоліки кожного типу. 

Важливість правильної побудови мережі з використанням оптимальної мережної 

інформаційної технології. 

Мета дослідження. Проаналізувати існуючі мережні інформаційні 

технології та за результатами переваг та недолоків виокремити найкращу для 

виконання тих чи інших завдань відповідно до топологіх мережі.  

Результати дослідження.  Використання мережних інформаційних 

технологій є дуже актуальною темою сьогодні, оскільки різні типи виконують 

зовсім різні завдання, також важливим фактором є безпека мережі за допомогою 

її побудови з використанням певного типу мережної технології. 

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. В якості альтернативи можна ще зустріти 

назву «базові технології». Розрізнять декілька типів мережних технологій: 

Ethernet, Token-Ring, ArcNet, FDDI. 

Ethernet на даний момент - це найпопулярніша мережева технологія у 

всьому світі. Ethernet використовує високошвидкісні варіанти: Ieee802.3u/Fast 

Ethernet і Ieee802.3z/Gigabit Ethernet. Різниця між ними полягає в швидкості, для 

першого це 100Мбіт/с, для другого -1000. Основна топологія, яка 

використовується в локальних мережах Ethernet — пасивна зірка. Локальні 

мережі Fast Ethernet і Gigabit Ethernet сумісні з локальними мережами, 

виконаними за технологією Ethernet, тому можна сполучати сегменти Ethernet, 

Fast Ethernet і Gigabit Ethernet в єдину обчислювальну мережу.  

Також розрізняють ще 3 мережевих технології - Token-Ring, ArcNet, FDDI. 

Token-Ring має зірко-кільцеву топологію, для доступу до мережі 

використовується маркерний метод. Довжина кільця становить до 4000 метрів 

але швидкість передачі даних низька, всього лише 16 Мбіт/с. 

ArcNet дуже схожий на попередній тип, максимальна довжина 6000 метрів, 

та підтримує до 255 абонентів, швидкість передачі даних краще ніж в 

попереднього але недостатня в порівнянні з Ethernet – 25Мбіт/с. 

Чого не сказати про FDDI швидкість передачі даних якого така ж сама як і 

у Fast Ethernet – 100Мбіт/с. Кільце становить 100 кілометрів але є явний недолік 



241 
 

– максимум 500 користувачів. Завдяки наявності основного та резервного шляху 

передачі даних вважається досить надійною мережною технологією. 

При приведенні до ладу будь-якої філії, підприємства або іншої установи 

в першу чергу необхідно провести налаштування комп’ютерної мережі. 

Комп’ютерна мережа це система об’єднанна між собою комп’ютерами 

(робочими станціями) які разом утворюють єдину локальну мережу для обміну 

та взаємодією між собою для користувачів мережі за допомогою використання 

одної з мережних технологій. Розробляють таку мережу для зручного 

комунікування працівників між собою та задля уникнення доступу до 

конфіденційних даних сторонніх осіб. 

Цілі побудови мережі дуже сильно залежать від причин, обставин та ще 

ряду завдань виконуваних у мережі, тому необхідно будувати її згідно з 

технічним завданням такої мережі. Але можна виокремити декілька загальних 

завдань виконуваних будь-якою подібною мережею: 

1. Створення доменної мережі та введення робочих станцій до неї для 

уникнення доступу посторонніх пристроїв.. 

2. Доступність до виконання поставлених завдань. 

3. Збереження та конфіденційність даних. 

4. Доступ до мережі «Інтернет». 

Побудувати мережу також важливо правильно, оскільки при неправильній 

побудові будь-хто може отримати доступ до мережі, або ж, навіть, працівники 

мережі не зможуть обмінюватися між собою інформацією. 

Також при побудові мережі важливо виокремити перелік завдань які 

будуть виконуватися та встановити доступ тільки працівникам відведенного 

відділу, тобто якщо маємо загальну мережу компанії, необхідно відповідно до 

виконуваних завдань встановити права доступу до даних або створити вже в цій 

мережі окрему мікромережу доступ до якої будуть мати тільки відповідальні 

працівники. 

Забезпечення безпеки локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) залежить 

напряму від використання програмних засобів та технологій, розрізняють 

декілька типів таких програмних засобів для безпеки мережі. Використання VPN 

та proxy-серверів дозволяє передавати інформацію по зашифрованим каналам які 

практично неможливо відслідкувати внаслідок динамічної зміни адрес. Також 

використовують мережні екрани, настроювані комутатори, та безліч іншого 

обладнання від звичайних шифраторів, антивірусних та подібних програм до 

серверного обладнання для шифрування каналів передачі інформації та 

технології Cisco. Також, звичайно, всі робочі станції мережі вводяться до домену 

задля уникнення постороннього доступу чи отримання інформації. 

Всі програми є вбудованими до ОС та налаштовуються згідно до 

виконуваних завдань мережею, та в першу чергу необхідно обрати мережну 

технологію для обміну інформацією, бо без неї будь-який обмін буде 

неможливим.  
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Висновки та перспективи. Після проведення аналізу було виокремлено, що  

найбільш оптимальною та актуальною мережною технологією з існуючих є саме 

технологія Ethernet. Звичайно, є ще й інші технології для виконання інших 

завдань, але в Ethernet найбільш надійна система безпеки, зручність 

використання та надійність, оскільки майже всі комутатори та роутери 

налаштовуються виключно через Ethernet. 
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ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) У ВАШОМУ ДОМІ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитись про таку річ, як Інтернет Речей, 

зрозуміти, навіщо і чому набуває популярності і чому він вже в якійсь мірі є в 

нашій оселі. 

Мета дослідження. Метою є показ Інтерней Речей, встановивши, що 

собою має на увазі, як його використовують і де може зустрічатися. 

Результати дослідження.  Інтернет Речей – це зростаюча мережа 

розумних пристроїв складається з будь-якого персонального електронного 

продукту, який збирає, передає та отримує дані із зовнішньої мережі. Загалом, 

вертаючись до питання – чому у нашій оселі є в якійсь мірі розумний будинок  

це фактично пристрої, якими ми користуємося – смартфони, планшети, телевізор 

та ноутбук. Чому ? – Все просто – вони знають нас краще, ніж ми самі [1]. 

Вони постійно працюють, збирають про нас інформацію, на кілька кроків вперед 

знають, що нам потрібно, хоча тільки недавно не думаючи промовили це в голос. 

Це все через те, що при користуванні цим девайсом – він постійно підключений 

до мережі інтернет, та відслідковується різними сайтами, де переважно це 

пошукові та соціальні сайти – Google та Facebook, перший збирає інформацію, 

яку ми шукаємо, а другий – фактично її відображає.  
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Для когось – його приватність на першому місці, але для деяких – зовсім не проти 

– тому що їх пристрій без проблем зможе знайти саме те, що їм потрібно. Так і 

для дому загалом, такі особи ставлять різні датчики та інше, щоб стежити за 

своєю оселею, або дати йому душу – додати голосового асистента і різних 

датчиків, контролерів, камер та іншого і готово, ваший дім повністю 

автоматизований. 

Навіть, якщо розглянути те саме питання, але у більшому маштабі, коли 

весь суцільний пристрій – дім, то можна задати цікаве питання: 

Що таке домашня автоматизація за допомогою IoT сьогодні? Сьогодні розумний 

дім виправдовує очікування споживачів, а іноді навіть перевершує їх, і . 

Використовуючи датчики, пристрої, прилади та цілі простори у вашому домі 

постійно збирають дані про те, як ви їх використовуєте. Вони дізнаються про 

ваші звички та визначають моделі споживання за допомогою складних 

алгоритмів. Потім ця статистика допоможе персоналізувати ваш досвід на 

детальному рівні. Фактично теж саме, коли ми користуємось своїм девайсом [2]. 

Висновки та перспективи. Розумний Дім, як для мене, це досить 

функціональний та зручний інструмент для керування домом, до того ж не такий 

і складний в становленні та користуванні. В майбутньому – оселі будуть 

включати функції розумного дому, та все більш стежити за та контролювати дім, 

використовуючи голосові команди чи зовсім – розуміти ваші думки. 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЯМИ ТА ANSIBLE 

 

Постановка задачі. Ознайомити слухачів із системою управління 

конфігураціями Ansible. 

Мета дослідження. З’ясувати, що представляє із себе система управління 

конфігураціями Ansible, принцип її роботи. 

Результати дослідження.  В сьогоднішніх реаліях використання 

програмного забезпечення для автоматизації тих чи інших процесів являється 

найефективнішим шляхом для спрощення та пришвидшення процесу управління 

хостами або сервісами. 

Управління конфігураціями – спосіб систематичного обліку та обробки 

змін у продукті для підтримки цілісності системи. Цей термін прийшов у 

програмування з інших областей, тепер широко використовується для 

позначення управління конфігурацією сервера. У конфігураційному управлінні 

дуже важливу роль грає автоматизація та пов’язані з нею інструменти. 

Автоматизація, мабуть, є найважливішим аспектом управління конфігураціями 

сервера.  

Сьогодні існує безліч інструментів для управління конфігураціями, 

найпопулярнішими є Puppet, Ansible, Chef і Salt. Кожен інструмент має свої 

особливості та переваги, проте всі вони об’єднані однією метою: забезпечити 

відповідність системи до стану, описаного в сценаріях.  

Система управління конфігурацією – являють собою програми та 

програмні комплекси які дозволяють централізовано керувати великою 
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кількістю різноманітних операційних систем та прикладного програмного 

забезпечення працюючого в них. 

Ansible – одна із систем управління конфігураціями. Дозволяє 

автоматизувати та спростити налаштування, обслуговування та сетап серверів, 

служб за рахунок модулів, які вона використовує. Ansible бере на себе всю 

роботу з приведення віддалених серверів до необхідного стану. Необхідно лише 

описати, який потрібне стан, шляхом опису необхідних дій за допомогою 

сценаріїв, які в даній системі називають playbook. Даний підхід дозволяє дуже 

швидко здійснювати переконфігурацію системи. Ansible відстежує стан 

системних ресурсів на керованих хостах для недопущення повторення завдань, 

які були виконані раніше. Наприклад, якщо пакет уже був встановлений то 

система не буде намагатися його встановити знову. Основним завданням є те, що 

при кожному виконанні система досягає або зберігає бажаний стан, навіть якщо 

запустити playbook декілька разів. В свою чергу, це означає, що Ansible 

притаманна ідемпотентна поведінка. Для роботи Ansible не потрібно 

встановлювати агента на хости, так як все працює через ssh, Для функціонування 

Ansible потрібен тільки python але зазвичай він входить до складу більшості 

дистрибутивів.  

Висновки та перспективи. Системи управління конфігураціями 

являються зручним способом адміністрування локальних мереж і не тільки їх. За 

допомогою систем управління конфігураціями є можливість зменшити кількість 

часу, який потрібно витрачати на адміністрування операційних систем завдяки 

вбудованих в них модулів. 

Ansible представляє із себе мінімалістичний та простий у вивченні 

інструмент для автоматизації рутинних процесів. Він має величезну кількість 

вбудованих модулів, які можна використовувати для вирішення будь-яких задач, 

таких як встановлення пакетів чи зміна значення у файлі конфігурації. Його 

спрощені вимоги до інфраструктури та доступний синтаксис підходять тим, хто 

починає працювати із системами управління конфігураціями. 

Список використаних джерел 
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СЕГМЕНТАЦІЯ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ З МАГНІТНО-

РЕЗОНАНСНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО 

ПОРОГОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА АЛГОРИТМУ РОЗРІЗУ ГРАФА 

 

Актуальність. Розробка методів автоматичної сегментації пухлин 

головного мозку залишається одним із найскладніших завдань обробки 

медичних даних. Точна сегментація може покращити діагностику, методи 

комп’ютерного зору та обробки зображень можуть допомогти лікарям в аналізі. 

Постановка задачі. Дослідити та проаналізувати наявні методи 

сегментація та кластеризації МРТ зображень. Розробити алгоритм для виявлення 

пухлин головного мозку на МРТ зображеннях.  

Мета дослідження. Автоматизація виявлення пухлин головного мозку на 

на МРТ зображеннях за допомогою методів сегментації цифрових зображень.  

Результати дослідження. Вхідними даними для методу є зображення з 

магнітного резонансу. Фон зображення зазвичай чорний, а пухлини мають 

високу інтенсивність. Однак дані скануються з різними налаштуваннями, що 

спричиняє різницю інтенсивності. Це означає, що на деяких зображеннях фон не 

чорний і пухлини не такі інтенсивні. З цієї причини зміна масштабу є першим 

кроком запропонованого методу.  

Для підрахунку мінімального та максимального значень, що 

використовуються в процесі масштабування, використовується статистичний 

метод.  

Перед сегментацією череп повинен бути видалений із зображення. В 

основному в тих випадках, коли пікселі черепа мають порівнянні значення з 

пікселями пухлин. Висока інтенсивність черепа викликає помилки у сегментації. 

Череп видаляється залежно від маски. Створення маски відбувається на основі 

результатів статистичного методу, що називається сумішшю гауссіанів та 

адаптивної порогової обробки. 

Суміш Гауса виконується з використанням розподілу трьох гауссіанів. 

Результатом методу є три значення. Одне з них представляє чорний фон, а два 

наступних значення представляють пікселі мозку. Отримані значення 

використовуються як вхідні параметри для наступного кроку двійкової порогової 

обробки. 
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Параметр, званий порогом, зазвичай є фіксованою константою, але завдяки 

результатам методу суміші Гауса визначення порога є адаптивним. Результатом 

порогової обробки є маска, яка маркує мозок із черепом. Це важливий крок для 

правильного видалення черепа. Морфологічні операції ерозії та розширення 

використовуються після порогової обробки для видалення дрібного насіння з 

маски. 

Наступним кроком алгоритму є сегментація розрізу графа. Результатом є 

контур, що межує з мозком, а також із черепом. 

Наступним кроком є морфологічна реконструкція у відтінках сірого. В 

алгоритмі константа залежить від результатів методу суміші Гауса. Константа 

віднімається від вхідного зображення та створюється зображення маркера. 

Метод видаляє локальні максимуми із зображення. Однак для алгоритму 

важливими є саме ці максимальні значення. Отже, результуюче зображення 

віднімається від вхідного зображення. Наступним кроком є бінарна адаптивна 

гранична установка. Константа методу знову залежить від суміші Гауса. В 

результаті виходить маска, яка відзначає найінтенсивніші області мозку. 

Найбільша область відзначена як пухлина. Якщо дрібних ділянок багато, то 

найінтенсивніша визначається як пухлинна. В результаті виходить маска, що 

обмежує пухлину. Нарешті алгоритм розрізання графа визначає межі пухлини. 

