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Толюпа С.В. – Построение систем защиты информации на основе
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Толюпа Є.О. – Підвищення ефективності управління системами захисту
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Ю.Я. Самохвалов, Е.Е. Пасячник – Построение интеллектуальных средств 226
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257
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систем
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ANALYSIS OF USING A TERNARY NUMERICAL SYSTEM IN COMPUTERS
One of the very first computer “Setun” used a balanced ternary numerical system
and three-valued ternary logic [1]. It was revealed under the leadership of Sergei Sobolev
and Nikolay Brusentsov at Moscow State University in 1958. Haig Farris, Geordie Rose,
Bob Wiens and Alexandre Zagoskin created the world's first quantum computing called
"D-Wave Systems" that was founded in 1999. In 2012, researchers from Harvard
University presented results of the largest protein-folding problem that was solved with
the use of a quantum computer. The university team had solved instances of a lattice
protein folding model, also known as the Miyazawa-Jernigan model on a D-Wave One
quantum computer [2]. The D-Wave One was able to predict the lowest-energy
configurations of a folded protein. A quantum computer can, theoretically, process all the
possible configurations better and more correct than a classical one as proteins are very
complex.
The ternary system is a positional notation with 3 in its base. This system is divided
into both symmetric and asymmetric systems. The second one uses typical numbers as (0,
1, 2), but the first one can be also divided on its representation level: (-1, 0, +1) or (-, 0,
+) [1].
Let's describe the main advantages of ternary system:
Capacity: binary system represents 2n combinations (range of numbers), while
ternary system 3n. The difference is in 1,5n times. It takes fewer bits to represent the same
amount of information. The range spans from -3n-1 to 3n-1 - 1.
Processor: architecture in 8-bit microprocessor has 28 = 256 instructions, at the same
time, ternary processor has 38 = 6561 instructions.
Radix economy: (the possibility to represent more numbers with less used symbols).
Suppose p – base of the system, n – the necessary number of bits. n/p – necessary
number of bites to store n signs; pn/p – to represent an amount of numbers.
Suppose we have a function f(p)=pn/p, the first derivative of the function will look
like: f'(p)= -n(pn/p-2)(ln p – 1) => ln p – 1 = 0, ln p = 1, p = e, where e = 2.71 and it is closer
to the base of 3 and is more economical than binary system (2≠3), what's more, this system
is more economical than any other one. Also, it provides faster and more correct
calculations and operations.
Logic meaning (states): ternary system includes the same True and False states (from
the binary system), but also includes the Unknown state that is 50% -True and 50% False. It gives a bigger range of operations to do. Nevertheless, the result of the logic
operation with an Unknown (U) value can be defined. For example, as the T & F = F and
___________________________________________________________________________________________________________________________
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F & F = F, then U & F = F.
Mathematical implementation: there is a possibility to write any number with any
sign in the ternary system because it has positive, null and negative signs. There is no
need to use signed number, ones' complement, and two's complement. As a result, math
operations become easier takes less operative memory (also there is no need for a bite for
number’s sign) and calculate faster (because there are no transformations).
Speed: Computer that is based on a ternary logic has greater speed. For example, a
ternary adder and a half-adder in the ternary computer execute approximately in 1.5 times
fewer operations of addition then binary computer during an adding process.
Communication: a minimum of 3 digits is required to code 10 decimal digits. The
possible states of three variables in the 3-valued system results in 27!/(27-10)! = 3.1 ∙ 1012
ternary coded decimal.
Also, the ternary system has some disadvantages:
Price: today's quantum computers that work with ternary system cost about
10 000 000 $
One item of a ternary logic computer requires more cost ($) for its creation than the
binary one.
It's much harder to create electronic components that are used in ternary logic.
Such kind of hardware consumes more power (electro).
Conclusion
The ternary numerical system was considered in this article. I've compared it with
the binary system in order to show the advantages of ternary logic, such as capacity, radix
economy, processor, mathematical implementation, speed, communication; but still there
are some disadvantages like price, power consumption and complexity. Among the above,
I can say that there is a perspective for the ternary system in the creation of more effective
electronic circuits that will lead to the creation of more reliable hardware with a higher
speed and bigger amount of memory. So they will be able to solve harder mathematical
problems [3]. NASA made different tests in the Quantum Artificial Intelligence
Laboratory in California and their results say for themselves [4]. The more ternary logic
is implemented in computers, the more solutions are found to make these computers cost
less and increase the range of their use.
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ТОКСИЧНИХ
РЕЧОВИН В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ
Математичні моделі багатьох екологічних процесів містять невідомі
параметри, параметрично задані функції та взаємозв’язки між підсистемами.
Характеристики таких систем можуть бути задані у вигляді структур, що залежать
від часової змінної та параметрів на заданих відрізках часу. Розглядалася задача
про визначення оптимальної структури відповідного класу об'єктів, на прикладі
живих організмів.
Розглядались як стаціонарні моделі, так і динамічні моделі. В цих моделях
ланки екологічного ланцюжка подавались у вигляді камер, які взаємопов’язані між
собою. Для усталених режимів виявлення токсичних речовин використовувалися
стаціонарні моделі.
Схема міграції токсичних речовин:
2

С0
Шлунок
С7
Кишківник
С1
Кров

С5
Печінка

С6
Нирки

С2
М'язи

С9
Шкіра

C3
Серце

С10
Пір'я

C4
Легені

С8
Сеча
виводиться - 10 %
Qвх.
Сумарна кількість токсичних речовин, які потрапляють в організм

Qвих.
Сумарна кількість токсичних речовин, які виведені та нейтралізовані організмом

- Харчування
- Шкідливості (токсини)

С7
Кал

У цих моделях робилось припущення [1] , що у всіх камерах склалась
рівноважна концентрація токсинів , тому швидкість зміни концентрації токсинів
пропорційна концентрації токсичних речовин у навколишньому середовищі [2,3].
Введемо позначення:
t - час спостереження, на протязі якого відбувається міграція токсинів в
період росту, діб ( d );
Q вх. t  - сумарна кількість токсинів, що потрапили під час харчування у
шлунок;

Q

вих.

t  - сумарна кількість токсинів, що були нейтралізовані та виведені із

організму.
Математичну модель розповсюдження токсинів у внутрішніх органах живої
___________________________________________________________________________________________________________________________

13

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
істоти (наприклад, гусака) подамо у вигляді наступної системи звичайних
диференційних рівнянь для C i t  :
 d C1
 l1  C 0  l 7  C 3  l 8  C 4  l 9  C 2  l10  C 6  l11  C 5 

 dt

l 2  l 3  l 4  l 5  l 6  l13 C1  Qвх.  Qвих.  l13  C 7

d C2

 l 4  C1  l 9  C 2

dt

d C3

 l 6  C1  l 7  C 3

dt

d C4

 l 5  C1  l 8  C 4

dt

d C5

 l 2  C1  l11  C 5
dt

d C6

 l 3  C1  l10  C 6  l12  C 6

dt


де С1 ,, С10 - концентрація токсинів в i - камері; l1 ,, l12 - коефіцієнти
інтенсивності міграції токсинів із одного компартменту до іншого.
Вивчення процесу виявлення токсинів проводилося, застосовуючи
експоненціальні функції:
- у крові С1 t   0.007  0.13* 1  e1.57*t  ,
-

C t   0.27  0.73* 1  e ,
у серці С t   0.26  0.4 * 1  e ,
у легенях С t   0.15  0.27 * 1  e ,
у печінці С t   0.17  0.295* 1  e ,
у нирках С t   0.22  0.68* 1  e
,
у кишківнику С t   0.3  0.78* 1  e
0.13*t

у м’язах

2

2*t

3

0.19*t

4

0.7*t

5

0.186*t

0.5*t
.
7
Початкові значення констант міграції задавалися наступним чином:

C

10

6

 0,07, C 20  0,27, C30  0,26, C 40  0,5, C50  0,17, C60  0,22.

Необхідно було визначити оптимальний вміст токсинів у відповідних
компартментах за 10 діб. Неперервну модель замінювали дискретною моделлю.
Для оцінювання невідомих коефіцієнтів концентрації та інтенсивності досить
ефективно було використано прямі методи ідентифікації.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ
РОЗВИТКУ ХВОРОБ
Прогнозування – один з найважливіших аспектів успішного лікування
пацієнтів. Розвинені інформаційні технології та математичні методи з правильним
їх використанням дозволяють надати лікарю інструмент для прийняття рішень та
корекції лікування.
Таким чином метою роботи є проведення аналізу стану сучасних
інформаційних технологій, що здатні виконувати прогнозування та надавати
підтримку прийняття рішень в медицині.
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень (СППР) відтворюють
певну взаємодію людини і комп’ютера. Безпосередньо прийняття рішень
відбувається в результаті участі в процесі, СППР в ролі технічно-обчислювального
об'єкта і людини, як керівної ланки. Лікар задає вхідні дані і виконує функцію
оцінки й аналізу вже отриманої інформації [1].
Особливості СППР полягають в тому, що є орієнтація на погано структуровані
завдання, присутнє поєднання різних методів обробки даних з математичним
моделюванням. Також слід відмітити значну адаптивність системи до
особливостей програмного, технічного забезпечення, вимог користувача [1].
В основі вирішення медичних завдань прогнозування в програмному і
технічному вигляді лежать наступні складові: база даних, база методів і сама
програма, яка в свою чергу складається з систем управління базами даних, а також
моделей і інтерфейсу для зручного і коректного використання програмного
продукту [2].
В основі СППР найчастіше можна зустріти використання наступних методів
прогнозування: екстраполяція, метод ковзних середніх, метод середнього
абсолютного приросту, метод середнього темпу зростання, знаходження
аналітичного вираження тренду [3].
Екстраполяція полягає в продовженні попередніх закономірностей на
майбутнє. Для правильного застосування варто враховувати, що розвиток
досліджуваного явища в цілому повинен описуватися плавною кривою, загальна
картина прогресу в порівнянні з минулим і теперішнім не терпить серйозних
відхилень в майбутньому [3].
Метод ковзних середніх базується на фільтрації, тобто процедурі
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згладжування рівнів досліджуваної величини [3].
Однак, ці методи відносяться до категорії короткострокового прогнозування.
Метод середнього абсолютного приросту застосовується в разі, якщо загальна
тенденція в динаміці лінійна. Прогнозований рівень досліджуваної величини
змінюється відповідно до середнього абсолютного приросту цієї величини в
минулому [3].
Метод середнього темпу зростання – прогнозований рівень досліджуваної
величини – змінюється згідно з середнім темпом зростання даної величини в
минулому. Використовується коли загальна тенденція в динаміці характеризується
показовою або експоненційною кривою [3].
Знаходження аналітичного вираження тренду – один з найпопулярніших
методів прогнозування. Полягає у вираженні залежності досліджуваної величини
від часу на основі вхідної бази даних у вигляді певної екстраполюючої функції.
Одним з найважливіших етапів є визначення найбільш придатної функції для
якомога точнішого опису тренду. У разі, якщо крива, що описує тренд має
нелінійний характер, то завдання оцінки функції вимагає залучення фахівців в
сфері статистики та медицини [3].
Виходячи з цього можна зробити висновок, що не існує універсальних методів
та моделей, кожен вимагає певних умов та/або має обмеження. Тому для вибору
найбільш оптимальної математичної моделі слід враховувати саму задачу, бажані
результати, особливості вхідної бази даних. Крім цього, необхідно на рівні
розрахунків та аналізу отриманих результатів, вдатися до професійної допомоги
фахівців конкретної галузі для створення адекватної СППР.
Використання таких систем дає можливість аналізувати набагато більший
обсяг даних, що є задачею інтелектуального аналізу даних для безпосереднього
знаходження прихованих даних серед великої множини інформації. Такий підхід
здатний давати працівникам медичних закладів вже оброблену інформацію
відповідно до поставленої задачі, що сприятиме подальшій корекції лікувального
процесу, що дає можливість поєднання досвіду лікаря та даних багатьох інших
результатів.
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ОЦІНКА МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ ЧИСЛА РОЗВ’ЯЗКІВ
СИСТЕМИ РІВНЯНЬ З РОЗРІДЖЕНОЮ МАТРИЦЕЮ КОЕФІЦІЄНТІВ
Постановка проблеми. Матриці, які заповнені випадковими величинами, що
приймають значення в поле GF (q) , q - число елементів поля, q - ступінь
простого числа, привертають увагу багатьох дослідників. Їх інтерес спрямований,
головним чином, на отримання розподілу рангу матриці при різних припущеннях
щодо розподілу елементів матриці, кількості рядків і стовпців в ній і т.д.
Знання розподілів характеристик випадкових матриць над полем GF (q) ,
використовується в задачах захисту інформації від несанкціонованого доступу,
кодування інформації для передачі її по каналах зв'язку, розпізнавання,
класифікації тощо.
Публікація І.М. Коваленко [1] про область інваріантності ініціювала питання
про розподіл рангу поза зазначеної області ([2] - [5]). Розгляду цього питання
присвячена дана робота. Зокрема, нас цікавить граничний розподіл числа
нетривіальних рішень системи лінійних булевих рівнянь, матриця A коефіцієнтів
якої утворена незалежними випадковими величинами, набувають значення нуль
або одиниця. Розподіл цих випадкових величин може залежати від місця їх
розташування в матриці, а ймовірність p tj появи одиниці прямує до нуля із
зростанням розмірів матриці (тут t = 1, T , j = 1, n, n(T ) - кількість стовпців (рядків)
в A). Матриці із зазначеним розподілом елементів прийнято називати
розрідженими.
Виклад основного матеріалу
Розглянемо матрицю A  aij розміру T  n ( T – кількість рядків, n –
кількість стовпців), елементи якої незалежні випадкові величини з розподілом





 aij  a 

1
, де
q

a GF (q) , q – число елементів поля, q – степінь простого числа,

1  i  T , 1  j  n . Позначимо  n T  ранг матриці A в полі GF (q ) .

Над полем GF (q) розглянемо однорідну систему рівнянь
𝐴𝑋 = 0,
(1)
де X    x1 , ..., xn  , X  – вектор, транспонований до вектора X.
Позначимо  n, T число нетривіальних (тобто відмінних від нульового)
розв’язки
однорідної
системи
(1).
Нехай
індикатор
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1, якщо X є розв' язком системи рівнянь 1;
 X   
.
0
,
у
протилежно
му
випадку.


Очевидно, що математичне сподівання M  n, T дорівнює
M  n, T   M  X    AX  0 
X 0

X 0

nm





    ai1 x1  q ai 2 x2  q ...  q ain xn  0 ,
X  0 i 1

де  q - символ додавання в полі GF q  .
Визначення. Матриця

A  aij

розміру T  n , aij  GF q  , називається

розрідженою, якщо її елементи є незалежними випадковими величинами з
розподілом для i  1, T , j  1, n



 lnqn1xnij , a  GF q  , a  0 , xij  const .

 aij  a 

Теорема. Нехай A  aij , i  1, T , j  1, n , – розріджена матриця, для якої



 lnq n 1nx , a  GF q  , a  0 , x  const .

 aij  a 

Якщо T  n  m0 , где m0  const , m 0 – ціле число довільного знаку, то для

n 



 



M  n, T  1  q  m0 exp q  1e  x  1,

де  n, T – число нетривіальних розв’язків системи рівнянь (1).
В майбутньому планується досліджувати асимптотику математичного
сподівання числа розв’язків системи рівнянь над полем GF (q) з розрідженою
матрицею коефіцієнтів, яка містить обмеження на кількість нульових рядків і
стовпців.
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНОГО
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ
Ґрунт - це не просто інертне середовище, на поверхні якої здійснюється
діяльність людини, а динамічна система, яка розвивається, що включає безліч
органічних і неорганічних компонентів, в яких є мережа порожнин і пор, а в них,
в свою чергу, містяться гази і рідини. Просторовий розподіл цих компонентів
визначає основні типи ґрунтів на земній кулі. Наприклад, в Європі розрізняють 320
головних типів ґрунтів.
Ґрунт виконує шість основних функцій:
1) є середовищем для виробництва біомаси;
2) здійснює фільтрування (тобто ґрунт не пропускає забруднення в
ґрунтову воду);
3) є буферним середовищем і середовищем для трансформацій хімічних
сполучень;
4) є середовищем для проживання безлічі організмів і генним
резервуаром;
5) є основою життєдіяльності людини;
6) є джерелом сировинних матеріалів і історичним середовищем.
Ґрунти забруднюються різними хімічними речовинами, пестицидами,
відходами сільського господарства, промислового виробництва і комунальнопобутових підприємств. Хімічні сполуки, які надходять в ґрунт, накопичуються і
призводять до поступової зміни хімічних і фізичних властивостей ґрунту,
знижують чисельність живих організмів, погіршують її родючість.

Рис. 1. Ступінь забрудненості ґрунтів залишками пестицидів
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Метою роботи є математичне моделювання хімічного забруднення ґрунтів,
що дозволяє оцінити зміну концентрації цих речовин та прогнозувати процес їх
поширення.
Категорію екологічної безпеки можна визначити за формулою:
𝑎𝑖

𝑛

𝑄𝑖
КЕБ = ∑ (
)
ГДКс.д

(1)

𝑖

де
𝑄𝑖 – маса викиду i-ї речовини, т/рік; ГДКс.д - середньодобова
граничнодопустима концентраціям речовини, мг/м3; n — кількість речовин, які
забруднюють атмосферу, що викидається підприємством; 𝑎𝑖 — безрозмірна
константа.
Таблиця 1. Безрозмірна константа відповідно до класу шкідливості речовини
Константа
Клас шкідливості речовин
aі
1.7
1.3
1.0
0.9
Як приклад розглянемо викиди підприємства з виробництва будівельних
виробів, що забруднюють атмосферне повітря. Встановлено, що в атмосферу
щорічно викидаються такі шкідливі речовини: виробничий пил — 0.728 т, зола —
5.17, оксид вуглецю — 22.4, діоксид вуглецю — 0.87, оксид азоту — 0.52 т. На
підставі цих даних необхідно визначити категорію екологічної безпеки
підприємства.
Для початку необхідно визначити клас небезпеки шкідливих викидів за
інгредієнтами за допомогою таблиці 2.
Таблиця 2. Клас небезпеки шкідливих викидів
Назва речовин
ГДК,
Клас небезпеки Річні викиди шкідливих
3
мг/м
речовин, т/рік
Виробничий пил
0.15
3
0.728
Зола
0.15
3
5.17
Оксид вуглецю CO
0.05
1
22.4
Діоксид вуглецю CO2
3.0
2
0.87
Діоксид азоту NO3
0.04
2
0.52
Далі потрібно визначити безрозмірну константу відповідно до класу
небезпеки речовин a(табл. 1).
За формулою (1) визначаємо значення категорії екологічної безпеки
0.728 1.0

5.17 1.0

22.4 1.7

0.87 1.3

0.52 1.3

КЕБ = (
) + (0.15) + (0.05) + ( 3.0 ) + (0.04) = 32 216.96.
0.15
Отже, згідно отриманих результатів підприємство відноситься до ІІІ
категорії небезпеки.
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аспірант
Інститут космічних досліджень НКаУ та НАНУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ БІЛІНІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В
КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РОБАСТНИХ МЕТОДІВ
Доповідь присвячена новому підходу до ідентифікації нелінійних процесів в
космічній плазмі [1,2]. Він базується на багатокритеріальній оптимізації структури
і параметрів NARMAX моделі мінімальної складності типу «вхід-вихід». Входами
такої моделі є часові ряди, що описують динаміку сонячного вітру. Компоненти
вихідного сигналу геомагнітні індекси, представлені у вигляді часових рядів.
Математична модель має наступний вигляд:
𝑦(𝑘) = 𝐹 𝑙 [𝑦(𝑘 − 1), … , 𝑦(𝑘 − 𝑛𝑦 ), … , 𝑢(𝑘 − 1), … , 𝑢(𝑘 − 𝑛𝑢 ), 𝑒(𝑘 − 1), 𝑒(𝑘 −
𝑛𝑒 ) + 𝑒(𝑘)],
де F[*] – поліном порядку l від змінних u(k), y(k), e(k); u(k) – вектор вхідного
сигналу, y(k) – вектор вихідного сигналу (Dst та Кр індекси); e(k) – змінна, що
описує шум в момент часу k; nu , ny , ne – відповідні дискретні значення. Нелінійна
функція F l представляє собою поліном.
В доповіді з єдиних позицій викладається методологія ідентифікації
NARMAX моделі з урахуванням сукупності показників якості (складність
структури, точність прогнозу, адекватність моделі і т.д.). Описується особливості
багатокритеріальної постановки проблеми ідентифікації, методи формування
допустимих варіантів моделі і знаходження підмножини Парето-оптимальних
систем, а також вибору серед них єдиного варіанта системи. Досліджується умови
виникнення хаотичної поведінки. Приводяться також умови приведення
нелінійної моделі до білінійного вигляду.
Однією з переваг запропонованого методу є те, що він дає змогу робити
прогноз на довший проміжок часу у порівнянні з відомими. Для тестування методу
використовувались статичні дані з інтернет-ресурсу OMNI_2. В ході чисельних
експериментів побудови моделі прогнозу використовувалось припущення, що в
якості входу моделі використовувався добуток Вz*v (південної складової
магнітного поля і швидкості сонячного вітру). Використання динамічного підходу
дозволяє проводити автоматичний відбір найбільш значних провісників
(регресорів) і реконструювати математичну модель у символьному вигляді. Такий
спосіб відображення результату моделювання дозволяє із можливих альтернатив
моделей прогнозування Dst і Кр індексів відібрати найоптимальнішу за деякими
важливими критеріями.
Для підвищення робастності моделі, було використано метод найменшої
медіани квадратів (LMS). Це допомогло зменшити вплив «викидів» (рідкісних, але
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значних за величиною факторів), отриманих методом найменших квадратів.
В результаті, було отримано модель для прогнозування Кр індексу:
𝑦(𝑘) = 1.18𝑦(𝑘 − 1) − 4.64𝑢(𝑘 − 1) − 0.12𝑦(𝑘 − 2)𝑢(𝑘 − 1) + 0.07𝑦(𝑘 −
−3)𝑢(𝑘 − 1) − 0.73𝑦(𝑘 − 2) + 0.67𝑦(𝑘 − 3) − 0.41𝑦(𝑘 − 4) + 0.19𝑦(𝑘 − 5) −
1.03𝑢(𝑘 − 1)𝑦(𝑘 − 6) + 0.93𝑢(𝑘 − 2) + 0.96𝑢(𝑘 − 1)𝑦(𝑘 − 5) + 0.81𝑦(𝑘 −
1)𝑢(𝑘 − 3) − 0.67𝑢(𝑘 − 3)𝑦(𝑘 − 5) − 0.85𝑦(𝑘 − 8) + 0.31𝑢(𝑘 − 3)𝑦(𝑘 − 2)

За допомогою моделі було зроблено прогноз значення Кр
індексу на 1 годину.