Висновки та перспективи. У цій тезі було представлено автоматичний 

алгоритм для сегментації пухлин головного мозку з магнітно-резонансних 

зображень. Головною перевагою представленого алгоритму є його стійкість. Він 

розроблений з метою обробки зображень з різних електронних девайсів для 

отримання даних МРТ і з різною інтенсивністю. Цей результат досягається за 

допомогою адаптивного порогового визначення та морфологічної реконструкції 

відтінків сірого, які отримують параметри за результатами статистичного методу 

суміші Гауса. За ним слідує алгоритм розрізання графа. Адаптивне порогове 

визначення та морфологічна реконструкція у відтінках сірого мають вирішальне 

значення для правильних результатів.  

У майбутній роботі буде запропоновано варіанти вирішення проблеми з 

конкретними випадками, коли розміри та інтенсивність пухлин є 

проблематичними. Метод підлягає розширенню для автоматичного 

сегментування пухлини не лише з даних 2D зображень, а й з 3D МРТ. Потім 

алгоритм буде перевірено на більшому наборі даних, що складається з багатьох 

даних 3D-МРТ мозку з пухлинами, і буде порівняно та проаналізовано його 

ефективність на ряду з іншими методами. 

Список використаних джерел 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІШАНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

(MR) В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. 

 

Постановка задачі. Проаналізувати концепцію впровадження технології 

змішаної реальності в освітні процеси. 

Мета дослідження. Оцінити доцільність та актуальність застосування 

змішаної реальності в навчальних цілях. 

Результати дослідження. Технології доповненої, віртуальної та змішаної 

реальності вже продемонстрували свою актуальність та ефективність в різного 

роду сферах від будівництва, маркетингу, дизайну та до авіації і медицини. 

 Для освітніх цілей, змішана реальність це, перш за все, технологія, 

яка спроможна доносити інформацію до людини новим методом, об’єднуючи 

віртуальний і реальний світ в реальному часі, що дасть можливість виділяти 

певні моменти, розширювати розуміння різноманітних речей, або ж надавати 

доступні та миттєві дані про навколишній світ.  

Основними факторами на користь майбутнього впровадження даної 

технології в навчальний процес будуть:  

- Наочність - MR покаже, як виглядає той, чи інший об’єкт, або процес в 

реальному часі з різних сторін, що значно цікавіше, ніж розглядати 

картинку в підручнику. 

- Залученість - MR дає можливість певної взаємодії з об’єктом, чи 

контролем над процесом, чого не дають багато інших видів 

інтерактивного навчання.  

- Безпека - наприклад, MR дозволить керувати літаком, або проводити 

медичну операцію, чи дослід з небезпечними хімічними речовинами без 

ризиків для життя та здоров’я. 

- Дистанційність - наприклад, MR дозволить бачити проекцію зоряного 

неба навіть вдень, або коли небо застелене хмарами. Технологія не 

прив’язує навчальний процес до місця чи часу.  

До недоліків можна віднести високу ціну та недосконалість і 

недорозвиненість даної технології.  

Зараз розвитком та розробками в галузі MR технологій займаються 

технологічні гіганти, такі як Microsoft, Oculus, HTC та багато інших компаній, 

що проектують шоломи, окуляри, пишуть програмне забезпечення. Вже існує 



249 
 

багато проектів і прототипів, які були продемонстровані компаніями. Технологія 

MR, як і AR (доповнена реальність) не набули такого широкого 

розповсюдження, як VR (віртуальна реальність), проте вони продовжують 

розвиватися і найближчими роками стануть більш доступними та масовими. 

Висновки та перспективи. Перспективи застосування змішаної 

реальності для навчання просто неймовірні, її впровадження значно спростять та 

урізноманітнять освітні процеси, зроблять їх значно нагляднішими та 

безпечнішими. MR може зробити практичну сторону навчання більш 

незалежною від наявності спеціалізованого обладнання, що допоможе зробити 

дану сторону навчального процесу дистанційною, що особливо актуально в 

теперішній час.  
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INTELLIGENT SYSTEMS IN THE SPHERE 

LOGISTICS FROM SOFTWARE ENGINEERING TO PROGRESS 

AND IMPROVE ORGANIZATIONAL PROCESS 

 

 Statement of the problem. Studying the use of intelligent robotic systems in 

the field of logistics engineering.  

 The purpose of the research. To understand how and for what purposes 

intelligent robotic systems are used in the world at work in life. 

 Research results. The introduction of intelligent automation in the supply and 

logistics system creates a number of benefits for organizations, as well as conditions 

for the emergence of innovation in them. 

Modern innovative technologies are radically changing the business market in 

the world. 
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In such an environment, organizations and large companies with small 

businesses trying to maintain their competitive advantage in the market and accelerate 

growth must quickly adapt new disruptive technologies with intelligence engineering 

in order to ensure sustainable development, reduce operating costs and improve 

customer service. 

One of such powerful and promising technologies today is robotics of business 

processes (Robotic Process Automation, RPA). It can be used in organizations - 

companies of various sizes and industries and allows you to create a powerful virtual 

work team in a company that can greatly increase the efficiency of business processes 

and significantly reduce operating costs of the budget. Intelligent business process 

robotization (Advanced Robotics, IPA), enhanced by machine learning, natural 

language processing, optical pattern recognition and artificial intelligence 

technologies, has a strong potential to ensure the sustainable relevance of RPA 

technology and make some non-competitive (compared to other business optimization 

strategies) -processes) in the coming decades. 

Many of the world's leading companies have already started projects in the field 

of robotic engineering to improve business performance in an automated manner, 

business processes and many of them quickly reached the level of intelligent 

robotics that simplify and speed up the work of other employees, 

which allowed to significantly reduce operating costs in organizations, increase 

operating performance and create new opportunities and prerequisites for further 

rapid business growth. 

Robotization of business processes and intelligent automation have already 

proven themselves as an effective strategic approach to business realities, capable of 

transforming processes in various sectors of the economy to significantly increase their 

productivity, including in the field of supply chain and logistics. 

 Conclusions and perspectives. But the capabilities and processes that can be 

successfully robotized in the supply and logistics system can be developed much more 

widely - more deeply. 

There is no doubt that the robotization of business processes, especially and, in 

particular, enhanced by the capabilities of intelligent automation, can bring to any 

organization operating in the field of supply and logistics much more competitive 

advantages both on the market and in the company itself, while creating favorable 

conditions for growing innovations in them. As the successful world experience of 

implementing these technologies shows, the question of “to implement or not to 

implement” is no longer even discussed, as it was before in the first artificial systems 

of the world scale. The key issue remains only the choice of a qualified service provider 

who can provide the maximum possible benefit from the introduction of intelligence, 

taking into account the individual characteristics of the processes in each particular 

supply segment that exist in each organization. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЗ “GRAFANA” ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА 

АНАЛІЗУ ДАНИХ 

 

Постановка задачі. З кожним роком кількість інформації, яку отримують 

навіть малі бізнеси, зростає в геометричній прогресії. Через велику кількість 

інформації стає важче її обробляти і доводиться використовувати додаткові 

інструменти для роботи з даними. Аналіз даних займає багато часу і є дуже 

важким процесом. Одним із інструментів є ПЗ “Grafana” який і буде розглянуто. 

Мета дослідження. Основною метою моєї доповіді є аналіз отриманих 

даних з відкритих джерел та власного досвіду використання ПЗ “Grafana” для 

збору та обробки статистичних даних. 

Результати дослідження.  

Grafana була створена 5 березня 2018 року і є сукупністю інструментів для 

моніторингу та аналізу даних як внутрішніх, так і зовнішніх проєктів. У цьому 

інструменті користувач може створювати унікальні дашборди з панелями, які 

будуть показувати певні дані протягом деякого часу.  

 
Рис. 1. Використання ПО Grafana. 

На рис. 1 вказано якраз такий приклад використання інструменту для 

візуалізації статистичних даних щодо вхідного трафіку з ціллю подальшого їх 

аналізу. В даному випадку зібрані дані потрібні для трафік інжинірингу. 

До можливостей даного інструменту можна віднести досить багато всього, 

але вкажу кілька дійсно важливих моментів: 

- Інтеграція з БД 

Ви можете використовувати її у зв'язці з багатьма базами даних, 

наприклад, MySQL, Graphite, Influx DB, Logz.io і т.д. 
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- Створення власних плагінів 

Відкритий вихідний код дозволить вам створити власний плагін, який буде 

спрощувати вашу роботу. 

- Розміщення 

Ви можете розмістити його локально або у будь-якій хмарній платформі. 

- Аутентифікація 

Grafana підтримує різні стилі автентифікації, включаючи LDAP та OAuth, 

та дозволяє відображати користувачів в організації. 

Висновки та перспективи.  

З вищенаведеного можна зробити висновок що Grafana є зручним 

інструментом для аналізу та моніторингу статистичних даних, а з 2018 року ПЗ 

набуло широкої популярності серед ІТ компаній.  

Список використаних джерел 

1 https://github.com/grafana/grafana 

2 https://grafana.com/grafana/dashboards/ 

3 https://scaleyourapp.com/what-is-grafana-why-use-it-everything-you-

should-know-about-it 
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ПОБУДОВИ 3D МОДЕЛІ 

АРХІТЕКТУРНОГО ОБ’ЄКТУ НА ОСНОВІ 2D ЗОБРАЖЕНЬ 

 

У зв'язку зі значним розвитком технологій дистанційного зондування Землі 

стрімко зростає інтерес до розробки автоматичних та надійних підходів до 

отримання точної та актуальної 3D-геоінформації про земний покрив з даних 

дистанційного зондування.  

Постановка задачі. Будівлі є найбільш помітними об'єктами в міських 

ландшафтах, тому вимірювання та аналіз тривимірних форм і положень будівель 

має важливе значення для багатьох застосувань, таких як управління земельними 

ресурсами, моніторинг зміни клімату, боротьба зі стихійними лихами, екологічні 

дослідження, урбанізація та моніторинг, а також управління ресурсами. Однак, 

через просторову і спектральну різноманітність і складність будівель, 

включаючи форму, розмір, матеріал, колір, текстуру, структуру, інтерференцію 

тіней від будівель, закриті ділянки деревами, а також незавершеність і неточність 
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даних в міських районах, 3D- реконструкція будівель все ще стикається з 

багатьма проблемами. 

Мета дослідження. З появою методів глибокого навчання в останні роки 

та їх масовим впливом на сферу дистанційного зондування Землі, проблема 

побудови та прогнозування ЦМР за поодинокими зображеннями також стала 

предметом уваги багатьох дослідників.  

Результати дослідження. Останнім часом згорткові нейронні мережі 

(CNNs), як важлива гілка сімейства методів глибокого навчання, швидко 

перетворилися на провідну методологію машинного навчання для 3D-

реконструкції з використанням монокулярних зображень. У порівнянні з 

традиційними методами, що застосовуються для 3D- реконструкції, ШНМ здатні 

автоматично навчатися високому рівню представлення без будь- якого ручного 

втручання для проектування одного зображення на бажані результати, такі як 

сліди будівель або nDSM. У попередніх дослідженнях вивчалися методи 

сегментації зображень на основі ШНМ для вилучення відбитків будівель та 

методи регресії на основі ШНМ для оцінки nDSM з одного аеро-/супутникового 

ортофотознімка. Кайзер та ін. [1] використовували повністю згорткові мережі 

(FCN), включаючи шари пропускних з'єднань, для класифікації будівель і доріг 

на аерофотознімках. Перселло та Штейн [2] розробили FCN, в якій нові згорткові 

шари, включаючи розширені ядра, були використані для бінарної сегментації 

супутникових зображень, що призвело до виділення двох сегментів будівель та 

небудівельних об'єктів. Згідно з вищезазначеними дослідженнями, дані LiDAR 

та аерофотознімки є двома широко використовуваними джерелами даних для 

3DBR. На відміну від знімків, дані хмари точок з високою роздільною здатністю, 

згенеровані LiDAR, фотограмметрією або технологіями SAR, доступні не скрізь, 

а генерація оновлених ЦМР потребує значних зусиль, часу та витрат, особливо 

для міських територій. 

Висновки та перспективи. Для вирішення цих проблем пропонується 

підхід 3DBR, заснований на знаннях, шляхом використання CNN для вилучення 

високорівневої інформації з одного зображення. Ці цінні знання включають 

розташування будівель, лінійні елементи дахів будівель, такі як карниз, коник і 

лінії вальма, а також висоти (наприклад, nDSM) будівель, які є важливими для 

3DBR і зменшують складність реконструкції.  

Список використаних джерел 

1 Кайзер, П.; Вегнер, Дж. Д.; Auréзастава, Л.; Джаггі, М.; Хофман, Т.; 

Шиндлер, К. Вивчення сегментації аерофотознімків з онлайн-карт.IEEE 

Trans. Geosci. Дистанційний датчик2017 рік,55, 6054–6068. [CrossRef]  

2 Перселло К.; Штайн, А. Глибокі повністю згорнуті мережі для 

виявлення     неформальних поселень на зображеннях VHR.IEEE Geosci. 

Remote Sens. Lett.2017 рік,14, 2325–2329. [CrossRef]  
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ЗВ'ЯЗОК  КРОС-ПЛАТФОРМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ВЕБ-

СЕРВЕРАМИ 

 

Постановка задачі. Крос-платформність – це можливість, що є 

невід’ємною частиною для виконання програмного забезпечення, це важлива 

система для робітників, що забезпечую виконання та написання коду на різних 

платформах та операційних системах, іншкше кажучи пришвидшення роботи. 

Виконання крос-платформеності також потребує навичок для створення заданої 

сфери, варто сприймати і використовувати вже створені системи або створити 

власну. 

Мета дослідження.  Проінформування системи , що має важливі 

забезпечення для створення коду або інших ПЗ. 

Результати дослідження. Впершу чергу слід зазначити, що платформа – 

це самий програмний комплекс , що виконує роль основи для різних 

обчислювальних систем. Для виконання заданої роботи , потрібно мати власний 

або вже створений веб-сервер по типу (Apache),  вільний веб HTTP-сервер, що 

вільно працює з сучасними ОС системами. Головна особливість якого , 

створювати та виконувати запити від сторони користувача і віддавати контент , 

відповідно до ефектів цих самих умов, сам веб-сервер являється 

кросплатформним програмним забезпеченням , тому необхідність мати особливу 

ОС не потрібно. Слід зазанчити що виконання роботи з веб-сервером можливо 

мати проблеми з високою напругою для ПК , тому сама платформа повинна бути 

підготовлена для виконання роботи, також якщо  основна проблема в незалежних 

розробниках, які представляються власний сервер, що може мати за собою певні 

наслідки ( шкідливий код або «трояни») 

Для виконання роботи над сервером слід зазначити , що його потрібно 

конфігуративно оновити , тобто здійснити певні налаштування на своїй власній 

мові програмування або за допомогою іншого програмного забезпечення. Для 

власної мови програмування слід використовувати спеціальний текстовий файл, 

щоб створений код ввійшов в дію для сервера. Заданий спосіб більш 

використовується для досвідчених програмістів , що мають певні знання про 

задані дії, тому для цього були створені модулі,  які вже мають власні та створені 

параметри, зазвичай вони автоматично встановлюють ряд налаштувань для 

вашої операційної системи. 
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З вище зазначеного , кросплатформність забезпечую працю або 

програмування га одній або більше операційній системі ( або апаратній 

платформі), тому заданий інструмент цілком популяризований для швидкої і 

зручної праці. Залежно від реалізації , вона може поділятися на 

 кросплатформність на рівні мов програмування 

 кросплатформність на рівні середовище виконання 

 кросплатформність на рівні операційної системи  

 кросплатформність на рівні апаратної платформи 

Платформа ОС являє собою загальну організацію виконання прикладних 

програм, задаючи, наприклад, порядок запуску програми, схему використання 

нею адресного простору, зафіксовані в архітектурі операційної системи, плюс  

інтерфейс для програмування застосувань (API), на рівні операційної системи. 

При розгляді сумісності, або подібності, на рівні ОС, наприклад, 

системних викликів, файлових систем та користувацького середовища, при 

порівнянні споріднених ОС (наприклад, UNIX) або сімейства, наприклад, 

Microsoft Windows, йдеться про сумісність на рівні API операційної системи, 

наприклад, в рамках сімейства ОС, а не абстрактного поняття «платформи». 

Для того, щоб ПЗ можна було вважати крос платформним, воно повинно 

функціонувати на різних апаратних архітектурах та під різними ОС. Розробка 

такого ПЗ є складним завданням, оскільки різноманітні ОС мають різні API 

(Application programming interface — прикладний програмний інтерфейс). Для 

прикладу, Linux та Windows мають різні API. Крім того, з того, що операційна 

система може працювати на різних архітектурах, не випливає, що ПЗ, розроблене 

для цієї ОС, буде працювати під усіма цими архітектурами. Так само, програма, 

написана на довільній популярній мові, наприклад С чи С++, буде працювати на 

довільній ОС, під яку існують реалізації цієї мови 

Висновки та перспективи. Кросплатформність – це частина , що 

обов’язково знадобиться кожному досвідченому спеціалісту , який має певний 

зв'язок з програмним забезпеченням. Вона суттєво скорочує витрати на розробку 

нового або адаптацію існуючого програмного забезпечення. Важливо мати увагу 

про властивості платформи з іншими адаптивними можливостями, тобто з веб-

сервінгом. 

Список використаних джерел 

1 П. Тод. Ш.Гвен Apache Kafka. Обробка даних  45-70ст.  

2 М.Желудков. The apache ignite book 14-30ст. 
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СХОВИЩЕ ОБ'ЄКТІВ CEPH 

 

Постановка задачі.  Збереження даних є важливою частиною кожної 

системи. Можливість збереження даних, а також можливість робити резервні 

копії даних або об’єднання дисків в логічні елементи для надійного збереження 

інформації. Чи є можливість побудувати повністю розподілену систему  без 

єдиної точки відмови, масштабованим до рівня екс байт та вільно доступним ? 

Мета дослідження. Зрозуміти що таке Ceph кластер, кому та під які задачі 

він може підійти. 

Результати дослідження. Ceph  це надійне та масштабоване сховище для 

будь-якої організації. Ceph можливо використовувати для трансформації 

інфраструктури зберігання даних. Ceph надає уніфікований сервіс зберігання 

даних з об'єктними, блоковими та файловими інтерфейсами з єдиного кластеру, 

побудованого на базі товарних апаратних компонентів. Основні цілі Ceph — 

бути повністю розподіленим без єдиної точки відмови, масштабованим до рівня 

екс байт та вільно доступним. 

Ceph реплікує дані та робить їх відмово стійкими, використовуючи 

звичайне обладнання та не вимагаючи підтримки специфічного обладнання. 

Результатом дизайну є те, що система є як само-відновлюваною так і само-

керованою, націленою на мінімізацію часу адміністрування та інших затрат. 

В реалізації CephFS (файлова система) відсутні стандартні засоби 

відновлення файлової системи, але цю систему можливо вмонтувати в linux який 

має підтримку Ceph у ядрі. Ще однією особливістю та важливою функцією є 

сховище об’єктів з інтерфейсом S3 до якого можливо підключатись за 

допомогою REST API. 

Ще одна приємна особливість це те що Ceph можливо інсталювати та 

запускати майже на будь якому залізі наприклад це може бути старий комп’ютер 

або новий HP BLADES SERVERS головне щоб була підтримка Ceph у ОС. Також 

є можливість додавати різні об’єми дисків 1 ТБ або 10 ТБ від різних брендів та 

різного ступеню використання.  

Встановити Ceph можливо за допомогою Ansible плейбука який написаний 

розробниками Ceph. Важливо що для безперебійної та швидкої роботи кластера 

Ceph потрібна швидка мережа від 1 ТБ але краще 10 ТБ. 
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Якщо в робочому кластері Ceph виходить з ладу один або декілька дисків 

Ceph сам зрозуміє що це трапилось та відключить цей диск від системи, 

реплікація даних відбувається автоматично та під час помилки дисків кластер 

почне відновлюватись автоматично та отримає стан справного кластеру без 

втручання адміністратора. Правильно налаштований Ceph дає можливість не 

думати про диски та в якому стані вони знаходяться на деякий час, більшість 

задач кластер виконує в автоматичному режимі. 

Висновки та перспективи. Результати досліджень показують що кластер 

Ceph може закрити багато питань зі сховищем, але для його впровадження 

потрібна швидка мережа, багато дисків для надійної реплікації кластера але з 

іншого боку ми отримуємо майже безвідрадний кластер зберігання даних з 

об'єктними, блоковими або файловими інтерфейсами який можливо 

масштабувати до розмірів екс байт. 

Список використаних джерел 

1 https://github.com/ceph/ceph 

2 https://docs.ceph.com/en/quincy/ 

 

 

Аврамчук Роман Сергійович, 

студент 4 курсу, КІД-42 

Державного університету телекомунікацій 

(073) 140 58 57 

romahromila45@gmail.com 

 

ОГЛЯД РІШЕННЯ ПЕРЕХОДУ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

КОМП’ЮТЕРІВ З BIOS НА UEFI 

 

Постановка задачі.  Знайти причини відмови від BIOS на UEFI. Знайти 

переваги та недоліки кожної системи.  

Мета дослідження. Довести необхідність переходу з BIOS на UEFI  

Результати дослідження. BIOS - це Basic Input-Output system, базова 

система введення-виведення. Це програма низького рівня, що зберігається на чіпі 

материнської плати комп'ютера. BIOS завантажується при включенні 

комп'ютера і відповідає за пробудження його апаратних компонентів, 

переконується в тому, що вони правильно працюють, а потім запускає програму-

завантажувач, яка запускає операційну систему Windows або будь-яку іншу, 

встановлену у вас.  

У традиційного BIOS досі є серйозні обмеження. Він може 

завантажуватись лише з жорстких дисків об'ємом не більше 2,1 Тб. Зараз вже 

повсюдно зустрічаються диски на 3 Тб, і з них комп'ютер із BIOS не 

завантажиться. Це обмеження BIOS MBR.  

BIOS повинен працювати у 16-бітному режимі процесора і йому доступний 

лише 1 Мб пам'яті. Він має проблеми з одночасною ініціалізацією декількох 



258 
 

пристроїв, що веде до уповільнення процесу завантаження, під час якого 

ініціалізуються всі апаратні інтерфейси та пристрої. 

Новий стандарт обходить обмеження BIOS. Прошивка UEFI може 

вантажитися з дисків об'ємом понад 2,2 Тб – теоретична межа для них становить 

9,4 зеттабайт . Це приблизно втричі більше за всі дані, що містяться в 

сьогоднішньому Інтернеті. UEFI підтримує такі обсяги через використання 

розбивки на розділи GPT замість MBR. Також у неї стандартизований процес 

завантаження, і вона запускає програми EFI, що виконуються замість коду, 

розташованого в MBR.  

UEFI може працювати в 32-бітному або 64-бітному режимах і його 

адресний простір більше, ніж у BIOS - а значить, швидше завантаження. Також 

це означає, що екрани налаштування UEFI можна зробити красивішими, ніж у 

BIOS, включити туди графіку та підтримку миші. Але це необов'язково. Багато 

комп'ютерів досі працюють з UEFI з текстовим режимом, які виглядають і 

працюють так само, як старі екрани BIOS.  

У UEFI вбудовано багато інших функцій. Вона підтримує безпечний 

запуск Secure Boot, в якому можна перевірити, що завантаження операційної 

системи не змінила жодна шкідлива програма. Вона може підтримувати роботу 

по мережі, що дозволяє проводити віддалене налаштування та налагодження. У 

випадку з традиційним BIOS для налаштування комп'ютера необхідно сидіти 

перед ним.  

І це не просто заміна BIOS. UEFI - це невелика операційна система, що 

працює над прошивкою PC, тому вона здатна набагато більше, ніж BIOS. Її 

можна зберігати у флеш-пам'яті на материнській платі або завантажувати з 

жорсткого диска або мережі.  

Висновки та перспективи. Нові комп'ютери використовують прошивку 

UEFI замість традиційного BIOS . Обидві ці програми – приклади програмного 

забезпечення низького рівня, що запускається при старті комп'ютера перед тим, 

як завантажиться операційна система. UEFI – більш нове рішення, він підтримує 

жорсткі диски більшого об'єму, швидше вантажиться, безпечніший – і, що дуже 

зручно, має графічний інтерфейс і підтримує мишу. 

Список використаних джерел  

1 Чим uefi краще bios. У чому відмінності uefi bios від традиційног 

биос-а? Як відключити Secure Boot і UEFI на ноутбуці Acer Aspire 

        [електронний ресурс] — режим доступу:  

       https://mkr-novo2.ru/uk/internet/chem-uefi-luchshe-bios-v-chem-otlichiya- 

       uefi-bios-ot-tradicionnogo-bios-a.html 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LVA БАГАТОРІВНЕВОГО  

АНАЛІЗУ ГОЛОСУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Постановка задачі.  Ознайомитися з технологією аналізу голосу за 

допомогою використання Layered Voice Analysis. Для чого це потрібно та де 

використовується. Як захистити інформацію клієнта чи фінансової організації? 

Як дізнатися більше про співробітників, партнерів, позичальників, клієнтів, якщо 

їм є що приховувати? 

Мета дослідження. Метою є показ технології, а саме принцип роботи,  

дослідження використання в різних галузях та аналіз відмінностей від звичних 

методів розпізнавання. 

Результати дослідження.  Layered Voice Analysis (LVA) — це основна 

технологія Nemesysco, адаптована для потреб професійних користувачів, 

починаючи від офіційних поліцейських розслідувань і закінчуючи перевірками 

безпеки принаймні персоналу. 

LVA було винайдено у 1997 році. Технологія базується на власному наборі 

голосових параметрів, знайдених у ході досліджень, та їх кореляції з ключовими 

людськими емоціями. LVA вдосконалюється протягом 20 років, досліджуючи 

масиви аудіофайлів, зроблених різними мовами, включаючи поліцейські допити, 

телефонні перемовини та контрольовані експерименти. Технологія вимірює 

психофізіологічні реакції, когнітивні процеси та рівні стресу, обчислюючи понад 

150 неконтрольованих голосових параметрів. На основі цих даних програма 

визначає емоційний стан людини та вказує на проблемні для неї теми. 

Служба безпеки захищає компанію від матеріальних та репутаційних 

втрат. Вона своєчасно виявляє випадки шахрайства, охороняє конфіденційність 

інформації, стежить за чистотою документів. Під час найму нового співробітника 

або виникнення робочих інцидентів з персоналом працівники проходять 

співбесіду насамперед у цієї служби. Система аналізу голосу LVA розроблена 

для того, щоб збільшити точність під час співбесіди з кандидатами. IVR-бот 

ставить питання, що стосуються корпоративних ризиків, а людина відповідає на 

них розгорнутими пропозиціями. Під час відповідей програмне забезпечення 

проводить перевірку промови людини та формує звіт, в якому вказано його 

сильні та слабкі сторони, а також потенційні ризики. Таким чином, роботодавець 

завжди може дізнатися правду  про діючих співробітників та претендентів. 

Кожна галузь має свою специфіку. Робота служби безпеки банку пов'язана 

з перевіркою фінансових документів та особи співробітника або позичальника. 

Оцінка голосу особливо рекомендується щодо людей, які мають доступ до 

корпоративної документації та фінансів.  



260 
 

Перерахуємо основні особливості методу LVA, що відрізняють його від 

найбільш звичних і традиційних методів — психологічних опитувальників і 

використання поліграфа: 

- оцінка довільно не контрольованих реакцій людини; 

- цей метод не залежить від мови, якою говорить респондент: 

не важливо, хто і що говорить, важливо як; 

- процедура тестування може бути різноманітною: очне 

тестування, тестування за участю спеціаліста фінансової; 

організації, тестування по IP-телефону; повністю автоматизоване 

тестування через інтернет за допомогою IVR-бота; 

Висновки та перспективи. У будь-якій системі отримання, зберігання, 

передачі та використання інформації є особлива ланка – людський фактор. 

Професіонали у сфері детекції брехні знають, що не існує такого поняття, 

як «справжній» детектор брехні , оскільки воно не є єдиною реакцією, яка є 

постійною. Навіть поліграф, найвідоміший «детектор брехні», може 

функціонувати як лише в попередньо визначених налаштуваннях і у 

відповідному контексті. Просте підключення поліграфа до людини, яка дивиться 

відео або виконує будь-яку фізичну діяльність, зробить безглуздими результати. 

Проте LVA здатний виявляти пов’язані емоції, що стоять за брехнею, і, роблячи 

це, може привести вас до ідентифікації. 