Список використаних джерел
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Balikhin M. Identification of Linear and Nonlinear processes in Space Plasma
Turbulence / М. Balikhin, I. Bates, S. N. Walker // Advances in Space Research. 28, Issue 5. – 2001. –
P. 787–800.
2.
Identification of models of geomagnetic activity and space weather prediction V.A.
Yatsenko, O.K. Cheremnykh, V.M. Kuntsevich… - Journal of Automation and Information Sciences,
2009

___________________________________________________________________________________________________________________________

22

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК
1
Р.Б. Вовк
Кандидат технічних наук, доцент
2
О.В. Сінкевич
Магістрант
1
В.Ю.Тимків
Студентка
1
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу, м. Івано-Франківськ
2
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З
МАСИВОМ ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ
Метою даної роботи є вивчення та практична реалізація можливостей
представлення масиву великих цілих чисел, які не можуть бути зображені
значеннями вбудованих типів даних, а також розроблення алгоритмів роботи з
такими числами. Програмну реалізацію було здійснено у середовищі
програмування Microsoft VS 2010 та за допомогою мови програмування С++.
Для розв’язання поставленого завдання використовуються розроблені класи,
методи та перевантажені оператори здійснення арифметичних та логічних
операцій. Також використовується наслідування між класами, контейнери та
ітератори. В процесі виконання завдання було розроблено три класи, а саме: рядок
символів (class R_sym), великі цілі числа (class Big_numbers) та масив великих
цілих чисел (class My_array).
В
ході
створення
програмного
Додавання
забезпечення було розроблено декілька
Отримуємо
алгоритмів, які дозволяють здійснювати
значення
Х1, Х2
арифметичні операції додавання, віднімання,
Розбиваємо отриманні
множення, ділення, а також логічної операції
значення на
два масиви
порівняння над великими цілими числами.
Вигляд алгоритму додавання наведено на
Цикл по всіх
рисунку 1.
елементах
масиву
Алгоритм
арифметичної
операції
віднімання працює аналогічно до алгоритму,
Кінець циклу?
наведеного на рисунку 1, але у нього є ряд
Так
Ні
відмінностей, серед яких можливість надання
Здійснюємо додавання
прапорець
по елементах і
від’ємних значень результату та можливість Перевіряємо
переносу доданків
записуємо результат
віднімання від максимального значеннядля
Записуємо остаточний
Перевіряємо прапорець
результат виконання
надання правильних і коректних результатів.
переносу доданків
операції додавання
Алгоритм
множення
полягає
в
поелементному множені та подальшому
Кінець
циклічному додаванні їхніх отриманих
результатів.
Рис.1 Алгоритм додавання
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На відміну від алгоритму множення, який залежить від операції додавання,
алгоритм ділення цілком залежить від операції віднімання, оскільки ділення –це
циклічне віднімання одного числа від іншого до тих пір, поки не буде досягнуто
нуля, оскільки після цього ціла частина числа вже не буде збільшуватися.
В свою чергу графічний інтерфейс користувача для розробленого
програмного забезпечення, який наведено на рисунку 2, для зручностіу
використанні був максимально спрощений.

Рис.2 Вигляд графічного інтерфейсу користувача
Для аналізу результатів, було проведено ряд тестів, які полягали у здійсненні
різноманітних арифметичних операцій над числами великої довжини. В якості
вхідних даних було обрано два числа, а саме 60 і 150. Далі було здійснено
піднесення першого числа до степеня другого. Результати виконання такої
арифметичної операції наведено на рисунку 3.

Рис.3Тестування розробленого програмного забезпечення
Висновок
В результаті дослідження було розроблено програмне забезпечення, вхідні
значення якого не мають обмеження по довжині чисел. Воно є швидким та зручним
інструментом обчислення великих масивів даних.В подальшому можливе його
удосконалення шляхом додавання нових арифметичних операцій або
вдосконалення існуючих алгоритмів його роботи.
Список використаних джерел
1. Литвиненко Н. А. – Технология программирования на С++. 2010, 281 с.
2. Айвор Хортон – Visual C++ 2010. Полный курс. 2011, 1216 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Рассматривается следующий процесс преследования с уровней яркости
цифрового изображения, описываемых уравнениями [1].
4 zi, j  zi  1, j  zi  1, j  zi, j  1  zi, j  1  ui, j  i, j , ui, j   , i, j   ,    ,

z0, j  0, zm 1, j  0, zi,0  0, zi,  0, i  1, 2,..., m, j  1, 2,...,  1,

где

(1)

2
2
левая часть уравнения дискретный аналог лапласиана  2z   2z функции

x

y

яркости изображения z  z (x, y ) , а zi , j  яркости изображения в точке, (x i , y j ) т.е. zi , j 
значение уровней яркости изображения соответствующих пикселей (i, j ) , ui, j ,i, j 
управляющие параметры, ui, j  управляющий параметр преследующего игрока,
i , j  управляющий параметр убегающего игрока. Не ограничивая общности,

удобно считать(см.(1)), что если либо i  0, либо i  m  1, либо j  0, либо j   , то
zi, j  0, т.е. изображение окаймлено пикселями с нулевыми значениями уровня
яркости. Задача преследования ставятся следующим образом. Преследующий
игрок, распоряжаясь со своими управлениями ui , j в пределах изменения может,
изменит решения уравнения (1) zi , j значение уровней яркости изображения, точно
также убегающий игрок, распоряжаясь со своими управлениями, i , j может,
изменит яркости изображения. Мы будем, изучат задачу со стороны
преследующего игрока - задача преследования. Преследование считается
завершенным, если z i , j удовлетворяют условие:   zi, j     , i0  i  i1, j0  j  j1 где
1  i0 , i1  m,1  j0 , j1    1 для некоторых заранее заданных   0,   0. Эта означает
что zi , j значение уровней яркости изображения в заранее заданных пикселях было

в некотором отрезке который хочет преследующий [2]. Преследующий игрок
хочет быстрее завершит игру, а убегающий игрок, вообще говоря, будет помещать
этому. Используя граничные условия, при i  1, 2,..., m из (1) получим систему
4 z1, j  z0, j  z2, j  z1, j 1  z1, j 1  u1, j  1, j ,

……………………………………….

4 zm, j  zm1, j  zm1, j  zm, j 1  zm, j 1  um, j  m, j .
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Обозначая,
z j  ( z1, j , z2, j ,..., zm, j ) , u j  (u1, j , u 2, j ,..., u m, j ) , j  (1, j ,2, j ,...,m, j )
имеем  z j 1  Cz j  z j 1  u j   j ,1  j    1, z0  0 , z  0,
(2)
где j - номер шага, C  mxm - постоянная квадратная матрица, u, - управляющие
u - параметр преследования,  - параметр убегания,
параметры,
u j  Pj  R p , j  Q j  R q , Pj и Q j - непустые множества, параметр u выбирается в
виде последовательности u  u(.)  (u1, u 2 ,..., u 1), u j  Pj , j  1, 2,...,  1, параметр  - в
виде последовательности    (.)  (1,2 ,..., 1), j  Q j , j  1, 2,..., 1, f j  заданная
функция, отображающая R p  R q в R m . Кроме того, в R m выделено терминальное
множество M . Цель преследующего игрока вывести z j на множество M ,
убегающий игрок стремится этому помещать.
Предположение 1. M  M 0  M1 , где M 0 – линейное подпространство R m ; M1 –
подмножество подпространства L – ортогонального дополнения M 0 в R m .
Через  обозначим операцию ортогонального проектирования из R m на L [4].
Пусть M1,1  M1,2  M1 и
n 1

1 
1 
1 
 U11  C  U n 1  C  U k 1  C  f k  Pk ,k  ;
2
2




2 
k 1k Qk

W1,1 (n)   M11  
W1,2 (n)   M1,2 

 1

1 
1 
1 
 U11  C  U n 1  C  U k 1  C  f k  Pk ,k  ,
2
2




2 
k  n k Qk





здесь U n  C  – матричный полином Чебышева.
2
1





Предположение 2. Пусть существует такое n  n0    1 , что

1 
1  
 U11  C  U n0 1  C  z0  W1,1 (n0 )
2 
2  






и  U11  C U n0 1  C  z  W1,2 (n0 ).
2 
2 


1

1



Теорема. Если выполнены предположения 1, 2, то в игре (1),(2) из
«граничного» положения ( z0 , z ) возможно завершение преследования за
N ( z0 , z )  n0 шагов.
Список использованных источников
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2. Монич Ю.И., Старовойтов В.В. Оценки качества для анализа цифровых
изображений// Искусственный интеллект. Минск. – 2008. – № 4. – С.376- 386.

___________________________________________________________________________________________________________________________

26

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК 517.977.56
1
М.Ш. Маматов
Доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры геометрии и
топологии
2
Х.Н. Алимов
Старший научный сотрудник исследователь
1
Национальный университет Узбекистана имени МирзоУлугбека,Узбекистан
2
Самаркандский государственный университет имени Алишера Навои,
Узбекистан
ЗАДАЧА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ОПИСЫВАЕМАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ДРОБНОГО ПОРЯДКА С
НЕЛИНЕЙНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ
Исследование динамических систем дробного порядка с управлением
активно развивается в последний 5-8 лет [1-2]. Растущий интерес к данным
направлениям обусловлен двумя основными факторами. Во-первых, к середине
прошлого века были достаточно полно проработаны математические основы
дробного интегро-дифференциального исчисления и теории дифференциальных
уравнений дробного порядка. Примерно в это же время стала складываться и
методология применения дробного исчисления в прикладных задачах, начали
развиваться численные методы расчета интегралов и производных дробного
порядка. Во-вторых, в фундаментальной и прикладной физике к этому моменту
был накоплен значительный объем результатов, показавших необходимость
использования аппарата дробного исчисления для адекватного описания целого
ряда реальных систем и процессов. Например, нерегулярная структура электродов
в конденсаторах позволяет достигать для них гораздо большей емкости, а
использование электрических схем с элементами, имеющими передаточную
характеристику дробно-степенного типа, обеспечивает более гибкую настройку
контроллеров дробного порядка, используемых в современных системах
управления. Пусть движение объекта в конечномерном евклидовом пространстве
Rn описывается дифференциальным уравнением дробного порядка вида
C
0

где

z  R n , n  1;

Dt z  Az  f (u, )  g (t ),

(1)

дробного
дифференцирования,
  (0,1], t  [0, T ], A  n  n  постоянная матрица, u ,  управляющие параметры u 
управляющий параметр преследующего игрока, u  P  R p ,   управляющий
q
параметр убегающего игрока,   Q  R , P и Q - компакты, f  непрерывное
отображение множества P  Q в Rn , g (t )  известная измеримая вектор-функция.
Дробную производную будем понимать как левостороннюю дробную
производную Капуто. Кроме того в пространстве Rn выделено терминальное
множество M . Цель преследующего игрока вывести z на множество M ,
C
0

Dt i  оператор
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убегающий игрок стремится этому помещать.
Рассматривается задача преследования о сближении траектории
конфликтно-управляемой системы (1) с терминальным множеством M за конечное
время из заданных начальных положений z0 .
Перейдем к формулировке основных результатов. Всюду в дальнейшем: а)
терминальное множество M имеет вид M  M 0  M 1 , где M 0  линейное
подпространство Rn , M 1  подмножество подпространства L  ортогонального
дополнения M 0 ; б)   оператор ортогонального проектирования из Rn на L ; в) под
операцией * понимается операция геометрического вычитания. Пусть


eAt  t  1  Ak
k 0

t k
 матричная
((k  1) )

  экспонента

и

  произвольное

неотрицательное число, 0   0  1  ...   k    произвольное разбиение отрезка
[0, ],  ( ),  i     i 1  произвольная измеримая функция со значениями из Q :
 ( r )  Q почти для всех [ i , i 1 ], i  0,1,..., k  1 .
Определим индуктивно множества альтернированных сумм
 i1


Ai 1   Ai   eAr f ( P, (r )dr  ,
 (r ) 

i


A0  M .

Предел этой суммы при безграничном измельчении разбиений отрезка
называется альтернированным интегралом для игры (1) и обозначается
A( ) 

[0, ]





eAr f ( P, Q)dr.