Список використаних джерел 

1 https://www.nemesysco.com/wp-content/uploads/2020/05/LVA-

technology-to-ensure-the-security-of-financial-organizations.pdf 

2 https://f2fgroup.ru/security/ 

3 https://www.nemesysco.com/lva-technol 
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БАГАТОМОВНЕ ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З 

РОЗПІЗНАВАННЯМ ТЕКСТОВИХ ШАБЛОНІВ 

 

Постановка задачі.  Моделювання даних за допомогою алгоритмів 

машинного навчання показало багатообіцяючі результати в різних областях, 

такі як обробка зображень, робототехніка та обробка природної мови. 

 Обробка природної мови, яка є центральною частиною компаній-

виробників може поєднувати кілька моделей, які обчислюють біти та частини 

інформації про текст в єдину модель для конкретної прогнозної цілі.Видобуту 
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інформацію можна зібрати в базу даних, з якої можна отримати знання. Новини 

індустрії можуть використовувати ці знання для аналізу попиту та пропозиції, а 

також для створення резюме їхніх статей і перефразування слів, щоб зробити 

його більш зрозумілим певним цільовим групам. Під час написання існують різні 

способи виразити повідомлення, а суть текст залишається незмінною.  

Мета дослідження.  Метою цього дослідження є розгляд алгоритму, який 

поєднує в собі існуючі алгоритми для вилучення трійок сутність-відношення-

сутність із звичайних текстів, щоб підсумувати їх суть. 

Результати дослідження.  Залежно від цільової аудиторії автор може 

адаптувати текст різні формулювання та термінологія, щоб полегшити читачам 

розуміння тексту.Метод вилучення інформаційних метаданих із тексті, полягає 

в тому, щоб запропонувати новий алгоритм під назвою GenerateIE, який 

складається з кількох моделей обробки природної мови,а також остаточний 

алгоритм, який об’єднує їхні передбачення разом у список пар об’єктів і їхнє 

відношення називається трійкою.Алгоритм GenerateIE може витягти трійки, які 

з імовірністю 36% представлятиють часткову суть речення або абзацу. 

Алгоритми OpenIE та MinIE, які мають ту саму мету.Алгоритм GenerateIE 

працює трохи гірше за інші за кількістю ідентифікованих триплети, але з точки 

зору точності він працює краще, ніж MinIE, і гірше, ніж OpenIE. Крім того, 

GenerateIE дає можливість переносити правила на різні мови і тим самим зробити 

можливим використання в багатомовному підході. GenerateIE можуть 

використовувати медіа-компанії для подальшого аналізу їх змісту.  

Висновки та перспективи. Запропонований алгоритм визначає пари 

сутностей і відносин.Алгоритм GenerateIE порівняно з існуючими сучасними 

алгоритмами має дві переваги. По-перше, GenerateIE надає слово зі 

співпосиланням як сутність замість використання він, вона, воно тощо, що є 

більш корисним для графів знань. По-друге, GenerateIE можна застосовувати на 

кількох мовах без зміни самого алгоритму, окрім основного синтаксичного 

аналізу тексту природною мовою. Крім того, продуктивність GenerateIE 

порівняно з найсучаснішими алгоритмами не є значно кращою, але вона 

пропонує конкурентоспроможні результати. 

 Список використаних джерел  

1 Semantic Scholar [електронний ресурс] 

https://www.semanticscholar.org/paper/Multilingual-Open-Information-

Extraction%3A-and-Claro 

Souza/442ca0abe65f4fc8eb1ef9efb82b2fa68690f4fe 

2 A. Roy, Y. Park, T. Lee, and S. Pan, “Supervising unsupervised open 

information extraction models,” 

2020. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ  

 

Постановка задачі. Останнім часом туризм отримав значну користь від 

інформаційних технологій, особливо від Інтернет-технологій та їх додатків  

Щоб надавати туристам практичну допомогу, туристичні рекомендаційні 

системи мають стати «розумними» щодо певних технічних аспектів, таких як 

масштабованість, прозорість, точність рекомендацій і методи перевірки; а також 

мати певні практичні аспекти, такі як сприйняття користувачами та зручність 

використання – усі вони повинні бути взяті до уваги при проектуванні системи. 

Крім того, ефективна туристична рекомендаційна система повинна досягти 

балансу між практичними та технічними аспектами. Саме тому актуальним є 

покращення  процесу вибору туристичних маршрутів 

Мета дослідження. Метою проведеного дослідження є покращення  

процесу вибору туристичних маршрутів на основі рекомендаційних систем з 

використанням методів машинного навчання.  

Результати дослідження. Запропонована методика дозволить обрати 

найкращий маршрут для користувача, який буде відповідати визначеним 

критеріям. Запропонована методика може бути використана для допомоги 

туристам при їх підготовці до відвідування незнайомого міста. Вона призначена 

для використання туристами та турагентами та складається з декількох рівнів.  

На першому рівні система виконує розрахунок моделей оптимального 

вибору напрямків, щоб рекомендувати напрямки туристам. Через модуль 

керування даними необроблені дані, такі як записи оглядів, подаються в систему. 

Цей модуль відповідає за інтеграцію, очищення, перетворення, зберігання та 

підтримку даних опитування.  

Другий рівень містить в собі клієнтський модуль, в якому клієнт може 

взаємодіяти з системою через різні платформи, такі як мобільний, робочий стіл 

або веб-браузер. 

У модулі керування інтерфейсом користувача правила прийняття рішень 

перетворюються у формати XML і JSON для створення нового інтерфейсу 

користувача. Крім того, система може підключатися до Google API для 

отримання відповідної інформації, яка стосується карт і маршрутів, щоб система 
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могла відображати результати в інтерфейсі. Взаємодія користувачів з системою 

відбувається через інтерфейс користувача [1].  

Щоб отримати рекомендований пункт призначення, клієнт-турист повинен 

надати ряд вхідних даних, наприклад мету поїздки та дохід користувача, а також 

інші характеристики в систему, вибравши відповіді зі списків. Рекомендовані 

результати включатимуть назву пункту призначення та маршрут подорожі, який 

буде отримано за допомогою інформація, отриманої з місця розташування 

користувача та вибраного пункту призначення. У цьому шарі зберігається 

географічна, просторова та маршрутна інформація. Система підключається до 

кількох API Google, таких як GMap і GLargeMap, щоб мати можливість 

завантажувати карти та керувати ними. 

Характерною особливістю запропонованої методики є використання в 

моделі оптимального вибору класифікаторів машинного навчання, таких як 

дерева рішень, метод опорних векторів та багатошаровий персептрон. Саме така 

комбінація методів дозволить обрати найкращий маршрут із запропонованих. 

Вони використовуються для розрізнення конкретних пунктів призначення в 

кожному наборі даних.  

Щоб зробити комплексну модель придатною для використання та 

інтерпретувати її результати для клієнта- туриста, моделі дерева рішень 

перетворюються на правила прийняття рішень, а потім інформація передається 

до модуля керування інтерфейсом користувача [2].  

Висновки та перспективи. Отже запропонована інформаційна технологія 

дозволяє покращити процес вибору туристичних маршрутів за допомогою 

рекомендаційної системи, яка використовує інтелектуальний блок на основі 

машинного навчання. Зазначена технологія може використовуватися як 

працівником туристичної сфери так і пересічним користувачем 

Список використаних джерел 

1 Isinkaye F.O., Folajimi Y.O., Ojokoh B.A. Recommendation systems: 

Principles, methods and evaluation. Egyptian Informatics Journal 16 -2015. 

261–273. https://doi.org/10.1016/j.eij.2015.06.005 

2 Kantamneni A., Brown L.E., Parker G., Weaver W.W. Survey of multi-

agent systems for microgrid control. Engineering Applications of Artificial 

3 Intelligence 45 - 2015. 192–203. 

https://doi.org/10.1016/j.engappai.2015.07.005 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.eij.2015.06.005
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2015.07.005


264 
 

Конішевський Владислав Ігорович, 

студент 6 курсу, ПДМ-61 

Державного університету телекомунікацій 

(063) 032 99 35 

jettselfs@gmail.com 

Науковий керівник: Негоденко Олена Василівна, 

кандидат технічних наук, 

завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПЕРИФЕРІЙНИХ 

ОБЧИСЛЕНЬ У ХМАРІ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, 

КОНФІГУРУВАННЯ, ПІДТРИМКИ ТА ЇХ ПОТЕНЦІЙНІ РІШЕННЯ 

 

Постановка задачі. Проблема проектування високонавантажених систем 

стає особливо важливою на сьогоднішній день в зв'язку з швидким розвитком 

хмарних обчислень, особливо периферійних обчислень. Такі обчислення не 

завжди є прозорими  для розуміння, та мають обробляти величезні масиви даних 

з функцією масштабування для найефективнішого розподілення навантаження і 

обробки вхідної інформації з різних джерел, які навіть можуть і не мати єдиного 

протоколу спілкування один з одним. Основною задачею дослідження 

є  розглянути виклики з якими зіштовхуються сучасні системи периферійних 

обчислень та виділити певні рішення для них що мають бути оптимальними для 

принятого ряду робіт по обробці вхідних даних різного типу розміру та цільового 

призначення в межах хмарних обчислень. 

Мета дослідження. Основна мета дослідження - виділити та 

проаналізувати проблеми систем що використовують периферійні обчислення та 

запропонувати потенційні рішення для них.  

Результати дослідження. Обслуговування великих потужностей систем з 

периферійним обчисленням. Управління будь-якою великомасштабною 

периферійною архітектурою схоже на управління сотнями або навіть тисячами 

менших ІТ-середовищ. Таким чином не можливо гарантувати 100% ручної 

підтримки для кожного з середовищ. Те ж саме стосується стандартизації - або її 

відсутності - з точки зору операційної системи та іншого програмного 

забезпечення, інструментарію і так далі, адже розгортання і експлуатація 

великомасштабних розподілених інфраструктур є досить складним завданням 

без додавання випадковостей і ізольованості[1].Експлуатація та підтримка таких 

середовищ унеможливлюється навіть при виходу з ладу однієї найменшої ланки, 

адже її налагодження може затягнутися на велику кількість годин пошуку 

вручну.  

 

Потенційне рішення проблеми - мультиваріаційний підхід автоматичної 

конфігурації на мінорних налаштувань периферії, що входить в кільце системи. 

Таким чином автоматизувавши часто виникаючі проблеми підключення, 
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скидання сигналу, перезавантаження пристроїв, або ж окремих ланок систем, що 

обслуговують їх, дадуть підвищення робочої здатності таких систем 

Партиціювання та завдання на розвантаження. Розвиток розподілених 

обчислювальних середовищ призвів до розробки численних методів для 

полегшення розбиття завдань, які можуть виконуватися в різних географічних 

точках. Однак, використання граничних вузлів для завантаження обчислень 

ставить проблему не просто ефективного розбиття обчислювальних задач, але й 

автоматизованого розбиття, яке не обов'язково вимагає явного визначення 

можливостей або розташування граничних вузлів. Користувач мови, яка може 

використовувати периферійні вузли, може передбачити можливість визначення 

конвеєра обчислень - ієрархічно послідовно (спочатку в центрі обробки даних, 

потім на периферійних вузлах або спочатку на периферійному вузлі, а потім в 

центрі обробки даних) або потенційно на декількох периферійних вузлах 

одночасно[2, c.3].  

Потенційне вирішення проблеми - розробка планувальників, які 

розгортають розділені завдання на периферійних вузлах, таким чином 

розвантажуючи вузли та оптимізуючи к-сть вхідних запитів до центру обробки 

даних 

Висновки та перспективи. В ході дослідження було розглянуто проблеми 

які можуть виникнути при роботі з системами, що використовують периферійні 

обчислення, та потенційні рішення, що можуть як повністю позбутися проблеми 

так і додати нове підґрунтя для нових щодо оптимізації роботи таких систем. 

Граничні обчислення все ще потребують певних модифікацій щодо безпечної 

експлуатації в середовищах високонавантажених систем, але тим не менш, це є 

перспективна галузь, що динамічно розвивається на сьогоднішній день. На 

світовому ринку такий вид обчислень вже показав гарні результати в обробці 

великих масивів даних що потрапляють з пристроїв до центрів обробки 

інформацій. 
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ЯК МІКРОСЕРВІСИ ТА КОНТЕЙНЕРИ ПІДВИЩУЮТЬ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ 

 

Постановка задачі. Будь-яка програма або веб-сервіс, випущені на ринок, 

проходять довгий етап розробки та тестування. Але надто затягувати реліз не 

можна — продукт може втратити актуальність. Викочувати сиру версію теж 

неправильно, це шкодить репутації, підвищує ризики злому чи серйозних 

збитків. Ось і доводиться компаніям лавірувати, щоб прискорити випуск 

продукту, але не зашкодити якості. Поява мікросервісної архітектури та 

технологій контейнеризації змінили світ розробки. Прийшло розуміння, що 

традиційний підхід недосконалий і можна працювати ефективніше.  

Мета дослідження. Дана публікація має на меті продемонструвати 

актуальні методи покращення продуктивності комп'ютерних систем, а також 

дослідити їх принципи роботи та порівняти відмінності підходів до вирішення 

різних задач. 

Результати дослідження. Мікросервіси – це метод розробки програмного 

забезпечення, який передбачає «дроблення» коду товару. На відміну від 

традиційного монолітного способу, де додаток є єдиним уніфікованим рішенням, 

архітектура мікросервісів – це набір дрібніших, незалежних один від одного 

модулів. Кожен модуль виконує процес застосування як окремий сервіс [1]. 

Усі послуги мають власну логіку і базу даних, і навіть виконують певні 

функції. Вони зберігаються незалежно один від одного, а це означає, що кожен 

процес може бути побудований, протестований, розгорнутий або оновлений 

окремо, без шкоди для всієї програми. 

Для користувачів мікросервіси нічим не відрізняються від моноліту. Вони 

мають однаковий інтерфейс і навіть функціонал. Але зсередини все виглядає 

зовсім інакше. Мікросервіси не можна назвати якоюсь однією конкретною 

технологією, їх розглядають як еволюцію давньої концепції сервіс-орієнтованої 

архітектури (Service Oriented Architecture – SOA), доповненої появою концепції 

контейнерів, та підвищенням рівня автоматизації за рахунок таких підходів до 

розвитку, як безперервна доставка (CD) та безперервна інтеграція (CI). 

Мікросервісна архітектура виграє у моноліту з багатьох причин [2]: 

Гнучкість та масштабованість. Внесення змін до застарілих монолітних 

програм пов'язане з ризиками, оскільки зміна одного компонента може 
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негативно позначитися на іншому. Мікросервіси автономні, тому оновлення 

можуть виконуватись без огляду на інші компоненти програми. Це призводить 

до швидшої розробки та розгортання версій, і в результаті дозволяє компаніям 

випускати продукти не за рік, а за кілька місяців. 