 M ,0

Теорема. Пусть    1 - наименьшее из тех  , выполняется включение


 z0    eA( r ) [ Az0  g (r )]dr  A( )
0

тогда из начального положения z0 можно завершит преследование за время, не
превосходящее числа T ( z0 )   0 .
Список использованных источников
1.Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential
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2.Mamatov M.SH.,Tashmanov E.B., Alimov H.N. Differential Games of
Pursing in the
Systems with Distributed Parameters and Geometrical
Restrictions //American Journal of
Computational Mathematics. - 2013. - № 3. - C.56-61.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНСТРУМЕНТУ «ПОИСК РЕШЕНИЯ»
Розв’язання багатьох практичних задач, зокрема в економіці, вимагає
знаходження числових значень параметрів функцій, які забезпечують одержання
конкретних значень функції. Ці результуючі значення функції повинні
задовольняти деяким вимогам. Як правило, це повинні бути конкретні значення
або екстремальні величини.
Для розв’язання подібних задач необхідним є поняття цільової функції
(функції мети) – функції, значення якої повинно досягти шуканого (конкретного
або екстремального) значення. У табличному процесорі Excel ця функція
записується у вигляді формули, розташованої у визначеній клітинці таблиці, тому
говорять про «цільову» клітинку.
Іноді залежність цільової функції від аргументів досить складна. Тому далеко
не завжди можна знайти точний аналітичний розв’язок, який дає значення
параметра. Нерідко недостатня математична підготовка користувача не дозволяє
йому знайти аналітичний розв’язок. Для таких випадків розробники табличного
процесора Excel пропонують інструмент Поиск решения.
При пошуку розв’язку цілеспрямованій зміні піддаються, як правило, не один,
а кілька параметрів (клітинок). Крім того, на діапазони зміни параметрів може бути
накладено низку обмежень, які виражаються у вигляді формул, що описують
відношення (системи рівнянь) між значеннями параметрів і деякими величинами.
Значення цільової функції знаходять у результаті обчислення формули,
розташованої в «цільовій» клітинці, яка повинна бути обов’язково зв’язаною
(можна опосередковано через декілька інших формул) з параметрами, що
змінюються.
Розглянемо систему нелінійних рівнянь із двома змінними x i y. У загальному
випадку вона матиме такий вигляд
 f ( x, y )  0

 g ( x, y )  0
2
2
Із математики відомо, що f ( x, y)  g ( x, y)  0 , тоді і тільки тоді, коли
f ( x, y )  0 і g ( x, y )  0 . Це означає, розв’язок системи нелінійних рівнянь можна
звести до розв’язку одного рівняння. Покажемо як реалізується розв’язок системи
нелінійних рівнянь із двома змінними x i y за допомогою інструмента Поиск
решения на прикладі.
Нехай дана система нелінійних рівнянь
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x 2  y 2  4

 y  ln x

Графічне представлення рівняння кола радіусом 2 і логарифмічної функції
показує, що ця система має два розв’язки. Перший знаходиться у І квадранті, а
другий – у IV.
Крім того, розв’язок цієї системи можна звести до розв’язку рівняння
( x 2  y 2  4) 2  ( y  ln x) 2  0 .
У табличному процесорі Excel розв’язування цього рівняння буде виглядати
таким чином. Спочатку задамо наближення х=2 і у=0,5 відповідно у клітинках E1
i E2 для розв'язку системи, який знаходиться у І квадранті, а для розв'язку системи,
який знаходиться у IV квадранті задамо наближення х=0,1 і у=-2 у цих же
клітинках. Використовуючи інструмент Поиск решения, вставивши у діалоговому
вікні Параметры поиска решения у поле Оптимизировать целевую функцию:
адрес клітинки $E$3, у поле Значения: 0, у поле Изменяя ячейки переменных:
діапазон клітинок $E$1:$E$2, а у полі Выберите метод решения: Поиск решения
нелинейных задач методом ОПГ і натиснувши послідовно кнопки Найти
решение і ОК, будемо мати:

Отже, розв'язувана система нелінійних рівнянь має такі два розв'язки:
(1,895;0,639) і (0,136;-1,995).
Системи нелінійних рівнянь можна розв’язувати за допомогою інструмента
Поиск решения і безпосередньо, задавши одне із рівнянь системи як цільову
функцію, а інші – як обмеження. Сподіваємося, що такий спосіб розв’язування
систем нелінійних рівнянь не викличе у читача ніяких труднощів.
1.
2.
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ПОБУДОВА ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА НА КОНУСІ
Другий метод Ляпунова, що використовується для дослідження стійкості
розв’язків диференціальних рівнянь, ґрунтується на такій класичній теоремі.
Теорема. Система диференціальних рівнянь
x (t )  Ax (t )
(1)
N
де A – матриця розмірності N  N , x(t )  R є асимптотично стійкою тоді і тільки
тоді, коли існує додатно визначений розв’язок H матричного рівняння Ляпунова
AT H  HA  C для будь-якої додатно визначеної матриці C .
Використання функцій Ляпунова для дослідження гібридних автоматів та
систем із перемиканнями наведено в статях [1]-[3].
Наведену теорему можна застосовувати для побудови функції Ляпунова на
конусі Gx  0 . Розглянемо систему
(2)
x (t )  Ax (t ) , Gx  0 ,
N N
де A, G  R , A невироджена. Виконаємо невироджену заміну змінних
y  ( y1 ,, y N ) T  Tx таку, що для деяких індексів 0  i  j  N  1 має місце
Gx  0  y1 ,, yi  0, y j ,.. y N  0 . Вважаємо, що обмежень y j ,, y N  0 немає. Тоді
система (2) рівносильна системі
(3)
y  TAT 1 y  Ay , y1 , , y i  0 .
В результаті такий дій на всі змінні yi накладається умова невід’ємності.
Застосуємо твердження: якщо y  0, y  0 має місце Ay  0 , то існує квадратична
T
T
N N
форма y Hy, H  S
така, що для довільного y  0, y  0 має місце y Hy  0 і
T

y T ( A H  H A) y  0 . Тобто, для довільного

x , такого що Gx  0 , має місце

T
T T
T
і x ( A T HT  T HTA) x  0 .
Квадратичну форму x T T T HTx можна розглядати в якості функції Ляпунова
на Gx  0 .
Локальний стан лінійного гібридного автомату, що є замкненим опуклим
N
конусом X  R і неперервна динаміка в якому описується системою x (t )  Ax(t ) ,
називається локально стійким, якщо система x (t )  Ax(t ) має стійке тривіальне
положення рівноваги.
Побудовано приклад, що демонструє можливість ситуації, коли стан

x T T T HTx  0
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лінійного гібридного автомата локально стійкий, але при цьому не існує
відповідної стану квадратичної функції Ляпунова. Таким чином, критерій
локальної стійкості стану на основі квадратичних функцій отримати неможливо.
Розглянемо систему на конусі x1 , x2  0 :
(4)
 3 x1  7 x1  2 x 2 ,

3 x 2  2 x1  2 x 2 .

Стаціонарна точка 0,0 типу нестійкий вузол (рис.1) :

Рис.1.
Розв’язок системи (4) при початкових умовах x1 (0)  0, x2 (0)  3z має вигляд:
При цьому ( x1 , x2 )  0 при z  0 ,
Графіки відповідних траєкторій для різних значень z наведено на рис.2.
x1 (t; z)  z(2et  2e2t ) , x2 (t; z)  z(4et  e2t ) .

t  [0, ln 4] .

Рис. 2.
Для системи (4) на конусі x  0 не існує функції Ляпунова у вигляді
квадратичної функції.
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ДІЇ ПАРИЗЬКОЇ
УГОДИ
Більшість проведених досліджень зводяться до того, що основною причиною
кліматичних змін є надмірна концентрація парникових газів в атмосфері Землі.
Наявні дані низки спостережень засвідчують той факт, що регіональні зміни
клімату вже суттєво вплинули на ряд фізичних та біологічних процесів та систем.
Приклади таких змін включають скорочення льодового покриття, танення вічної
мерзлоти, зміна висоти розповсюдження рослинності, скорочення популяції
певних видів рослин та тварин, посилення процесів спустинення. Антропогенні
зміни фізичних та хімічних властивостей атмосфери володіють потенціалом
безпосереднього впливу на якість життя і навіть на саме існування деяких її форм.
Разом з тим визнаним є факт економічних важелів впливу в питанні боротьби
з екологічними негараздами як одних з найефективніших. Виходячи з даної тези,
світова спільнота прийшла до створення міжнародної екологічної угоди –
Паризької угоди [1], метою якої є поступове скорочення викидів парникових газів.
При цьому необхідним є застосування економічних важелів впливу щодо
поставленої мети, що дозволяють обрати найбільш економічно ефективний варіант
такого скорочення.
Проблема математичного моделювання взаємодії економіки та екології в
рамках виконання програми скорочення забруднення довкілля не є новою.
Першим класом таких моделей можна назвати моделі міжгалузевого балансу, які
досліджують вплив структури економіки на навколишнє природне середовище. До
даного класу моделей належать міжгалузева модель Леонтьєва-Форда та її
узагальнення [2].
У зв’язку з цим запропоновано враховувати витрати на виконання емісійних
обмежень парникових газів у структурі галузей основного виробництва у вигляді
[3]:
(3)
 x1  A11 x1  A12 x 2  Cy 2  y1 ,

 x 2  A21 x1  A22 x 2  y 2 ,

Перше рівняння запропонованої моделі відображає економічний баланс –
розподіл галузевого валового випуску продукції на виробниче споживання
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основного та допоміжного виробництв, кінцеве споживання основного
виробництва та витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за Паризькою угодою.
Друге рівняння відображає фізичний баланс парникових газів, як суму емісій,
спричинених діяльністю основного та допоміжного виробництв, та їх незнищених
обсягів.
При цьому зв’язки як між окремими галузями економіки в рамках одного
блоку, так і між основним та допоміжним виробництвами у цілому є складними та
багатосторонніми. Масштаби їх розвитку визначають обсяг товарообігу та його
структуру, а різноплановість зв’язків, особливості та зміна умов функціонування
промислових комплексів зумовлюють необхідність їх врахування при проведенні
прогнозних та планових розрахунків виробництва промислової продукції.
Екологізація промислового виробництва розглядається як проблема
управління об’єктом економіки шляхом пристосування всіх виробничих функцій,
факторів та інфраструктури виробництва до вимог екологічної безпеки, як
програма мінімум в питанні розв’язання екологічних проблем з урахуванням вимог
зі скорочення емісій парникових газів.
Останнє призводить до зміни структури технологічних матриць моделі (1),
що відображено, в першу чергу, в коефіцієнтах витрат матеріального виробництва
на одиницю скорочення викидів парникових газів, коефіцієнтах обслуговування
зобов’язань за Паризькою угодою тощо. Відповідних змін в таких умовах зазнають
показники обсягів галузевих випусків та кінцевого продукту. З метою оцінки таких
змін раціональним є застосування запропонованого в [4] алгоритму визначення
розв’язків трансформованих матричних структур на основі методу базисних
матриць. Застосування вказаного підходу до дослідження моделі (1) дозволить
вивчити можливість побудови оптимальної технологічної бази галузі та створити
соціально-економічні передумови змістовних перетворень у сфері екологоекономічної взаємодії.
Список використаних джерел
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ЧАСОВИМ РЯДОМ З ШУМОМ
При дослідженні динамічних природничих й технічних систем одними з
важливих її характеристик є показники Ляпунова, за допомогою яких можна
визначити, наприклад, стан поведінки досліджуваної системи. Позитивність
старшого показника характеризує швидкість розбігання точок, що є однією з ознак
хаосу. Від’ємність показника Ляпунова характеризує стиснення фазового простору
– швидкість, з якою система встигає відновитися після її збурення. Спектр
показників Ляпунова характеризується впорядкованою множиною чисел 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥
⋯ ≥ 𝜆𝑁 . Існує декілька підходів для визначення спектру показників Ляпуноваза
хаотичним часовим рядом. Один з них опублікований в [1]. Однак наявність шуму
в часовому ряді потребує його врахування при розрахунку показників Ляпунова.
Поєднання наступних алгоритмів зручно представити послідовною схемою:
фільтрація шуму, визначення фрактальної розмірності [2], реконструкція
аттрактора [3], визначення часу затримки й знаходження спектру показників.
Поєднання алгоритмів за представленою схемою та врахування шуму в
часовому ряді при розрахунку спектру Ляпунова дозволяє отримати більш реальні
значення цих характеристик досліджуваних систем. Наводяться приклади
обчислення показників для параметрів сонячного вітру.
Список використаних джерел
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ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ЕПІДЕМІЙ
Епідеміологічні загрози останніх років вимагають для свого рішення не
тільки медикаментозних, а й організаційних заходів. Несподіване виникнення
епідемій може призвести до негативних наслідків у разі непродуманих дій
фахівців різних служб (органів охорони здоров’я, адміністрації, аптечних мереж
тощо). При здійсненні якісного прогнозу очікуваного рівня захворюваності та
можливих наслідків, стає можливим також заздалегідь виявити наближення
епідемії. Прогнозування динаміки поширення захворювання, отримане в
результаті побудови імітаційної моделі, дозволить фахівцям завчасно продумати
заходи боротьби з епідемією.
Центром з контролю і профілактики захворювань США опубліковано
дослідження щодо моделювання поширення впливу хвороб і втручання. Модель
дозволяє оцінити кількість випадків захворювання вірусом Ебола, однак
статистику смертності не забезпечено[1].
Існує основа для реконструкції динаміки розвитку епідемій FRED (A
Framework for Reconstructing Epidemiological Dynamics). Це прикладна
інформаційна система моделювання з відкритим вихідним кодом, що
використовує агентне моделювання, базоване на штучно сформованих групах
населення, побудованих на даних перепису населення, які містять
демографічний і географічний розподілу популяції. Недоліком моделі є
неможливість здійснювати моделювання на іншій місцевості, оскільки вбудовані
дані призначені тільки для територій США [2].
У пострадянських країн використовують систему, що моделює динаміку
розвитку епідемій, викликаних особливими патогенами [3], розроблену в
Державному науковому центрі вірусології та біотехнології у Росії . Модель
охоплює низку протидій: профілактику, невідкладну масову вакцинацію,
вакцинацію груп ризику, карантин тощо. Можливе проведення моделювань
таких епідемій як грип, натуральна віспа, Ебола, холера та інші, що дає пристойні
результати. Модель поширення епідемії належить до класу SEmInRF (S –
сприймаючі, E, m, In – різновиди інфікованих, R – ті люди, які одужали, F –
мертві), проте в стані F зараження не настає, а з урахуванням особливостей
території моделювання це є важливим чинником для урахування прогнозування
епідемій.
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НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ АБО З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ
Розглянуто побудову наближеного розв’язку систем диференціальних рівнянь
першого порядку із запізненням або з імпульсною дією [1] різними методами.
За допомогою сучасного JavaScript (ECMA-262[2]), HTML5 і CSS3 було
реалізовано компонент для веб-сторінки, за допомогою якого можна побудувати
наближений розв’язок. На сьогоднішній день не усі браузери підтримують
сучасний JavaScript, тому було використано утиліту webpack [3] з модулем
(компілятор) Babel [4].
На формі введення, яка наведена нижче (див. Рис. 1),користувач може ввести
одне рівняння або систему диференціальних рівнянь, маючи змогу називати
функції будь-якою латинською літерою, при цьому праву частину також можна
динамічно міняти; вводити кількість рівнянь; задавати початкові функції для
кожного рівняння окремо у випадку рівнянь із запізненням; задавати тип імпульсів
(якщо такі присутні) та налаштовувати їх (наприклад, задавати масив точок, в яких
очікується імпульсна дія та стрибок, який в них відбувається); задавати початкові
умови, проміжок диференціювання по часовій змінній та кількість точок розбиття;
задавати метод розв’язування поставленої задачі: метод Ейлера, Рунги Кутти тощо.
Після коректного введення даних користувач може побудувати наближений
розв’язок і переглянути результати як у табличному вигляді так і у вигляді
графіків, порівняти розв’язки, що були побудовані різними методами або з різною
кількістю точок розбиття.
Даний компонент є незалежним (з точки зору програмування, тобто не
потребує зовнішніх бібліотек), вставляється у веб-сторінку без труднощів і може
бути використаний у навчальних цілях для наглядної демонстрації розв’язків
систем диференціальних рівнянь.
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Рис. 1 – Форма введення даних
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З огляду сучасних досягнень дистанційного зондування (ДЗЗ) [1 - 5] для
дистанційного виявлення корисних копалин експериментальні дані спектрометрії
або гіперспектральних зображень, що отримані за допомогою бортових систем
використовуються з початку 1980-х років і є досить зрілою технологію.
Спектральний діапазон 0,4 - 2,5 мкм дає різноманітну інформацію про небезпечні
сполуки, які становлять велику частку багатьох геологічних порід і
гідротермальних структур. Метою даної роботи є розгляд можливостей гібридних
інформаційних технологій і нових сенсорів для ідентифікації небезпечних
компонент.
Пропонується об'єднати гіперспектральні, спектральні та гравіметричні дані
для прогнозування концентрації небезпечних компонент з використанням
найбільш інформативних параметрів та SVM-методу. Методологія заснована на
ідеї інтелектуального аналізу даних з використанням динамічних моделей та
апаратно-програмного комплексу на основі лазерно-кріогенного гравіметра для
геофізичних досліджень. Керуючись цією методологією, показуємо деякі з нових
можливостей, які базуються на чотирьох типах даних: гіперспектральних,
гравіметричних, сейсмічних та геологічних.
Результати досліджень показали, що наша методологія, заснована на
інтелектуальному аналізі даних з використанням гравіметричних вимірювань,
практична і дозволяє проводити глибокий аналіз даних в області розвідки і
безпеки. Результати показали, що область нафтогазоносного пласта може бути
визначена двома способами:
(а) безпосередньо зі смуг поглинання поблизу 1730 нм в Hyperion зображенні;
(б) опосередковано за рахунок використання комбінації лінійного
спектрального розподілу (ЛСР) і спектрально-кутового змішування (СКЗ) для
різних мінералів (наприклад, каолініт, Ілліт).
Крім того, поєднуючи з оптимальними смугами у видимій/ближній
інфрачервоній областей, СКЗ може використовуватися для виявлення
мікропроявлення небезпечних плям. Також показано застосування методу опорних
векторів (SVM) у навколишньому середовищі. Застосування SVM були згруповані
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і проаналізовані для різних областей на етапі розвідки корисних копалин, які
можуть бути використані як еталони для оцінки ефективності SVM методу в
порівнянні з іншими алгоритмами інтелектуального аналізу даних. Пропонуються
конкретні алгоритми обробки зображення для ідентифікації біологічно
небезпечних компонент і перспективи їх використання.
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IMPLEMENTATION PLAN OF THE GAMEHUBIN THE PART OF
INTEGRATION PROCESS IN TRAINING PROGRAMS FOR COMPUTER
GAME DESIGN
International project Erasmus+KA2 «GameHub – University-enterprises
cooperation in game industry in Ukraine» (№ 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2CBHE-JP), in which participates Kyiv National University of Construction and
Architecture (KNUCA), aimed at creating tools, methods and organization of teaching
students, ATO veterans, unemployed engineers competence and skills to create computer
games [1]. Among other things, the project aims to create in Ukrainian universities
(partners of the project) GameHub infrastructure that will attract interested people to
learn, improve skills and competencies necessary for employment in the IT gaming
companies.
The main KNUCA's results of the project GameHub is the responsibility for
establishing game laboratories GameLab in Ukrainian universities partners of the project,
designing the infrastructure of the concept of GameHub and Scaffold [2], and creating
educational programs to design computer games as specialization within the specialty
"Computer Science and information technology" for bachelors and masters. This
specialization will be based on both modules that will be developed during the project
GameHub (see Table 1) and some additional modules.
The final project for a Bachelor's degree in Computer game design would require
creating script and designing the computer game using some skills in working with
graphics, animation, sound and / or 3-D objects. The project can be individual or be part
of a group project as individual software modules.
The final project for a Master's degree in Computer game design would require
creating script and designing the computer game using skills in working with graphics,
animation, sound and 3-D objects. The project should include a multiplayer game mode,
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be aimed at solving urgent problems and have the necessary elements of scientific
novelty. The project can be individual or be part of a group project.
One of the KNUCA's results is the creation of curriculum "Theory and practice of
creating computer games" for Institute of innovative education of KNUCA. Target
groups for the training program "Theory and practice of creating computer games" will
be formed with unemployed engineers and ATO veterans who have the necessary
minimum skills in programming, graphics, sound, etc., and unemployed and ATO
veterans without the necessary skills. Also, the target groups will include individuals with
diploma of Junior Specialist, Bachelor and Master.
Table 1. The list of modules that are developed within the GameHub project
For master
students
The theory of computer games (script writing and design,
engineering, support and promotion)

For bachelor
students

For ATO
veterans,
unemployed
engineers

*

*

Digital Media Development (Digital graphics and animation,
sound engineering, 3D modeling)