Мультимовність та кросплатформність. З мікросервісами програма не 

прив'язана до одного технологічного стеку. З ними легко змішувати мови 

програмування та середовища розробки та так само легко робити відкат. Чим 

менший код в одному додатку, тим легше працювати. Простіше створити 

рішення, яке однаково добре працює в різних середовищах. 

Захищеність рішення. У мікросервісах важливе значення має видимість 

мережевих залежностей, а також послідовний доступ та безпека для кожного 

мікросервісу. Знання в області сканування контейнерів та кластерних мереж, а 

також застосування service mesh дасть гарантію, що ваше середовище 

використовує всі можливі інструменти, щоб знаходитись на найвищому рівні 

безпеки. 

Зменшення помилок. Складні перетину кордону між модулями 

мікросервісу обмежують технічну можливість генерації помилок, зокрема, 

каскадних. 

Спрощення та прискорення роботи. Оскільки мікросервіси розбиті на 

модулі, розуміння функціональності окремого модуля простіше для розробників, 

а внесення змін у цей елемент не потрібно перебудовувати весь алгоритм. 

Підвищення стабільності. У разі будь-якої проблеми, вона торкнеться 

лише частини програми. Це забезпечує кращу продуктивність для кінцевих 

користувачів і унеможливлює простий, поки ІТ-відділ усуває неполадки та 

відновлює обслуговування. 

Висновки та перспективи. Отже, архітектура мікросервісів найбільше 

підходить для комплексних проектів. Вона пропонує ефективні рішення щодо 

роботи зі складною системою з різними функціями та сервісами в рамках однієї 

програми. Мікросервіси ідеальні для платформ, що охоплюють безліч операцій і 

робочих процесів. Такий підхід є актуальним, коли бізнесу необхідна 

масштабованість, гнучка розробка, часте додавання функцій та швидкі цикли 

релізів [3]. 

Загалом поєднання хмарних і контейнерних рішень допомагає розвивати 

мікросервісний підхід, завдяки чому компанії можуть випускати стабільніші 

продукти за менший період часу. 

Список використаних джерел 

1 Інтернет-джерело: https://www.ibm.com/downloads/cas/P0LXWBJG 

2 Інтернет-джерело: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/containers-and-

microservices.html 

3 Інтернет-джерело:https://cloud.google.com/blog/products/api-

management/how-hp-transformed-its-architecture-with-microservices 

 

 



268 
 

                                                                                     Лоранець Римма Володимирівна, 

                                                                          студентка 6 курсу, групи САДМ-61 

                                                              Державного університету телекомунікацій 

                                                                                                              (096) 685 43 99 

                                                                                           rimmaloranets@gmail.com 

                                                  Науковий керівник: Гордієнко Тетяна Богданівна, 

                                                                             доктор технічних наук, професор, 

                                                                     завідувач кафедри Системного аналізу 

                                                Державного університету телекомунікацій, м.Київ 

       

ТЕСТУВАННЯ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

 

Постановка задачі. Життя сповнене ризиків, але завдяки ретельному 

плануванню та стратегічному тестуванню можна пом’якшити ці ризики. Тому 

виникла необхідність у виявленні конкретних проблем, які можуть з’явитися із-

за відсутності належного  тестування програмного забезпечення. 

Мета дослідження. Метою дослідження є виявлення наслідків відмови від 

тестування, або неналежного тестування програмного забезпечення, та способів 

вирішення цих наслідків. Вартість виправлення помилок або дефектів після 

розробки є важливим фактором, пов’язаним із неналежним тестуванням 

програмного забезпечення.                   

Результати дослідження. В ході аналізу виявили низку ризиків. По-

перше, виправлення дефектів може займати певний проміжок часу. Цей фактор 

може спричинити простой програмного забезпечення, із-за чого втрачається 

прибуток компанії. Відсутність тестування взагалі може зупинити запуск 

програмного забезпечення на невизначений термін. На ранніх стадіях розробки 

виправляти помилки програмного забезпечення легше. Тут менше залежностей і 

легше побачити зв’язок між причиною та наслідком. Після того, як продукт 

перейшов у виробниче середовище, патчі стають складнішими. Чим глибше ці 

дефекти вкорінені в системі, тим більше часу та ресурсів потрібно для їх 

усунення. 

Тестування часто найбільше страждає від жорстких термінів випуску. 

Однак пожертвування гарантією якості на користь швидкості може завдати 

шкоди продукту. Споживачі очікують, що оновлення програмного забезпечення 

покращить якість їхнього життя. Після оновлення вони, швидше за все, очікують 

покращення взаємодії з користувачем — підвищення швидкості або нових 

функцій. Це правда, що в деяких випадках компанії може знадобитися відкласти 

випуск програмного забезпечення, щоб виконати вимоги тестування. Але 

компанії постійно шукають способи розширити тестове покриття без затримки 

виробництва. 

Користувачі програмного забезпечення мають певні очікування щодо 

продуктів, які вони використовують. Примітно, що поганий досвід користувачів 

частіше викликає негативний відгук громадськості, ніж позитивний досвід. Один 
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поганий досвід має хвилевий ефект. З накопиченням негативних відгуків зростає 

й негативне сприйняття бренду, який підтримує продукт. 

Технічний прогрес стрімко розвивається, тому програмне забезпечення 

використовується у різних сферах, зокрема в медицині, космічній інженерії, при 

виготовленні військового приладдя тощо. Тому треба зазначити той факт, що 

неналежно протестоване програмне забезпечення може нашкодити здоров’ю, а 

інколи дефекти можуть стати фатальними. Був інцидент, коли літак Boeing мав 

збій у програмному забезпеченні, який стався через технічні помилки під час 

кодування. Через збій програмного забезпечення літак розбився, загинули 346 

людей. 

Висновки та перспективи. Розробка та тестування якості повинні йти 

рука об руку. Проте тестування якості — це об’ємний процес, який потребує 

спеціальної команди з досвідом і пильною увагою до деталей. тестування обіцяє 

кращу оптимізацію бізнесу (менше витрат на обслуговування), надійність і 

чудову взаємодію з користувачем. По суті, ітераційні зусилля, витрачені на 

формування потужного, але безпомилкового програмного забезпечення, є дуже 

широкими. 

Якщо тестування запроваджено на ранній стадії, вартість виправлення 

помилки може бути зменшена. Вартість виправлення помилки зростає, якщо 

помилка не знайдена вчасно. Без належного тестування створене програмне 

забезпечення може бути небезпечним для користувачів. Вони будуть збентежені 

та втратять довіру до цього конкретного програмного забезпечення. 

Гарне та ефективне тестування програмного забезпечення допомагає підвищити 

безпеку. За допомогою тестування розробники можуть визначити надійність 

програмного забезпечення. 

Список використаних джерел 

1.  https://www.ibeta.com/risks-of-not-testing-software-properly/ 

2.  https://www.qaoncloud.com/insufficient-software-testing-risks/ 

3. https://www.westagilelabs.com/blog/why-is-software-testing-and-qa-

important-for-any-business/ 

4.  https://www.testbytes.net/blog/role-of-software-testing-in-software-

development/ 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПІДБОРУ СУПРОТИВНИКА В 

МУЛЬТИПЛЕЄРНІЙ ОНЛАЙН ГРІ 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з поняттям алгоритму, які вони 

бувають. Принципи їх роботи та які задачі вони можуть виконувати. 

Використання алгоритмів підбору у житті людини. Їх тісна взаємодія з кожним 

аспектом нашого життя. Поверхневий опис роботи алгоритму підбору 

супротивника для багатьох онлайн ігор. 

Мета дослідження. Метою є описати принцип роботи алгоритмів в 

цілому, дослідити де можна використати алгоритм підбору та поверхнево 

переглянути як алгоритм може допомогти підібрати супротивника для змагання 

в мультиплеєрній онлайн грі з подальшим можливим використанням в іншій 

сфері життя. 

Результат дослідження. На даний момент, існує безліч різноманітних 

алгоритмів підбору. Кожного дня ми стикаємось з ними. Алгоритми тісно 

пов’язані з усіма сферами в житті людини. Від звичайної реклами, яку можна 

побачити в інтернеті, до лікарень, де підбирається спосіб лікування відповідно 

до симптомів та скарг пацієнта. 

Однією з особливостей розробки такого роду алгоритмів є те, що вони можуть 

бути написані на будь-якій мові програмування. Сфера використання алгоритмів 

підбору на стільки величезна, що відсутня прив’язка до мови написання.  

 

На даній картинці ми 

спостерігаєм принцип роботи 

алгоритму розпізнавання образів.  

 

 

 

 

 

 

Якщо говорити про мобільні ігри, то там взагалі будь-яка дія, будь-яке 

завдання або бій, прораховується алгоритмами. Одним із них є алгоритм підбору 

супротивника. Кожного разу, коли гравець хоче позмагатися з іншим гравцем 

або ботом, відбувається пошук супротивника відповідно до характеристик 

гравця, його спорядження або інших специфічних нюансів, які характерні для 

даної гри.  

mailto:dimahomiak2012@gmail.com
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На перший погляд може здатися, що будь-який алгоритм є простим і 

нескладним у написанні. І справді, є прості алгоритми, які роблять один 

розрахунок і є досить легкими у написанні, але якщо ми говоримо про алгоритм 

підбору, то це аналіз безлічі різноманітних даних, з урахуванням статистики 

перемог та поразок. Таким чином він відновиться до складних алгоритмів, які під 

своєю назвою приховують багато розрахунків.  

В деяких випадках використовується штучний інтелект, за допомогою 

якого гравець не зможе постійно перемагати, адже кожного разу йому буде 

підбирати сильнішого супротивника. Або в іншому руслі, не буде постійно 

програвати, адже йому буде давати постійно слабшого супротивника. 

Висновки та перспективи. Можна сказати, що алгоритми нам спрощують 

взаємодію із зовнішнім світом та економлять безліч часу, їх впровадили в 

багатьох аспектах нашого життя і в майбутньому все буде основуватись саме на 

різного роду алгоритмах. Будь-яка гра основується на алгоритмах, саме тому їх 

вивчення, розробка та використання є основою при розробці ігор. 

Список використаних джерел 

1 Розробка рекомендаційної системи з підбором класичної музики за 

виконавцем– [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://science.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/04/muzika-

bot.pdf 

2 Розробка комп’ютерних ігор – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://cad.kpi.ua/attachments/093_2016d_Avramenko.pdf 

3 Аналіз ефективності використання методів комп’ютерного 

розпізнавання образів на зображеннях в ігровій індустрії – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://dspace.library.khai.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/987/Tar

an.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМП'ЮТЕРА 

 

Постановка задачі. Психічна освіта - це процес розвитку, через який 

дитина поступово адаптується до свого фізичного та психічного середовища 

різними способами, через які вона росла з дитинства до дорослого життя. Ця 
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функція надає учням інформацію про те, як на їхню поведінку та академічну 

успішність впливає їхнє навчальне життя.  

Педагогічна психологія накопичила деякі спостереження за 

обчислювальними учнями. Психологія має відношення до комп’ютерної освіти 

та наголошує на широкому діапазоні тем, пов’язаних з різними етапами 

психологічної освіти, для обговорення глибокого навчання. У цьому огляді набір 

даних із випадково обчислених психологічних баз даних додатків базується на 

аналізі стохастичного розпізнавання образів. Запропонована технологія включає 

комп’ютерне програмне та апаратне забезпечення, яке забезпечує психологічну 

освіту для отримання даних, подібних до різних попередньо збережених типів 

даних. 

Мета дослідження. Психологія грає велику роль у повсякденній 

діяльності людей. З успіхами та невдачами в різних видах діяльності щодня 

найчастіше покладаються на те, що ми стикаємося з психологією щодня. Таким 

чином, люди можуть серйозно перервати свою щоденну роботу і страждати від 

різних психологічних проблем у різних ситуаціях. Ці проблеми в першу чергу 

спричинені різними психологічними факторами, такими як напруга, тривога, 

стрес, відсутність мотивації, самотність, страждання та страх. Звісно, це також 

може впливати на неуспішність студентів у вищих навчальних закладах через 

їхню академічну успішність, хвилювання під час іспитів, низьку самооцінку чи 

необґрунтоване занепокоєння. 

Визначення креативності трохи складне. Творчість є основною рисою 

людини. Люди загалом задоволені та відчувають мотивацію, якщо вони можуть 

творити. Якщо вища освіта призначена для того, щоб люди розвивали свій 

потенціал, то цінність вищої освіти полягає в тому, щоб допомогти студентам 

зрозуміти та розвинути свою творчість у класі. Це означає, що створення ідей 

для студентів має бути частиною місії досвіду та вищої освіти. З цим завданням 

можуть допомогти сучані комп’ютерні технології. 

Результати дослідження. Зосередження на генеруванні аналітичних 

даних з освітніх середовищ і методів для студентів, щоб змінити здібності до 

навчання, яких було занадто багато, і розробити налаштування навчання, які 

допомагають впливати на інтелектуальний аналіз освітніх даних (EDM), є 

зростаючою сферою міждисциплінарних досліджень. EDM вимагає навчання, 

дослідження та розробки додатків автоматизованих методів для виявлення 

шаблонів, які являють собою великі та інші величезні обсяги даних з освітньої 

сфери. Це неможливо виявити через велику кількість характеристик витягнутих 

даних. 

Аналіз переобладнання EDM і поєднання індивідуальних психологічних 

досліджень можуть підтвердити ефективність системи освіти Євангелія. Це 

корисно для покращення процесу навчання. Тим не менш, це також може 

сприяти кращому повному використанню освітніх технологій, надаючи учням 

комплексне оновлення освітнього середовища. Він також відповідає ключовим 

потребам у розумінні моделей навчання та підтримки кар’єри на ранньому етапі 

життя. 
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Його головна мета полягає в тому, щоб надати уявлення про освіту, аналіз 

даних і фактори, не пов’язані з інтелектом. Дослідження та неінтелектуальні 

дані, а також аналіз оцінок і моделі успішності можуть виявити невідомі бачення 

індивідуального навчання та інтересів, а також узагальнити результати 

опитування, проведеного для вивчення потреби в системах рекомендацій, які 

можуть вивчати психологічні кореляції та прогнозувати кращі перспективи 

майбутнього розвитку. 

Висновки та перспективи. Результати системи пропозиції аналізують 

психічні освітні фактори, які можуть передбачити успіх або невдачу освіти 

студента на основі їх самоефективності, мотиваційних компонентів, рівнів 

стресу та тестової тривоги-запропонованої системи психічної освіти, 

розробленій за допомогою EDM. 