*

*

Computer games development using Unreal Engine 4

*

*

Technology development of multiplayer computer games

*

*

During the study in the described target groups, the Department of Information
Technology of KNUCA plans commonly involve teachers from related departments of
the university and professional teachers from other universities.
The main performance indicators for KNUCA is the number of students and other
target groups involved in the training, and the quality of training and retraining,
confirmed with the certification.
After the end of the project GameHub, KNUCA will actively use the potential of
GameLab laboratory for the purposes of training and retraining of specialists in the
gaming industry and other related industries, software development, implementation
diploma and dissertations related to the gaming industry, which will be done by students,
graduate students and university scholars.
In addition, KNUCA plans to use GameHub infrastructure in the implementation
of educational and research projects related to the gaming industry, the development of
gamification of education, and other opportunities that will contribute to the
revitalization and cooperation between universities, IT business, ICT and other
companies, employment centers, ATO veterans organizations.
References
1. GameHub – University-Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine. GameHub
information. [el. res.]: http://gamehub-cbhe.eu/
2. Biloshchytskyi, А. Creation of the concept of the GameHub infrastructure in Ukrainian
Universities / А. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, D. Bezmogorychnyi, S. Pyda, A. Kuzomko //
Management of Development of Complex Systems. – 2016. - № 26. – С. 163 – 170.
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ІНТЕГРАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ
Швидкі зміни зовнішнього середовища свідчать про те, що індустріальний
світ підійшов до межі своєї складності, фактично вичерпавши можливості
екстенсивного розвитку. Людство стоїть на порозі ери гуманітарних технологій,
що мають змінювати матеріальний світ новими управлінськими технологіями.
Проблеми електронної освіти нині привертають увагу представників різних наук.
Причина – не тільки в тому, що поширення електронної освіти – це домінуюча
тенденція інформаційного суспільства, а й в тому, що запровадження електронних
засобів освітні процеси стає міжпредметною вимогою у вищій школі. Для
вдосконалення професійної освіти та підготовленості молоді до життя в
інформаційному суспільстві сьогодні необхідно переосмислити вплив
інформатизації та дігіталізації (англ. – digitalization) усіх сфер суспільного життя.
Певні трансформації закономірно відбуваються і в методології навчання та
отримання освіти протягом всього життя.
Розвиток та удосконалення засобів інформаційної взаємодії дозволяє школам
та
університетам експериментувати, впроваджуючи електронні технології
навчання в освітні процеси. Сьогодні можливий арсенал використання
електронних технологій у процесі навчання просто безмежний – навчальні
презентації, онлайн-лекції, електронні освітні програми, ігрові навчальні
програми, дискусійні форуми та хакатони (англ. – hackathon). Наразі існує значна
кількість навчальних соціальних мереж для систематизації освітніх процесів.
Наприклад, Edmodo – це платформа для обміну інформацією між учителями та
навчальними групами, якою користується понад 30 млн. осіб; Life Pulp – соціальна
мережа для обміну матеріалами, що надихають на навчання; PLP Network – ресурс
для вчителів, які винаходять нові методи освіти; English Companion – проект для
пошуку відповідей на запитання під час навчання. Таким чином, не можна не
помічати нові тенденції обміну нематеріальними активами – добровільне
співробітництво на основі взаємної довіри, утворення нових знань та отримання
синергетичних ефектів від колективної роботи.
Але роблячи наголос на позитивних змінах у електронній освіті, не можна не
помічати негативного впливу підміни обміну знаннями тотальним тестуванням.
Система тестування в освіті набуває популярності, і в наші дні навіть вважається
прогресивною. Але не слід забувати, що спочатку тести створювалися для
перевірки лише базових знань шкільного рівня. А зараз завдяки їх зручності тести
використовують на всіх освітніх рівнях і вважають об’єктивною системою
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оцінювання навіть на таких відповідальних етапах, як зовнішнє незалежне
оцінювання (ЗНО). Але за думкою професора К. Девідсон [1], такі тести зазвичай
охоплюють не більше, ніж п’яту частину знань курсу, і зовсім не залишають учням
можливості прояву власного системного мислення та творчого підходу.
Підготовка до тестування ґрунтується не на розвитку вміння мислити, а на
застарілому навику запам’ятовування фактів. Оцінювання за допомогою тестів не
сприяє формуванню у студентів критичного мислення, а просте запам’ятовування
інформації не розвиває в них здатність до дії. Багато науковців пропонують
повернутися у навчанні до філософської ідеї, що мислення розпочинається із
розгляду проблемних ситуацій та будувати нову освіту навколо практичної
діяльності та реальних навиків.
Недостатнє фінансування не може надалі виправдовувати відсутність
реформування вищої освіти в Україні. Орієнтація вищої школи на формування
цілісної, творчої, морально зрілої особистості, як найвищої цінності суспільства,
визначено одним із стратегічних напрямків державної політики в галузі вищої
освіти [2]. В українських реаліях бездумне копіювання західних технологій
навчання зовсім не гарантує підвищення якості підготовки фахівців. Нам треба
віднайти свій шлях реформування освіти, щоб вона змогла відіграти роль
локомотива у трансформації суспільства [3]. В таких умовах викладачі вищої
школи мають значно розширити свій арсенал методичних засобів, змінивши
акцент від інформативних лекцій до практичних розвиткових завдань. Інакше
кажучи, визнання особливостей електронної освіти в якості нової учбової моделі
неминуче потягне за собою переформатування всього учбового процесу у бік
більш свобідного вибору форми навчання. При цьому йдеться не стільки про
регулювання зазначених процесів згори, хоча звичайно потрібні внесення змін у
відповідні нормативні документи, скільки про подальший розвиток та обмін
досвідом професійних спільнот. Вже сьогодні все більше розповсюджуються
інтерактивні навчальні курси та віртуальні проектні команди, учасники яких
ефективно конкурують із навчальними закладами, розповсюджуючи продукти
своєї діяльності за допомогою електронних технологій.
Список використаних джерел
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АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОЗКЛАДУ
У статті проведено аналіз задачі формування навчального розкладу, і
подальша його оптимізація з використанням алгоритму імітації відпалу.
Актуальність задачі автоматизованого формування навчального розкладу є
досить великою, оскільки у більшості українських вищих навчальних закладах
складання розкладу відбувається вручну. Процес формування розкладу є
надзвичайно трудомісткий та складний, оскільки спершу розробляється
правильний математичний алгоритм, на основі якого створюватиметься система.
Практично неможливо врахувати усі фактори, які впливають на формування
розкладу, такі як навантаження на студентів і викладачів, поділ груп на підгрупи,
потреба спеціалізованих приміщень із необхідним обладнанням і інші. На
сьогоднішній день існує багато методів та алгоритмів для формування
оптимального навчального розкладу, такі як генетичний алгоритм, алгоритм
імітації відпалу і інші, але не існує універсального алгоритму, який би виконував
задачу складання розкладу без втручання людини.
В процесі створення розкладу необхідно враховувати обов’язкові обмеження,
так звані жорсткі, а також додаткові обмеження – м’які обмеження.
Жорсткі обмеження – це обмеження, яких потрібно обов’язково
дотримуватись. М’які обмеження – це обмеження, які можна порушувати, але це
порушення має бути зведене до мінімуму. У таблиці 1 наведені обмеження які
потрібні для складання розкладу.
Таблиця 1. Обмеження для формування розкладу
Жорсткі
М’які
Викладач не може бути присутнім на Рівномірний розподіл занять протягом
двох заняттях одночасно
тижня
Одна група не може вивчати декілька Викладачі можуть віддавати перевагу
дисциплін на одному занятті
конкретним часовим інтервалам
Деякі
дисципліни
вимагають Уникнення «вікон»
особливих аудиторій
Кількість занять на день не більше 5
Проведення лекцій на 1-2 парах
Місткість аудиторії не може бути По можливості викладачу повинні
меншою від кількості студентів
надаватися дні вільні від занять
По можливості на 1-й парі у понеділок
занять не проводити
Вхідною інформацією для формування розкладу є множини: часу – номер
тижня (в нашому випадку парний чи непарний), номер дня і номер пари;
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викладачів; дисциплін; груп і аудиторій.
Взаємозв’язок множин «Викладачі», «Дисципліни» і «Групи» буде виглядати
наступним чином (див. рис. 1).
Групи

Викладачі

N

M
N

M
N

Дисципліни

M

Рис.1 Взаємозв’язок множин Викладачі, Дисципліни і Групи
Після чого формується нова множина «Заняття», елементи якої мають
наступний вигляд:
Z = {тиждень, день, пара, викладач, дисципліна, вид дисципліни, група,
аудиторія}
Наприклад виконується вибірка у вигляді вектору: 1 3 2 15 7 1 41 56, що
означає у непарний тиждень (1), у середу (3) на другій парі (2) викладач із номером
15 вестиме дисципліну під номером 7 (лекція - 1) в 41 групі у аудиторії 56. Після
виконання всіх вибірок навчальний розклад для групи
КН-41 наведено у
таблиці 2.
Таблиця 2. Навчальний розклад для групи КН-41 у вигляді векторів
понеділок

1
2
3
4
5

вівторок
середа
четвер
п'ятниця
1 2 1 7 5 1 41 56
1 5 1 8 13 1 41 46
1 1 2 11 4 1 41 46 1 2 2 14 8 1 41 46 1 3 2 15 7 1 41 56 1 4 2 15 7 2 41 48 1 5 2 8 13 2 41 50
1 1 3 9 15 1 41 53 1 2 3 14 8 2 41 50
1 1 4 11 4 2 41 47
1 4 4 9 15 2 41 53
1 4 5 7 5 2 41 13

На етапі формування початкового розкладу (множина «Заняття»)
враховуються тільки жорсткі обмеження. Оптимізація сформованого розкладу
здійснюється з використанням алгоритму імітації відпалу, де цільова функція
враховує м’які обмеження. Однією з переваг методу відпалу є властивість
уникнути «пастки» у локальних мінімумах функції оптимізації і продовжувати
пошук глобального мінімуму.
Висновки
Задача формування навчального розкладу це складний шлях, який потребує
певних знань і навичок. Провівши міркування щодо вибору алгоритму оптимізації
сформованого розкладу для підвищення якості проведення навчального процесу
вирішено використовувати алгоритм імітації відпалу, оскільки метод дозволяє
продовжувати пошук глобального мінімуму, якщо знайдено локальний мінімум.
Список використаних джерел
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
На сьогодні в Україні активно розвивається концепція впровадження
дистанційної освіти, в тому числі й технології змішаного навчання (blended
learning), що позитивного зарекомендувала себе у західних університетах.
Використання даної технології є актуальною для сучасного українського
освітнього простору оскільки дозволяє поєднувати переваги традиційного очного
та дистанційного навчання [1].
Основними складовими змішаного навчання є: вивчення теоретичного
(лекційного) матеріалу online, набуття практичних навичок у форматі offline,
використання форуму для встановлення зворотного зв’язку, використання
інтерактивних завдань для поточної перевірки знань,
індивідуальне
консультування та фінальне контрольне завдання у формі іспиту або виконання
випускної роботи.
Використовуючи таку форму навчання важливим є активність самого
студента, оскільки пасивне споглядання лекцій має демотивуючий характер. Існує
статистика згідно з якою лише один коментар залишений на форумі збільшує
вдвічі шанси студента на успішне проходження курсу до кінця.
Традиційно в зарубіжній практиці виділяють шість моделей змішаного
навчання.
1. У моделі «Rotation» індивідуальне електронне навчання поєднується з
навчанням в аудиторії разом з викладачем. Важливим аспектом є наявність
зворотного зв’язку, коли викладач може відстежувати роботу студентів та
підтримувати їх дистанційно.
В межах моделі виділяють наступні підтипи:
- ротація на станціях;
- ротація на лабораторіях;
- «перевернуті» класи;
- індивідуальна ротація.
2. У моделі «Flex» велика частина навчальної програми освоюється в умовах
електронного навчання, а викладач супроводжує студентів дистанційно, для
відпрацювання складних питань, організовує очні консультації з нечисленними
групами або індивідуально. Для даної моделі відсутнє поняття «клас». Тут
використовується вільний простір, доступ до якого студенти мають у визначений
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час. Навчання організовується по вільному графіку згідно індивідуальним
інструкціями [2].
3. Модель «Face-to-Face Driver», при реалізації якої основна частина
навчальної програми вивчається в аудиторії при безпосередній взаємодії з
викладачем, а електронне навчання використовується як доповнення до основної
програми.
4. При реалізації моделі «Online Lab» навчальна програма освоюється в
умовах електронного навчання, яке організоване в аудиторіях, оснащених
комп'ютерною технікою, і супроводжується викладачем (у поєднанні з навчанням
у традиційній формі).
5. У рамках моделі «Self-blend» студенти самостійно обирають додаткові до
основної освіти курси, що проводяться різними освітніми установами.
6. Модель «Online Driver» передбачає освоєння більшої частини навчальної
програми за допомогою електронних ресурсів інформаційно-освітнього
середовища; очні зустрічі з викладачем носять періодичний характер
(обов'язковими є консультації, співбесіди, іспити) [3].
Основними перевагами змішаного навчання є гнучкість (доступ до
навчальних матеріалів у зручний час), можливість повторного перегляду,
використання різноманітного медіаконтенту, висока якість навчання, доступ для
значної аудиторії, інтернаціональність, індивідуалізація навчання, збільшення
навчального часу, економія матеріальних ресурсів, можливість долучити кращих
викладачів та консультантів у певній галузі. Негативною стороною змішаного
навчання є залежність від технічних засобів, необхідність мати певний рівень ІТ
грамотності, низька навчальна дисципліна, складність надання коментарів (у
викладача займає більше часу), низький рівень соціалізації студентів.
Список використаних джерел
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ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ – СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР
СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
На сьогодні масові відкриті он-лайн курси (MOOCs) беруть вищу освіту
штурмом. Елітні університети світу організують власні он-лайн курси через
відкриті навчальні портали (edX), залучаються до комерційних проектів (Coursera,
Udacity). Великі корпорації (Pearson, Google) планують переміститися в сектор
вищої освіти. [3] Для вітчизняних університетів конкуренція з провідними
університетами світу стає реальністю сьогодення і це може загрожувати руйнацією
сформованої системи вищої освіти.
Університетам конче необхідно прийняти обґрунтовані стратегічні рішення
про те, як виконувати свої завдання і при цьому задовольнити зростаючі потреби
споживачів освітніх послуг на ринку освіти, який так швидко змінюється. Проте
саме стрімкість розвитку MOOCs створює ризик того, що такі рішення будуть
прийматися фрагментарно різними непов'язаними між собою групами без
докладного аналізу MOOCs і інших потенційно можливих відкритих освітніх
моделей. [3]
Про переваги MOOCs написано дуже багато, а про недоліки, які можуть стати
на заваді широкомасштабного впровадження MOOCs в освітній процес, пишуть
набагато менше, але констатують[2, 3]: високий відсів слухачів (біля 90%);
проблеми організації сталого зворотного зв'язку в курсі та перевірки і оцінювання
знань та умінь слухачів, верифікації слухачів курсу.
Крім того нерозв’язаним є питання акредитації таких курсів, а також визнання
результатів навчання і зарахування облікових кредитів студентам університетів,
які успішно завершили MOOCs.
Не менш болючим фактором є питання фінансування. Для створення та
підтримки якісного контенту необхідні значні капіталовкладення, за даними [2] від
50 до 200 тисяч доларів для одного курсу. Ніхто не приховує того, що організація
та проведення MOOCs є апріорі збитковими.
Тоді чому найпотужніші університети і ІТ-корпорації світу, перед якими не
постає питання популяризації та розширення свого бренду, вкладають такі значні
кошти в проекти, які не приносять доходу? Відкрита природа MOOCs створює
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широкомасштабний полігон
для соціальних
досліджень,
а
також
експериментування з он-лайн викладанням і навчанням. Глибинний аналіз
матеріалів, які напрацьовує багатотисячна аудиторія MOOCs, може забезпечити
нове розуміння методології викладання і навчання. Саме тому Гарвард і
Массачусетський технологічний інститут (засновники edX) використовують їх для
того, щоб зрозуміти, як студенти навчаються і вдосконалити процес навчання і
викладання в стінах університету.
Джерела доходу, які можуть застосовуватися крупними освітніми
платформами є організаційно складними або взагалі неприйнятними для
вітчизняних університетів, а фінансування за власні кошти за тих економічних
умов, що склалися на сьогодні в Україні, є майже неможливим.
Отже на сьогодні освітні технології MOOCs доцільно використовувати
частково в якості доповнення до традиційного викладання дисципліни. Таке
поєднання отримало назву SPOC (Small Private Online Course) – малий закритий
он-лайн курс [1]. Гарвард, МІТ, Стенфорд, Берклі починають експериментувати з
цією моделлю відкритої освіти.
Для SPOC характерна обмежена кількість учасників, які повинні відповідати
певним вступним критеріям, як наслідок значно висока степінь готовності
учасників курсу до сприйняття спеціалізованих знань, що, в свою чергу, мінімізує
відсів в процесі навчання.
Традиційні навчальні заняття в аудиторії поєднуються з відеолекціями, онлайн тестуванням (квізами) і он-лайн практичними завданнями. Обмежена
кількість учасників та проведення частини занять очно дозволяє налагодити
стійкий зворотній зв’язок, і в більшості випадків, зняти проблеми перевірки і
оцінювання знань та умінь учасників. Слід також зауважити, що наявність в курсі
автоматизованої перевірки і оцінювання робіт збільшує відсоток слухачів, які
успішно завершують курс.
Той факт, що SPOC є інтеграцією елементів он-лайн технологій навчання в
традиційний академічний курс знімає для університетів питання визнання
результатів навчання і зарахування облікових кредитів.
Таким чином, SPOC, який дозволяє гнучко поєднувати он-лайн ресурси і
технології з особистою взаємодією між викладачами та студентами, може стати
сполучною ланкою між MOOCs і традиційним академічним курсом.
Отже поки зарано говорити про те, що MOOCs можуть замінити традиційне
очне навчання в університеті. Але «підривний потенціал MOOCs» [3] у вищій
освіті змушує університети звернутися до он-лайн навчання і відкритої освіти, як
стратегічного вибору, який буде корисний у майбутньому.
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ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНИЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛЮВАННЯ
ІТ- СУПРОВОДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Сучасне розуміння індивідуалізації навчання полягає у пристосуванні
навчальних впливів до індивідуально-психологічних особливостей кожного учня,
створенні сприятливих умов для розвитку спеціальних здібностей і можливостей
учнів, врахуванні індивідуальних особливостей осіб, що навчаються [1, 2].
Організація індивідуального навчання є складним завданням, і застосування
сучасних інформаційних технологій на кожному з етапів його реалізації дає змогу
спростити, оптимізувати, прискорити та підтримати цей процес. Особливо
важливим є розроблення такої системи інформаційно-технологічного супроводу
особистісно-орієнтованого навчання, яка б враховувала специфічні потреби осіб з
особливими потребами.
Дослідження процесу інклюзивного навчання осіб з особливими потребами у
масових навчальних закладах дало змогу встановити функціональні вимоги до
програмно-алгоритмічного комплексу (ПАК) моделювання ІТ-супроводу такого
навчання [3]. Такий ПАК розроблено як рекомендаційну систему, яка формує
рекомендації на окремих етапах інклюзивного навчання, аналізуючи інформацію
про особу – особливості психофізіологічного розвитку, специфіку навчального
процесу, схильності особи тощо. ПАК побудовано за архітектурою MVC (ModelView-Controller, Модель-Відображення-Контролер). Необхідною особливістю
таким чином спроектованої рекомендаційної системи є існування кількох блоків
Відображення-Контролер для єдиної моделі. Основними складовими блоками
системи є «Особливості психофізичного розвитку», «Персоніфікований Типовий
навчальний план», «Індивідуальна освітня стратегія», «Освітня траєкторія».
У процесі використання рекомендаційної системи в частині блоку
«Особливості психофізичного розвитку» формуються рекомендації щодо формату
навчання для особи з особливими потребами. До формування рекомендацій
залучено три сторони: Особа з особливими потребами, Фахівець ПМПК та
Програмно-алгоритмічний комплекс моделювання інформаційно-технологічного
супроводу інклюзивного навчання (рис.).
Для особи, що потребує встановлення особливостей формату навчання, з
допомогою фахівця ПМПК накопичуються дані психофізичного діагностування.
Фахівець ПМПК накопичує результати відповідних досліджень, консолідуючи
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дані від спеціалістів ПМПК та зовнішніх фахівців, до яких зверталась особа, та
вносить ці дані у систему. Збережені у системі дані переносяться у сховище даних.
Дані у сховищі є комплексною оцінкою особи, і накопичуються у форматі, що
відповідає вимогам методів інтелектуального аналізу. Аналіз комплексної оцінки
дає можливість встановити особливості психофізичного розвитку та сформувати
рекомендацію щодо формату подальшого навчання. Такі рекомендації отримує
фахівець ПМПК та доводить їх до відома особи, що проходила дослідження.
Прийняття рішення щодо формату навчання, згідно сучасних правових норм
України, здійснюється особою чи її батьками.
Особа з особливими потребами