Список використаних джерел 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Постановка задачі. Як відомо, в теорії масового обслуговування 

особливий інтерес викликають системи масового обслуговування (СМО) з тим 

чи іншим обмеженнями на характеристики та параметри системи. Справа в 

даному випадку полягає в тому, що системи з різними обмеженнями дуже часто 

затребувані при вирішенні різного роду прикладних завдань у різних, часом дуже 

далеко віддалених один від одного предметних областях.  

Слід підкреслити, що з точки зору можливих додатків серед систем з 

обмеженнями найбільший інтерес становлять не просто системи з тими чи 

іншими обмеженнями, що накладаються на характеристики системи, а 

комбіновані системи масового обслуговування, які містять не одне, а кілька 

обмежень різного роду. При цьому центральною характеристикою більшості 

mailto:mvkatt@gmail.com
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типів систем масового обслуговування  є черга, що складається із заявок, що 

очікують початку обслуговування. Відповідно значний інтерес становлять 

системи з обмеженнями на різні параметри та характеристики черги до 

обслуговуючого пристрою. До таких обмежень насамперед відносяться як 

обмеження, що накладаються на середній час перебування заявки в черзі в 

очікуванні початку обслуговування, так і обмеження, що накладаються на 

граничний обсяг накопичувача (граничну величину черги до обслуговуючого 

пристрою). У цій роботі буде розроблена комп’ютерна модель для симуляції 

роботи «Нової пошти» з доставки посилок дронами для різних міст України в 

реальному часі. 

Внаслідок вищевикладеного завдання побудови замкнутої та внутрішньо 

несуперечливої математичної моделі системи масового обслуговування з 

«нетерплячими» заявками та чергою кінцевої довжини є актуальним. 

Мета дослідження. Метою роботи є розробка моделі управління 

обслуговуванням клієнтів у відділах «Нової пошти» та розробка алгоритму 

розподілу потоків клієнтів, які дозволяють підвищити ефективність та якість 

обслуговування клієнтів із доставки посилок. 

 Результати дослідження. Основними результатами дослідження є: 

− модель управління потоками клієнтів у черзі на обслуговування в у 

відділах «Нової пошти», яка, на відміну від відомих, враховує зміну робочого 

навантаження на спеціалістів та контролює довжину черги на обслуговування 

залежно від навантаження; 

− алгоритм формування відправки посилок клієнтів на вказані адреси, 

який, на відміну від відомих, дозволяє врахувати можливість контролю 

навантаження на спеціалістів та рівномірно розподілити кількість клієнтів у 

чергах. 

Висновки та перспективи. У роботі проведено аналіз процесів 

обслуговування клієнтів «Нової пошти». У ході аналізу встановлено, що 

проблемою поточних прийомів є неконтрольовані потоки черг на відправлення 

посилок. Як допоміжний засіб управління процесами обслуговування клієнтів у 

відділах «Нової пошти» виступають інформаційні системи для відправки 

посилок. В результаті проведеного дослідження встановлено, що для вирішення 

проблеми необхідно реорганізувати процес розподілу клієнтів  у чергах. 

Для вирішення проблеми проведено аналіз відомих моделей управління 

обслуговуванням клієнтів та алгоритмів управління потоками клієнтів на 

обслуговування у відділах «Нової пошти». У ході роботи були розроблені такі 

моделі та алгоритми: 

− модель управління потоками клієнтів у черзі на обслуговування в у 

відділах «Нової пошти», яка, на відміну від відомих, враховує зміну робочого 

навантаження на спеціалістів та контролює довжину черги на обслуговування 

залежно від навантаження; 

− алгоритм формування відправки посилок клієнтів на вказані адреси, 

який, на відміну від відомих, дозволяє врахувати можливість контролю 
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навантаження на спеціалістів та рівномірно розподілити кількість клієнтів у 

чергах. 
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ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМИ ТА ТИПИ ПІДСТРУКТУР 

 

Постановка задачі. Для того щоб зрозуміти сутність інформаційно-

комунікаційних систем слід розглянути поняття, а також для розуміння задач, які 

вона створена вирішувати, слід розглянути її структуру та структурні елементи з 

яких вона складається. Розглянувши структурні елементи, можна виділити 

підсистеми та їх функції. Після виявлення елементів підструктур можна 

обґрунтувати основу ІКС для її створення, або інтеграції в сучасне підприємство 

для ефективного ведення бізнесу.  

Мета дослідження. Визначення основної структури інформаційно-

комунікаційної системи, типів підсистем, що її забезпечують та складають. 

Результати дослідження. Інформаційно-комунікаційна система – це набір 

взаємопов’язаних компонентів, які збирають, маніпулюють, зберігають і 

поширюють інформацію та забезпечують механізм зворотного зв’язку для 

досягнення мети. Механізм зворотного зв’язку допомагає суб’єкту досягати 

своїх цілей шляхом збільшення кількісних показників, поліпшення відгуку на 

запит комунікантів, підтримки прийняття рішень і контролю виконання [1]. 

Структура системи може характеризуватися типами зв’язків, які в ній 

переважають. Найпростішими зв’язками є паралельні та послідовні. Залежно від 

характеру внутрішньої організації системи та зв’язків між елементами 

виокремлюються основні типи структур. Власне, структурний аналіз системи 
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розпочинається з виявлення складу системи, детального дослідження його 

частин, визначення їх неподільності у певному відношенні, яке розглядається як 

структурне. Виявляючи структуру об’єкта, його насамперед розглядають як 

систему, тобто як комплекс частин. Далі виявляється елементність цих частин, 

що дає першу структурну характеристику системи. Структура будь-якої ІКС 

може бути представлена сукупністю забезпечуючих підсистем (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 –  Структура ІКС за типом забезпечуючих підсистем 

 

Структуру ІКС можна розглянути як сукупність підсистем незалежно від 

сфери застосування. Підсистема – це частина системи, виділена за певною 

ознакою. У цьому випадку говорять про структурну ознаку класифікації, а 

підсистеми називають забезпечуючими [2]. 

Розглянемо характеристику складових структури інформаційно-

комунікаційної системи. 

Інформаційне забезпечення – сукупність інформаційних масивів даних, 

єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем 

документації, схем інформаційних потоків, що циркулюють на підприємстві та 

методологія побудови баз даних. Призначення підсистеми інформаційного 

забезпечення полягає у своєчасному формуванні та видачі достовірної 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

Організаційне забезпечення – це сукупність методів та засобів, що 

регламентують взаємодію працівників з технічними засобами та між собою у 

процесі розробки та експлуатації ІКС.  

Організаційне забезпечення створюється за результатами передпроектного 

обстеження на першому етапі побудови БД. 

Правове забезпечення – сукупність правових норм, що визначають 

створення, юридичний статус та функціонування ІКС, що регламентують 

порядок отримання, перетворення та використання інформації. 

Головною метою правового забезпечення є приведення у відповідність до 

законодавства та стандартів. До складу правового забезпечення входять закони, 

укази, ухвали державних органів влади, накази, інструкції та інші нормативні 

документи міністерств, відомств, організацій, місцевих органів влади. У 

правовому забезпеченні можна виділити загальну частину, що регулює 

функціонування будь-якої ІКС, та локальну частину, що регулює 

функціонування конкретної системи.  
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Правове забезпечення етапів розробки ІКС включає нормативні акти, 

пов'язані з договірними відносинами розробника та замовника та правовим 

регулюванням відхилень від договору. 

Технічне забезпечення – комплекс технічних засобів, призначених для 

роботи ІКС, а також відповідна документація на ці засоби та технологічні 

процеси. Комплекс технічних засобів ІКС діляться на класи: 

– засоби збору та передачі інформації; 

– комплекс засобів передачі інформації (технічні та програмні засоби 

комп'ютерних мереж); 

– засоби зберігання даних. Бази даних ІКС зберігаються на серверах БД, 

файлових серверах, хмарних БД, локальних комп'ютерах, твердотілих 

накопичувачах, жорстких дисках та інших; 

– засоби обробки даних. Обробка інформації в ІКС виконується за допомогою 

комп'ютерів, які поділяються на класи; 

– засоби виведення інформації. Для відображення та виведення інформації 

використовуються відеомонітори, принтери та інші. 

Документацією оформляються попередній вибір технічних засобів, 

організація їхньої експлуатації, технологічний процес обробки даних, 

технологічне оснащення. 

На цей час склалися дві основні форми організації технічного забезпечення 

(форми використання технічних засобів): централізована і частково чи повністю 

децентралізована [3]. 

Централізоване технічне забезпечення базується на використанні в 

інформаційній системі великих ЕОМ (електронно-обчислювальна машина) та 

обчислювальних центрів. Така форма організації полегшує управління та 

використання стандартизації, але знижує відповідальність та ініціативу 

персоналу. 

Математичне та програмне забезпечення – сукупність математичних 

методів, моделей, алгоритмів та програм для реалізації цілей та завдань 

інформаційної системи, а також нормального функціонування комплексу 

технічних засобів. 

Програмне забезпечення неоднорідне, частина програмних засобів 

відноситься до базового програмного забезпечення, без якого неможлива робота 

технічних засобів, інша частина – до прикладного програмного забезпечення, а 

також технічна документація. 

До базового програмного забезпечення насамперед належать операційні 

системи для локальних комп'ютерів, мережеві операційні системи, що 

управляють роботою серверів та мережею [4]. Тип операційної системи враховує 

процесор комп'ютера, масштаби комп'ютерних мереж. Інша частина базового 

програмного забезпечення відноситься до сервісних засобів, що 

використовуються для розширення функцій операційних систем, забезпечення 

надійної роботи технічних засобів та виконання процедур обслуговування ІКС 

та її компонентів: 
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Програмне забезпечення загального призначення, що не залежить від типу 

ІКС та змісту оброблюваної інформації. В першу чергу це офісні програми, що 

включають: СУБД для організації та управління БД, текстовий процесор для 

роботи з текстовими документами, процесор електронних таблиць для 

виконання, інтернет-браузер для роботи з інформаційними ресурсами глобальної 

мережі та інші. 

Висновки та перспективи. Отже, можна дійти до висновку, що ІКС є 

невід’ємною частиною сучасних підприємств, різних напрямків діяльності. Для 

нормальної експлуатації, створення та інтеграції ІКС слід розуміти базову 

структуру та компоненти підсистем.  Ці системи є структурованими в них 

входять підсистеми, які забезпечують їх функціонування. Підсистеми у свою 

чергу мають свої особливості, функції та призначення, кожна підсистема 

об’єднує у собі функціональні складові елементи, які створенні для вирішення 

певних задач.  
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ТИПИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ 

 

Постановка задачі. Інформаційно-комунікаційні системи 

використовуються в будь-якій діяльності організації, вони покликані спростити 

рутинну роботу працівників, а також покликані вирішити складні задачі обліку, 

аналізу, розробки та інші. Існує багато типів таких систем. Для розуміння 

основних функцій та завдань, які вони вирішують, слід розглянути 

функціональну область їх застосування. 

Мета дослідження. Огляд існуючих типів інформаційно-комунікаційної 

системи, та функцій які вони виконують.  
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Результати дослідження. Інформаційно-комунікаційна система – це набір 

взаємопов’язаних компонентів, які збирають, маніпулюють, зберігають і 

поширюють інформацію та забезпечують механізм зворотного зв’язку для 

досягнення мети. Механізм зворотного зв’язку допомагає суб’єкту досягати 

своїх цілей шляхом збільшення кількісних показників, поліпшення відгуку на 

запит комунікантів, підтримки прийняття рішень і контролю виконання [1]. 

Вибір інформаційно-комунікаційної системи підприємства залежить від 

того, інтереси яких користувачів вона обслуговує і їх рівні управління. На 

рисунку 1 показані різновиди інформаційно-комунікаційних систем за 

функціональною ознакою з урахуванням рівнів управління і рівнів кваліфікації 

персоналу. Чим вище рівень управління, тим менше обсяг робіт, що виконуються 

фахівцем і менеджером за допомогою інформаційно-комунікаційної системи. 

Однак при цьому зростають її складність і інтелектуальні можливості, та роль у 

прийнятті менеджером рішень [2]. 

 
 

Рисунок 1 –  Класифікація інформаційно-комунікаційних системи за 

рівнями управління з урахування функціональної ознаки і кваліфікації 

персоналу 

 

На кожному рівні зазначені системи які обслуговують певну 

функціональну область. Таким чином, типові системи, що працюють в 

організаціях, призначені для допомоги менеджерам на кожному рівні у 

виконанні маркетингових, виробничих, фінансових і інших функцій. Існують 

такі організаційні рівні: 

1. Операційний (експлуатаційний) рівень, клас ІКС на цьому рівні – 

системи обробки транзакцій (TPS). ІКС даного рівня підтримує фахівців-
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виконавців, обробляючи дані про господарські операції (рахунки, накладні, 

зарплату, кредити, потік сировини і матеріалів). Призначення ІКС на цьому рівні 

– відповідати на запити про поточний стан підприємства і відстежувати 

потік операцій, який відповідає оперативному управлінню. До ІКС оперативного 

рівня відносяться: складський облік, банківські депозити, обробка замовлень, 

продаж, зарплата та інші. ІКС цього рівня зазвичай не є самостійними – вони 

виконуються у вигляді програмних додатків, які інтегруються (поєднуються) в 

загальну корпоративну ІКС. 

2. На рівні знань клас ІКС – системи роботи зі знаннями (KWS) і офісні 

системи. ІКС цього рівня допомагають фахівцям, що працюють з даними, 

підвищувати їх продуктивність, продуктивність роботи інженерів і 

проектувальників. Завдання подібних інформаційно-комунікаційних систем — 

інтеграція нових відомостей в організацію і допомога в обробці паперових 

документів. Такі системи, особливо у вигляді робочих станцій і офісних систем, 

найшвидше розвиваються сьогодні в бізнесі [3]. Системи роботи зі знаннями 

вбирають в себе знання, необхідні інженерам, юристам, ученим при розробці або 

створенні нового продукту. Їх робота полягає в створенні нової інформації і 

нового знання. Так, наприклад, існуючі спеціалізовані програмні продукти для 

інженерного і наукового проектування дозволяють забезпечити високий рівень 

технічних розробок. 

Офісні системи (OAS), (їх ще називають системами автоматизації 

діловодства та електронного документообігу) внаслідок своєї простоти і 

багатопрофільності активно використовуються працівниками будь-якого 

організаційного рівня. Найчастіше їх застосовують працівники середньої 

кваліфікації: бухгалтери, секретарі, службовці. Основна мета цих ІКС – обробка 

даних, підвищення ефективності їх роботи і спрощення канцелярської праці. 

OAS зв'язують воєдино працівників інформаційної сфери в різних регіонах і 

допомагають підтримувати зв'язок з покупцями, замовниками і іншими 

організаціями. Їх діяльність в основному охоплює управління документацією, 

комунікації, складання розкладів та інше. 

3. Клас ІКС на тактичному  рівні – управлінські ІКС (MIS) та системи 

підтримки прийняття рішень (DSS). ІКС даного рівня використовуються 

працівниками середньої управлінської ланки для моніторингу (постійного 

стеження), контролю, прийняття рішень і адміністрування. MIS обслуговують 

управлінців, які потребують щоденної інформації про стан справ. Основне 

призначення MIS полягає у відстеженні щоденних операцій організації і 

формуванні періодичних звітів, що містять інформацію, накопичену за певний 

час (у відмінності від звітів за поточними подіями на оперативному рівні). 

Інформація для формування таких звітів надходить з TPS. На відміну від DSS, 

MIS мають дуже невеликі аналітичні можливості. DSS застосовуються не тільки 

на даному рівні управління. Наприклад, керівники компанії і провідні менеджери 

можуть користуватися фінансовими модулями, щоб передбачити ефективність 

використання активів компанії при зміні економічної ситуації в країні. 
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Менеджерам середньої ланки та ж система може бути корисною для оцінки 

перспективності короткострокових інвестицій за проектами [4]. 

4. Клас ІКС на стратегічному рівні – cистеми підтримки прийняття 

стратегічних рішень. У зв'язку з переходом до ринкових відносин питанню 

стратегії розвитку і поведінки підприємства стали приділяти велику увагу. Це 

сприяло корінній зміні в поглядах на ІКС. Вони стали розцінюватися як 

стратегічно важливі системи, які впливають на зміну вибору цілей організації, її 

завдань, методів, продуктів, послуг, дозволяючи випередити конкурентів, а 

також налагодити тіснішу взаємодію зі споживачами і постачальниками. 

Основне завдання ESS – оперативне надання менеджеру необхідної інформації 

для прийняття рішень, порівняння змін, що відбуваються в зовнішньому 

оточенні, з існуючим потенціалом підприємства. Використовуючи 

найдосконаліші програми, ці системи здатні в будь-який момент надати 

інформацію з багатьох джерел: поточну зовнішню інформацію (курси акцій, 

попит і пропозиції в галузі, політичні новини, економічні огляди, прогнози 

динаміки цін) і внутрішню інформацію (дані, що надходять з TPS). 

Висновки та перспективи.  Отже, можна дійти до висновку, що ІКС є 

невід’ємною частиною сучасних підприємств, які використовується усюди. Для 

експлуатації ІКС слід розуміти типи, які існують, та виділити рівень їх 

застосування в діяльності організації. Кожний тип системи створений для 

вирішення завдань, які виникають на рівні діяльності. 
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ВИДИ ВИМОГ ТА ЦІНА ЇХ ЯКОСТІ У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Постановка задачі. Дослідити тему вимог як документації, необхідної 

для розробки програмного забезпечення, які рівні вимог існують та які вимоги 
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являються якісними. 

 Мета дослідження. Головною ціллю даної тези є ознайомлення з 

основними аспектами вимог, як документу, їх рівнями, атрибутами та критеріями 

якості. 

 Результати дослідження. Для початку дамо визначення поняттю 

«вимога», як документу. Вимога (requirement) – це детальний опис функцій чи 

інших умов до додатка, необхідних для реалізації. Сама вимога в теперішній 

націлена на задоволення потреб кінцевого користувача, тому що від цього 

напряму залежить комерційний успіх проєкту. Пояснюючи важливість вірності 

вимог простими словами, можна навести приклад, якщо у вимогах написано 

«щось не те», то і, відповідно, виконано буде «щось не те».  

 
 

Розберемо 2 основні типи вимог з діаграми та вихідний документ з усіх 

представлених типів: 

 

1. Бізнес-вимоги (business requirements). В них описано головну ціль, з 

якою створюється додаток (як та для чого він буде використовуватися, 

яку користь він буде приносити, як замовник буде отримувати з нього 

прибуток). Дивлячись на діаграму, ми бачимо, що з цих вимог витікає 

«Загальне бачення проєкту» (vision and scope), - документ, зазвичай 

представлений звичайним текстом та таблицями. Даний тип вимог не 

містить в собі ніяких детальних описів системи чи інших технічних 

характеристик, але може мати в собі інформацію щодо вирішення 

різних бізнес-задач, їх пріоритетність, ризики і т.д. 

2. Користувацькі вимоги (user requiremets). Тут описується 

користувацька сторона додатка, тобто задачі, які він зможе вирішувати 

за допомогою цього додатка, і тому, за допомогою цього документа, 
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можна описувати обсяги робіт, ціну проєкту, час необхідний на його 

реалізацію і т.д. Самі ж вимоги описуються у виді варіантів 

використовування (use cases), користувацьких історій (user stories) та 

користувацьких сценаріїв (user scenarios). 

3. Специфікація вимог (software requirements specification (SRS)). Це 

документ, що максимально детально (на скільки це можливо) описує в 

собі всі деталі очікуваної поведінки додатка. Його використовують у 

розробці, тестуванні, забезпеченні якості (QA), проджект-менеджменті 

та інших етапах циклу розробки ПЗ (SDLC). Сам документ може мати 

об’єм більше тисячі сторінок і через це, для полегшення роботи з 

документом (його оновленням, введенням правок, узгодженням і т.д.), 

використовуються інструменти для роботи з вимогами (requirements 

management tools). 

Показники якісних вимог. Наступні критерії є обов’язковими для якісних 

вимог, а саме такі, як: 

a) Атомарність (atomicity). Вимога являється атомарною, якщо її не можна 

розбити на декілька незалежних вимог без втрати контексту і вона описує 

тільки одну ситуацію. 

b) Завершеність (completeness). Вимога є повною і закінченою з точки зору 

повноти всієї необхідної інформації, і нічого не було описано за логікою 

«це всім очевидно, всі й так це зрозуміють» 

c) Здійсненність (feasibility). Вимогу можна реалізувати, якщо технічно 

вона є можливою, а терміни до створення проєкту та його бюджет 

дозволяють таку реалізацію.  

d) Проранжованість за важливістю, стабільністю та терміновістю 

(ranked for importance, stability, priority). Важливість вимоги виражає 

залежність успіху проєкту від якості виконання вимоги. Стабільність 

вимоги характеризує вірогідність, що з часом вимогу не потрібно буде 

оновлювати/редагувати/доповнювати. Терміновість вимоги визначає 

порядок та розподіл сил на виконання вимоги командою. 

e) Несуперечність, послідовність (consistency). Вимога не може мати в собі 

суперечливостей та суперечити іншим вимогам. 

f) Недвозначність (clearness, unambiguousness). Написання вимоги не 

може виконуватися з використанням жаргону, неочевидних абревіатур та 

неоднозначних формулювань, вимога має бути об’єктивною у її розумінні 

та атомарною в плані неможливості різних трактувань. 

g) Простежуваність (traceability). Є 2 види простежуваності: 

a. Вертикальна (vertical traceability). Дозволяє співвідносити між 

собою вимоги на різних рівнях вимог. 

b. Горизонтальна (horizontal traceability). Дозволяє співвідносити 

вимоги з тест-планом, тест-кейсами, архітектурними рішеннями й 

т.д. 
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Для забезпечення простежуваності часто використовуються інструменти 

по управлінню вимогами (requirements management tool) та/або матриці 

простежуваності (traceability matrix). 

h) Модифікованість (modifiability). Дана якість характеризує легкість у 

внесенні змін в окремі вимоги або набори вимог. При цьому, вимога 

називається модифікованою лише тоді, якщо внесення змін чи пошук 

інформації є легким і при цьому не порушує інші якості вимоги. 

Висновки та перспективи. Роблячи висновки, можна точно сказати, що 

якісні вимоги та правильний підхід у роботі з ними, це прямий ключ до успіху 

проєкту. Дотримуючись всіх стандартів роботи з вимогами, проєкт не тільки 

підвищує свою цінність на ринку, репутацію та рентабельність, а й зменшує 

фінансові та часові витрати для замовника чи компанії.  
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ TELEGRAM-БОТ ДЛЯ ПОШУКУ І 

МОНІТОРИНГУ БІЛЕТІВ 

 

Постанова задачі. Проектування та розробка робота для месенджера 

Telegram, що дозволяє вести пошук квитків, а також моніторинг їх наявності. 

Мета дослідження. Cтворення бота для месенджера Telegram.  

Об'єкт розробки – програмний засіб, що складається з інтерфейсу та 

серверного модуля управління.  

Предмет розробки – технології створення автоматизованих ботів, 

принципи проектування зручних інтерфейсів та оптимізованого серверного 

застосування. 

Результати дослідження. Актуальність розробки програмного засобу: 

спрощення ведення статистики щодо пошуку квитків та моніторингу з метою 

подальшого аналізу даних щодо часу прибуття відбуття, а також для підвищення 

зручності, в якій необхідно заощадити на часі та виборі для придбання квитків, 

за рахунок зручності інтеграції з месенджером Telegram. 

Принципи проектування Telegram-бота мають на увазі створення серверної 

програми, щоб вести пошук і моніторинг запитів, що вносяться користувачем, а 
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також віддавати користувачеві введену раніше інформацію з бази даних, що 

знаходиться на сервері, при цьому показуючи їх у клієнтській частині програми, 

враховуючи особливості реалізації зовнішнього програмного інтерфейсу 

мессенджера Telegram. 

Для реалізації серверної частини проекту було обрано такі технології: 

Python є високорівневою мовою програмування загального призначення. Має 

динамічну типізацію, автоматичне управління пам'яттю, механізм обробки 

винятків та ін. 

Однією з важливих особливостей мови є відкритий вихідний код, який 

можна використовувати у своїх додатках. 

Для цієї мови є велика кількість бібліотек і готових додатків, що допомагає 

скорочувати написання програми в кілька разів. 

Ця мова також має документацію російською мовою, що допомагає 

користувачам вивчати цю мову програмування[1]. 

Для створюваного робота знайдено необхідні бібліотеки, які знадобляться 

у створенні даного продукту. 

Для роботи з чат-ботом використовувалася бібліотека PyTelegramBotAPI 

(Telebot).Модуль SqlLite3. SQLite - це автономний транзакційний механізм бази 

даних SQL, що працює без сервера. Python отримав модуль sqlite3 у версії 2.5, 

що дозволяє створювати базу даних SQLite у будь-якій справжній версії Python, 

без необхідності завантаження додаткових інструментів [2].  

Клієнтська частина програми – це інтерфейс користувача, який включає в 

себе елементи, надані месенджером Telegram, для взаємодії з користувачем. 

Вигляд готовоъ програми можна побачити на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Зовнішній вигляд Telegram-бота 
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Так як вся інформація знаходиться на сайтах Укрзалізниці, для початку 

роботи робота необхідно з сайту «Моніторингу чатів» відстежувати показники, 

а також щоб дізнатися інформацію про рейси та інформацію про наявність 

квитків, єдиний метод, який дозволяє це робити – парсинг. Парсинг сайту – це 

метод отримання інформації з веб-сайтів. Цей метод в основному спрямований 

на перетворення неструктурованих даних – у форматі HTML - в Інтернеті на 

структуровані дані: бази даних або електронні таблиці. Аналіз веб-сайту включає 

доступ до інтернету безпосередньо через HTTP або веб-браузер. 

Bot API є HTTP-інтерфейс для роботи з ботами в Telegram. Кожен бот є 

спеціальним обліковим записом, він створений з функцією автоматизованої 

обробки та можливістю відправлення повідомлень [3].  

Існує два протилежні за логікою способи отримання оновлень від бота: 

- long polling – програма автоматично опитує сервера Telegram на наявність 

будь-яких оновлень для бота. Типово 100 мс; 

- webhook – сервера Telegram самі сповіщають додаток на сервері, як тільки 

з'являться будь-які оновлення. 

Висновки та перспективи. Розроблений Telegram-бот дозволяє знайти 

потрібний маршрут, наявність вільних місць, а також виводити інформацію про 

час шляху, прибуття та відбуття, кількість. Розглянуто інструменти та обрано 

найбільш підходящі для реалізації розробки.  

За допомогою мови Python було розроблено Telegram бот, підключено 

сервер та реалізовано web-інтерфейс. 

Список використаних джерел 

1 Архаков, Д. NodeJS: Робимо кнопки в Telegram API (inlinekeyboards) 

[Електронний ресурс] / / Д. Архаков / / Блог про програмування. - 2016. 

- Режим доступу: https://archakov.im/post/nodejs-make-buttons-on-

telegramapi.html 

2 SQLite, MySQL та PostgreSQL: порівнюємо популярні реляційні СУБД 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://tproger.ru/translations/sql

itemysql-postgresql-comparison/ 

3 Aarthi Ganitha N., Vaishnavee V., Oviya K.. Jayaseelan J. Salem. 

Implementation of Chatbot in Trading Application Using SQL and Python // 

Bioscience Biotechnology Research Communications, 2020. Vol. 13. No. 2. 

Pp. 111-115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archakov.im/post/nodejs-make-buttons-on-telegramapi.html
https://archakov.im/post/nodejs-make-buttons-on-telegramapi.html


287 
 

Машигін Артур Андрійович, 

студент 6 курсу, групи САДМ-61 

Державний університет телекомунікацій 

(099) 651 36 90 

Науковий керівник: Козаченко Сергій Якович, 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри Системного аналізу 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Постановка задачі. Як свідчить світовий досвід, рушійною силою 

економіки є малі підприємства, оскільки вони перешкоджають розвитку 

монополізації, допомагають розвитку ринкових відносин та швидко реагують на 

зміну ринку. 

Розвиток малого бізнесу в Україні розпочався з початком незалежності, 

однак його функціонування та розвиток мають певні труднощі і до сьогодні.  

Основною рисою підприємництва в країні продовжує залишатися висока частка 

«тіньового» сектора. За оцінками фахівців, вона становить від 30 до 40% 

реального обороту. 

Мета дослідження. Провести аналіз для визначення реальних проблем 

розвитку малого бізнесу через відсутність необхідної інформації. 

Результати дослідження. З моменту початку збору інформації було 

проаналізовано роботу та  розвиток бізнесу за останні 5 років. Проведено пошук 

саме ключових аспектів, які заважають розвитку бізнесу.  

Перспективами в розробці є побудова системи управління та системи 

планування, автоматизація бізнес процесів. Функціональний розвиток персоналу 

та систематизація проблем. 

Висновки та перспективи. За допомогою аналізу внутрішніх проблем 

розвитку малого бізнесу, початкові підприємці будуть мати досвід розвитку 

свого бізнесу, оскільки ця інформація приходить з часом та про неї зовсім немає 

інформації. 
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МЕТОДИ КОНВЕРГЕНЦІЇ НАЗЕМНИХ ТА БЕЗПІЛОТНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

 

Постановка задачі.  Загальне поняття «телекомунікації» базується на 

уявленні про технічні засоби, що дозволяють організувати зв'язок між двома і 

більше віддаленими об’єктами. Секція телекомунікацій Міжнародного союзу 

електрозв'язку (Telecommunications Standardization Sector of International 

Telecommunications Unionl, ITU-T) у Рекомендаціях серії І (І.110, І.112) визначає 

термін «телекомунікації» як сукупність засобів, які забезпечують перенесення 

інформації, поданій у необхідній формі, на значну відстань за допомогою 

поширення сигналів в одному з середовищ (міді, оптичному волокні, ефірі) або 

сукупності середовищ. Засобами, визначеними загальним поняттям «засоби 

телекомунікацій», є лінії зв'язку, пристрої з’єднання середовищ, системи 

передачі, комунікаційні пристрої мережі, обладнання сигналізації, синхронізації 

тощо. Виходячи з цього визначення, телекомунікаційна мережа  – це 

системоутворююча сукупність засобів телекомунікацій, що надає територіально 

віддаленим об'єктам можливість інформаційної взаємодії шляхом обміну 

сигналами (електричними, оптичними або радіо). Об'єктами при цьому можуть 

виступати як термінальні пристрої користувачів та кінцеві системи мережі, так і 

окремі мережі [0; c. 38]. 

Мета дослідження. В контексті досліджуваного нами питання доцільно 

виокремити тільки три останні типи телекомунікаційних зв’язків, оскільки ми 

досліджуємо комунікації між літальними апаратами (як між собою, так і з 

наземними системами керування). 

Результати дослідження.  Комунікації наземних та безпілотних апаратів 

відбувають в залежності від відстані та інших параметрів через WiFi, 

радіозв’язок чи супутниковий зв'язок. Поширення інтелектуальних пристроїв та 

безпровідних додатків із вимогою до збільшення якості передавання призводять 

до необхідності розширення радіочастотної робочої смуги. Поки вирішенням для 

розгортання мереж наступних поколінь у містах є ущільнення стільникових 

вузлів із транзитними волоконно-оптичними з’єднаннями високої пропускної 

здатності. Однак розгортання мереж у малонаселених районах і на великих 

відстанях із високою пропускною здатністю залишається проблемою. Сьогодні 

найбільш продуктивними за пропускною здатністю є волоконно-оптичні 

системи, для яких граничні експериментальні швидкості становлять сотні терабіт 

за секунду, але ще не дають змоги в глобальному масштабі реалізувати якість 

технологій 5G і наступних поколінь. Можливим вирішенням цієї проблеми є 

багаторівнева система зв’язку, яка об’єднує наземні та неназемні (супутникові, 
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безпілотні тощо) системи телекомунікацій. Завдяки технічному прогресу у сфері 

супутникових технологій нині реалізуються проекти низькоорбітальних систем 

(LEO). Kuiper від Amazon, Starlink від SpaceX і OneWeb — це три з основних 

розроблюваних проєктів угруповань супутників LEO наступного покоління, які 

обіцяють забезпечити високошвидкісне широкосмугове з’єднання з малою 

затримкою по всьому світу. 

Комбіновані прилади, які дають оператору інформацію в узагальненому 

вигляді, не тільки підвищують точність керування, але й в багатьох випадках 

визначають можливість надійного керування оператором тією чи іншою 

системою. 

За характером використання показань приладів ІМ поділяють на дві групи 

– керування і контролю. Проте, в деяких моделях інформація від приладів може 

використовуватися як для контролю процесу, так і для керування ним. 

Наприклад, вимірники тиску і температури пального можуть бути віднесені до 

контрольних приладів, а вимірники швидкості обертання вала турбокомпресора 

і вимірники тяги – до приладів керування і контролю. 

Аналогічним чином може забезпечуватись телекомунікаційний зв'язок з 

безпілотними апаратами, які можуть передавати як інформацію про свою 

геолокацію і стан, так і результати фото- та відео зйомки, координати 

запеленгованих об’єктів тощо.  

Зв'язок БПЛА можна класифікувати на чотири основних типи: БПЛА-

БПЛА (D2D), БПЛА до наземної станції (D2GS), БПЛА до мережі (D2N) і БПЛА 

до супутника (D2S). 

В даний час основний акцент робиться на використання лазерного зв'язку 

для зв'язку між Землею і супутниками Землі. Волоконно-оптичні та 

оптоелектронні технології також вважаються ефективним рішенням для 

реалізації технології міліметрового зв’язку та створення гібридних 

оптоелектронних (фотонних) методів спрямованого випромінювання у 

фазованих антенних решітках. Методи перетворення міліметрового 

радіочастотного діапазону в оптичний діапазон є перспективним шляхом 

підвищення пропускної спроможності гібридних волоконно-ефірних систем 

наземного зв’язку. 

Ключовим вирішенням для підвищення продуктивності безпроводових 

телекомунікаційних мереж може бути застосування хвиль міліметрового 

діапазону та оптичного діапазоу, які дають можливість організувати канали 

передавання з шириною в кілька гігагерц, а пропускна здатність відповідає 

ширині каналу. Для мобільних систем 5G вирішенням збільшення пропускної 

здатності є зменшення розміру стільників і збільшення, відповідно, щільності 

базових станцій. Діапазон 60 ГГц, де спостерігається сильне поглинання в 

атмосфері, розглядається як варіант для організації мікростільників, оскільки 

природне поглинання обмежує розмір стільників, підвищуючи спектральну 

ефективність. У вікні поглинання 60 ГГц міститься до 7 ГГц частотного ресурсу 

для розгортання таких мереж. 
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Іншою перевагою використання високочастотних діапазонів 

міліметрового та оптичного діапазонів є можливість створення дуже вузьких 

спрямувань антен  

Інноваційним рішенням може стати використання багаторівневих систем з 

конвергенцією наземних, супутникових та безпілотних станцій. Особливості 

структури атмосфери і переваги супутникових технологій дають змогу 

застосовувати багаторівневі висотні моделі, за допомогою яких можна 

збільшити пропускну здатність. Можливості підвищення продуктивності 

завдяки багаторівневим висотним системам зв’язку базуються на таких факторах 

- використання в одному тракті міліметрових та оптичних діапазонів, а 

також діапазонів LTE, волоконно-оптичних ліній залежно від структури 

атмосфери, погодних умов, територіального розташування; 

- у стратосферних платформах і БПЛА можливе підсилення потужності 

сигналу завдяки використанню панелей перетворення сонячної енергії, 

збільшенню напрямленості (підсилення) антени, застосуванню технології 

«Multiple Input - Multiple Output» (MIMO); 

- космічна (бортова) станція може виробляти: фільтрацію і перетворення 

радіочастот, демодуляцію/декодування, перемикання/маршрутизацію, 

кодування/модуляцію. 

Середня пропускна здатність відкритих наземних оптичних систем 2 

Гбіт/с. Однак із вдосконаленням методів оптоелектронного оброблення сигналів 

швидкість передавання може зрости до сотні (і більше) гігабіт за секунду. 

Висновки та перспективи. Тому існує потреба в дослідженні 

інноваційних технологій з використанням БПЛА як елементу багаторівневої 

системи телекомунікацій. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРОБКИ ВІДГУКІВ КЛІЄНТІВ МЕРЕЖІ 

СУПЕРМАРКЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ NATURAL 

LANGUAGE PROCESSING 

 

Постановка задачі. Розуміння природної мови іноді вважають ШІ 

(штучний інтелект) – повною задачею, тому що розпізнавання живої мови 

потребує величезних знань системи про довкілля та можливості взаємодіяти з 

ним. Саме означення змісту слова «розуміти» – одне з головних завдань 

штучного інтелекту.  

Мета дослідження. Підходи та методи, що використовуються для 

розв’язування задач обробки природної мови.  

Результати дослідження. Хоча проблема штучного інтелекту тісно 

пов’язана з потребами практики, тут немає єдиної загальної практичної задачі, 

яка б однозначно визначала розвиток теорії, проте є багато задач, які є 

частковими, вузькими. Тому проблема штучного інтелекту – це фактично цілий 

комплекс проблем, як розпізнавання образів, навчання й самонавчання, 

евристичне програмування, створення загальної теорії самоорганізованих 

систем, побудова фізичної моделі нейрона та ін., багато з яких мають велике 

самостійне значення [1]. 

В останні десятиріччя спостерігається значний інтерес до вирішення задач 

обробки тексту. Із розвитком голосових помічників та чат-ботів все більше 

постає необхідність у «розумінні» та інтерпретації природної мови. 

Однозначність сприйняття тексту суттєво впливає на процес обробки закладених 

даних та отримання результатів.  

Обробка природної мови (NLP – Natural Language Processing) – це підрозділ 

інформаційних технологій, штучного інтелекту та лінгвістики, метою якого є 

вивчення проблем комп’ютерного аналізу та синтезу природної мови. Повне 

розуміння та відтворення сенсу мови – надзвичайно складне завдання, оскільки 

людська мова має цілий ряд особливостей.  

Людська мова – це спеціально сконструйована система передачі сенсу 

сказаного або написаного, якій притаманні дискретні, категоріальні або 

символьні властивості. Така система володіє особливим кодуванням та 

усвідомленою передачою інформації, що вирізняється стійкістю та надійністю. 
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Категоріальні символи мови кодуються як сигнали для спілкування по декількох 

каналах: звук, жести, лист, зображення, інше. При цьому мова здатна виражатися 

будь-яким способом.  

Сьогоденне використання NLP зводиться до вирішення задач пошуку 

(письмовий або усний), підбору контекстної онлайн-реклами, автоматичного або 

напівавтоматичного перекладу, аналізу настроїв для задач маркетингу, 

розпізнавання мови, чат-ботів та голосових помічників [2].   

Істотна частина технологій NLP працює завдяки глибинному навчанню 

(Deep Learning) – галузі машинного навчання, що ґрунтується на наборі 

алгоритмів, які намагаються моделювати високорівневі абстракції в даних, 

застосовуючи глибинний граф із декількома обробними шарами, що побудовано 

з кількох лінійних або нелінійних перетворень [3].  

Доцільність використання глибинного навчання зумовлюється 

наступними факторами:  

 накопичено великі обсяги тренувальних даних; 

 розроблено обчислювальні потужності: багатоядерні CPU і GPU;  

 створено нові моделі і алгоритми з розширеними можливостями і 

поліпшеною продуктивністю, з гнучким навчанням на проміжних уявленнях;  

 з'явилися навчальні методи з використанням контексту, нові методи 

регуляризації та оптимізації.  

Успішне використання більшості методів машинного навчання було 

досягнуто завдяки наявності репрезентативних даних, вхідних ознак, та 

оптимізації ваг, для підвищення точності фінального передбачення [3].  

Сумісною працею дослідників з Монреалю, Технічного Інституту 

Технологій Джорджії, Microsoft та Facebook було створено нейронну мережу, що 

може генерувати чутливі до контексту відповіді у розмові 

[https://arxiv.org/pdf/1506.06714v1.pdf]. Тренування системи проводилося на 

великому наборі неструктурованих діалогів у соціальній мережі Twitter. 

Архітектура рекурентної нейронної мережі використовується для створення 

відповідей на розріджені питання, що виникають під час інтегрування 

контекстної інформації у класичну статистичну модель. Створена модель 

показує істотне покращення результатів над контент-чутливою і контент-

нечутливою базовою лінією машинного перекладу та пошуку інформації [3].  

Google’s Neural Conversational Model — це модель, що пропонує підхід до 

моделювання діалогів на основі sequence-to-sequence фреймворку. 

Модель здатна до наскрізного навчання, що зменшує потребу у створенні 

великої кількості штучних правил і обмежень. Прості діалоги можуть 

конструюватися на основі діалогового тренувального датасету, 

вузькоспеціалізованих датасетів та зашумлених датасетів із субтитрами до 

фільмів [4].  

Системи типу «питання-відповідь» (QA) добувають інформацію 

безпосередньо з джерела (документа, розмови, онлайн пошуку, набору картинок, 

тощо). Такі системи надають короткі і лаконічні відповіді замість розгорнутого 

тексту. Більшість NLP задач можна розглядати як задачі типу «питання-
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відповідь», де користувач надсилає запит (наприклад, через інтегрованого чат-

бота) і отримує відповідь від системи [5].  

Для вирішення QA задач існуе спеціальна оптимізована архітектура 

глибинного навчання — Мережа Динамічної Пам’яті (Dynamic Memory Network, 

далі — DNM). DNM мають вищу ефективність у вирішенні QA задач порівняно 

з іншими архітектурами для семантичного аналізу та часткомовної розмітки 

(part-of-speech tagging).  

Стислий переказ тексту (Text Summarization) — інструмент інтерпретації 

текстової інформації, що дозволяє створювати лаконічні резюме великих 

текстових фрагментів. Скорочення тексту формується у декілька етапів: 

підрахунок частоти появи слова в текстовому документі; визначення 100 

найбільш частих слів; сортування визначених слів; оцінювання кожного речення 

із найбільш частими словами, із наданням більшого вагового коефіцієнту словам, 

що зустрічаються частіше; сортування перших Х речень з урахуванням їхнього 

положення в оригінальному тексті [6].  

Виділяють два основних підходи до скорочення тексту: видобувний та 

абстрактний. Видобувний підхід добуває слова та фрази з оригінального тексту 

для створення стислого перекладу. LexRank і TextRank є відомими 

представниками цього підходу, що використовують варіації алгоритму 

сортування сторінок Google PageRank.  

Абстрактний підхід вивчає внутрішнє мовне представлення тексту, щоб 

створити подібну до людської інтерпретацію шляхом перефразування. Моделі 

для абстрактного стислого переказу тексту використовують глибинне навчання, 

що призвело до прориву у цій сфері.  

Висновки та перспективи. Через обмеженість можливостей штучного 

інтелекту у обробці природної мови, створення повноцінного розмовного 

асистента залишається відкритою задачею.  

Розглянуті моделі в цій роботі можуть бути розширені, щоб врешті-решт 

спільно моделювати мову, образи та бази знань в одній цілісній семантичній 

структурі.  
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