Пореба у визначенні
особливостей
формату навчання

Рішення щодо вибору
формату навчання

Фахівець ПМПК

ПАК моделювання ІТ-супроводу
Фахівець аналізу даних
інклюзивного навчання

Накопичення та
консолідація даних
психофізіологічного
діагностування

Отримання та
збереження даних
психофізіологічного
діагностування

Внесеня даних
психофізіологічного
діагностування у
систему
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Рис. Опис функціонування блоку «Особливості психофізичного розвитку» програмноалгоритмічного комплексу моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного
навчання
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ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ
Сучасні євроінтеграційні процеси, у які тісно включена українська освіта,
вимагають новітніх підходів і методів до набуття іншомовних компетенцій.
Традиційне навчання на основі відтворювальної діяльності учнів вже не відповідає
сучасним вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти CEFR [1].
З цією метою для вітчизняної школи особливого значення має вивчення
досвіду Польської республіки, освітня система якої зазнала значного
реформування. У питанні іншомовної освіти це особливо пов’язано з повним
орієнтуванням на рекомендації, сформульовані в системі CEFR.
Метою даної роботи є представити інформаційні ресурси, що
використовуються учнями навчальних закладів ІІІ-ІV освітніх етапів Республіки
Польща для подолання труднощів набуття іншомовних компетенцій у
відповідності із рекомендаціями CEFR, алгоритми їх використання та
проаналізувати ефективність.
Аналіз англомовних компетенцій учнів польських публічних шкіл вказує на
неефективність традиційної шкільної мовної дидактики [2]. Тому впроваджуються
інноваційні підходи з використанням інформаційних технологій, що створюють
умови для зрівноваженого розвитку всіх іншомовних компетенцій, як пасивних,
так і активних, змаксимізувавши потребу у мовленні на заняттях на іноземній мові
і створюючи якнайбільше ситуацій, в яких учні можуть робити перші кроки
спілкування на іноземній мові.
Використання відкритих Інтернет-додатків сприяє створенню умов для
розвитку усіх іншомовних компетенцій, включаючи мовленнєву. Увінчуванням
задумів щодо мотивації для розвитку мовленнєвої та писемної компетенцій є
залучення учнів в міжнародні проекти, наприклад eTwinning [3], які мотивують до
виконання передбачених завдань через необхідність природнього контакту з
ровесниками з інших країн.
І що найважливіше – реальні листи (електронні або паперові), що
надсилаються у рамках міжнародних контактів, а також справжня розмова з
ровесниками з-за кордону, наприклад з використанням додатків типу Skype,
FaceTime або Hangouts, -- це вихід з освітнього середовища в реальний світ, на
чому повинне зосереджуватися вивчення іноземних мов
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ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Хорошо известно, что для плодотворной научной работы требуется не
только знание и понимание, но, главное, еще самостоятельное аналитическое и
творческое мышление, как одно из эффективных средств воспитания, выявления и
оценки этих качеств, это решение задач при обучении молодежи. Большое
значение имеет решение задач при изучении точных наук, таких, как математика,
механика, физика и другие. Решение задач дает возможность не только самому
студенту применять свои знания к решению практических проблем, но и для
преподавателя задачи являются одним из наиболее эффективных способов
проверить, насколько глубоко понимает студент предмет. Кроме того, как уже
сказано при обучении молодежи с помощью решения задач можно еще,
воспитывать и выявлять самостоятельное творческое научное мышление.
Математика является весьма подходящим предметом для начального воспитания
в юношестве творческого мышления в области естествознания. Очевидно, что не
все задачи дают возможность открыть у студента такие способности. Поэтому,
надо отдельно остановиться о характере таких задач. Опыт показывает, что задачи,
которые дают обычно в сборниках, ни всегда имеют тот характер, который
воспитывает самостоятельность мышления. Обычно эти задачи сводятся к тому,
что надо подставить заданные данные в нужные формулы, и тогда получишь
определенный ответ. Здесь самостоятельность ученика проявляется только в том,
чтобы правильно выбрать формулы, в которые нужно подставить данные. Такими
качествами, которые мы упомянули, обладают проблемные задачи [1].
Задан произвольный треугольник ABC, с вершинами A, B и C и точки A’, B’
и C’. В начальный момент времени точки A’, B’ и C’ совпадают соответственно с
точками C, A и B. В конечный момент времени точки A’, B’ и C’ совпадают
соответственно с точками B, C и A, перемещаясь по соответствующим сторонам
треугольника – BC, CA и AB с постоянной по времени скоростью. Определить и
графически отобразить множество точек пересечения друг с другом отрезков AA’,
BB’, CC’[2].
Предложим этапы решения данной задачи. Для начала изобразим
схематично условие задачи. И введем некоторые условные названия: Основной
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треугольник – треугольник, данный по условиям задачи (треугольник ABC);
Движущиеся точки – точки A’, B’ и C’; Движущиеся отрезки – отрезки AA’, BB’,
CC’; Кривые пересечения – кривые, образуемые множеством точек пересечения
движущихся отрезков между собой. Для начала, чтобы иметь представление об
отыскиваемых
геометрических
мест
точек,
можно
попробовать
запрограммировать этот процесс на компьютере. Для этого воспользуемся
программной средой Maple 13. Важно сказать, что движение точек в общем случае
(для произвольного треугольника) будет осуществляться со скоростями,
пропорциональными длинам соответствующих сторон основного треугольника, по
которым осуществляется это движение, т.к. каждая из сторон делится на равное
количество частей [3]. В итоге применение простую программу, которой
составлена средой Maple 13 получим, что кривые, образуемые точками
пересечений – это, возможно, составные дуги одного эллипса. Если это так, то
данный эллипс является одновременно описанным вокруг исходного треугольника
и вписанный в треугольник подобный исходному, но вдвое большего его по
площади. Что же касается точки пересечения медиан треугольника образуемого
серединами внешнего треугольника – то это, как видно из рисунка – скорее всего
точка пересечения осей эллипса. Действительно, несмотря на то, что это лишь
гипотеза, внешний вид изображения, после некоторых преобразований убеждает
нас в пользу её истинности. Эту гипотезу оказывается можно принимать за
истинную. Так как, ее можно доказать аналитическим образом.
Характерной чертой таких задач является то, что они не имеют
определенного законченного ответа, то есть проблемной, поскольку студент может
по мере своих склонностей и способностей неограниченно углубиться в изучение
поставленного вопроса. Ответы студента дают возможность оценить склонность и
характер его научного мышления. Самостоятельное решение такого рода задач
дает студенту тренировку в научном мышлении и вырабатывает в нем любовь к
научным проблемам. Кроме того, в большинстве из них не заданы численные
величины физических констант и параметров, и их предоставляется выбрать самим
решающим.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Применение компьютерных информационных систем обучения и контроля
знаний, как известно, существенно расширяет возможности традиционного
аудиторного обучения. Вместе с тем наличие лекций, учебников, методических
материалов и других материалов, предоставляемых в электронном виде,
недостаточно для получения личностно ориентированного образования. Поэтому
необходимо постоянное и плодотворное общение с ведущими преподавателями
высшего учебного заведения и другими слушателями. Для этого можно применять
множество программных продуктов для видеоконференций [1].
Google Talk является одним из наиболее известных приложений для
видеоконференций, которое позволяет общаться с помощью голосового чата и
текстовых сообщений. Для использования Google Talk обязательно наличие
учётной записи Gmail. В качестве клиента возможно использование сторонних
приложений таких, как Psi, Miranda IM, iChat и других. Пользователи Google Talk
могут общаться с пользователями других ХМРР-серверов согласно общей
архитектуре протокола XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol ).
GoToMeeting - это одно из лучших решений для веб-конференций, участие в
которых могут принимать не более 15 человек. GoToMeeting предоставляет 100%
поддержку Mac с отдельным десктоп-клиентом для Mac и возможностью
администрировать вэб-конференции на своем компьютере. Однако, отсутствует
опция записи конференций для Mac-версии. GoToMeeting предлагает поддержку
встроенной бесплатной VoIP связи.
DimDim – предоставляет полный набор инструментов для полноценных
онлайн-встреч: встроенная VoIP и видеосвязь; общий и приватный чат; screensharing (трансляция экрана и передача контроля); демонстрация PPT презентаций;
Whiteboard (доска для рисования); инструменты для аннотации экрана.
Преимущества DimDim: не требует установки плагинов, а это упрощает процесс
инсталляции программного продукта. DimDim является коммерческим решением,
однако можно установить бесплатную версию на собственный сервер с
ограничением одновременной работы не более 5 пользователей.
Skype является бесплатным программным обеспечением. Возможно участие
в видеоконференции группы в составе до 25 участников. Программа работает
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легко позади большинства брандмауэров и NAT – маршрутизаторов (Network
Address Translation) [2]. Skype работает с любой стандартной гарнитурой и
доступен для Windows, Mac OS X, Linux, iPhone и Pocket PC.
ooVoo — современный сервис для организации видеоконференций. В отличие
от большинства сервисов для обмена мгновенными сообщениями, пользователи
ooVoo могут передавать файлы как тем, кто находится в онлайне в данный момент,
так и тем, у кого клиент видеосообщений не запущен. При бесплатном
использовании сервиса возможно проведение видео-чата с 2 участниками, при - с
6 участниками, а также хранение и просмотр видеоматериалов
продолжительностью до 1000 минут.
BigBlueButton является разработкой с открытым исходным кодом для
видеоконференций, которая специально разработана для дистанционного
обучения, которая работает на Mac, Unix и Windows. Приложение
многопользовательское, позволяет использовать свою камеру. Лектор может
загружать презентации и имеет совместный рабочий стол; участник – не имеет
полномочий в рамках конференции. Он может только просматривать всю
информацию и общаться в чате с другими участниками.
Microsoft Office Live Meeting представляет собой службу для
вебконференций. Также работает на Mac и Solaris. Важные функции Microsoft
Office Live Meeting: большое число презентаций (включая Windows Media и Flash);
"панорамное видео"; аудио интеграция (PSTN и VoIP); - активный индикатор
докладчика; страница общественных и культурных событий; расширенное
тестирование и сортировка данных.
Adobe Acrobat Connect Pro является программным обеспечением для создания
информационных и общих презентаций, онлайн учебных материалов, вебконференций, учебных модулей, а также совместного использования рабочего
стола пользователя. Adobe Connect Pro имеет в специальной версии своего
программного обеспечения Flashplayer.
Средства компьютерных коммуникаций в сфере образования в настоящее
время практически не применяются. Хотя уже существует большое число как
программных решений для видеоконференций, так и программно-аппаратных
систем. Существующие технические решения и возможности информационных
технологий опережают стадию практического использования компьютерных
систем в обучении.
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ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ
СИСТЕМИ ЗНАНЬ
Сучасний підручник відображає певний обсяг тематичних знань, які
представлені інформаційними описами у вигляді природно-мовних конструкцій,
відображають висловлення, судження та твердження про певні факти предметнотематичного профілю. Факти зв’язують між собою множинами відношень і також
можуть характеризуватися певними властивостями. Тобто кожен підручник за
своїм змістом відображає понятійну систему певної теорії. І методичне завдання,
яке визначають щодо його використання у навчально-пізнавальному процесі –
засвоєння цієї понятійної системи, її аксіоматики, правил, синтаксичних і
морфологічних основ теорії, що вивчається. Це забезпечує формування
операціонального простору діяльності студентів, учнів, у якому вони спроможні
компетентно взаємодіяти з усіма учасниками навчального процесу, знаходячись у
різних станах його розвитку. Більш того, від рівня засвоєння понятійних систем,
дисциплін, які вивчають у школі, залежить і його спроможність компетентно
взаємодіяти з усіма системними складовими навколишнього середовища,
Тобто понятійні системи тематичних дисциплін, які вивчають учні
становляться для них знаннєво-функціональним ядром їх операціональності, яка й
складає їх навчально-пізнавальний діяльнісний простір. І в цьому просторі й
забезпечується їх інтеграція з усіма компонентами навколишнього середовища як
на соціальному так і на тематично-дисциплінарному рівнях. Здатність інтегровано
використовувати своє знаннєво-функціональне ядро, яке формують у будь-якої
особистості на протязі всього його життя, й визначає рівні її компетентності та
освіченості. В основі коректної взаємодії студентів з навколишнім середовищем
якраз й знаходиться знаннєво-функціональне ядро їх операціональності, що
функціонально здатне підтримати повноту його інтегрованості у різноманітні
діяльнісні життєві процеси.
Конструктивним технологічним підходом щодо забезпечення сучасної освіти
є формування інформаційно-методичної бази, що змістовно забезпечує весь
навчальний процес на основі методів онтологічного моделювання підручника та
інформаційних процесів, що вивчаються. Такий підхід забезпечує визначення умов
щодо створення всього інформаційно-навчального середовища у вигляді
взаємодіючих між собою інтерактивних мережецентричних баз знань. Тому
безпосередньо, онтологічні системи є системотвірні інструменти електронних
освітніх ресурсів, й тим самим вони забезпечують формування нової парадигми
підручників, не порушуючи цілісності і повноти викладання предметної
дисципліни, забезпечують динамічне відображення станів представлення змісту на
основі перевпорядкування послідовності відображення понять, які вивчають.
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ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
Одним з основних принципів здійснення державної науково-технічної
політики є інтеграція наукової, науково-технічної та освітньої діяльності на основі
різних форм участі освітян в наукових дослідженнях та експериментальних
розробках. Вища школа є потужним джерелом для здійснення наукових проектів.
Разом з тим, рівень організації та результативності наукової діяльності вищих
навчальних закладів (далі – ВНЗ) не в повній мірі відповідає сучасним тенденціям
розвитку науки і технологій в сферах діяльності майбутніх фахівців.
Одними з головних проблем є недостатній рівень інформаційного
забезпечення системи управління науковими проектами у ВНЗ, а також
впровадження результатів в освітній процес і розвиток дослідницької та дослідноекспериментальної бази ВНЗ.
Вирішення цих та інших проблем наукової та науково-технічної діяльності
ВНЗ вимагає певних матеріально-технічних ресурсів, однак, на теперішній час
далеко не повністю використані можливості інтенсифікації наукової діяльності на
основі впровадження в процес управління науковими проектами у ВНЗ сучасного
інформаційного забезпечення. У більшості випадків, інформаційні системи (далі –
ІС) є одним з основних засобів інформаційного забезпечення, яке, зазвичай,
реалізується в 3-х основних формах [1, с.36]: документальне забезпечення
управління, інформаційне забезпечення, експертно-аналітичне забезпечення.
На даний час, не існує єдиного нормативного правового обґрунтування
структури і змісту інформаційного забезпечення наукової діяльності ВНЗ, але для
реалізації його основних функцій необхідно створити ІС, яка б включала наступні
складові:
- систему підготовки і збору даних для тематичних планів ВНЗ;
- систему підготовки звітної документації по науково-дослідним роботам;
- систему підготовки звіту про наукову діяльність ВНЗ;
- систему, яка призначена для організації і супроводження науково-технічних
програм Міністерства освіти і науки України;
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- інформаційно-довідкові підсистеми.
Існуючі на сьогоднішній день інформаційні системи, які використовуються в
управлінні проектами (далі – УП), виконують наступні основні функції [2, с.248]:
автоматизація отримання і оброблення інформації та підтримка прийняття
управлінських рішень [1, с.67]. Якщо перша функція в тій чи іншій мірі
реалізується всіма ІС, то реалізація другої функції, як правило, обмежується
імітаційним моделюванням (можливістю оцінки наслідків впровадження тих чи
інших рішень, пропонованих користувачем). У той же час, повноцінна підтримка
прийняття рішень по УП, яка полягає в автоматичній та напівавтоматичній
генерації та оцінці альтернатив і пошуку оптимальних або раціональних рішень
практично не здійснюється [3, с.234].
Таким чином, перспективним напрямком є розроблення та використання ІС,
що дозволяють застосовувати адекватні механізми управління і пропоновані в
рамках цих механізмів ефективні рішення по управлінню науковими проектами [2,
с.250].
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THE MODELS OF VALUE HARMONIZATION IN PROJECTS
Today value management in projects is one of the fundamental tasks of project
management. According to [1] the task of value harmonization is reduced to two types:
balancing in accordance with the strategic goals of the organization and between
stakeholders.
The harmonization with the strategic goals of the organization is essentially the
process of projects (subprojects) ranking with giving preferences to projects that are more
in line with the strategic values of the organization. Modern project management is
characterized by high dynamics of the environment, caused by its turbulence. In Ukraine,
it is particularly exacerbated by the difficult political and economic situation.
Consequently, the ranking method should allow to expand a lot of alternatives easily and
to take into account their impact on the ranking process efficiently. Ranking method
should allow to a relatively simple ranking without the need for presence of experts at
each ranking act. Ideally, the method should allow to separate stakeholders' valuable keys
for future automatic ranking. The features of value-oriented harmonization nature cause
the presence of multiple criteria, qualitative characteristics and the dominance of
subjectivity in the ranking, which also greatly limits the choice of ranking methods.
Taking into account these restrictions we should choose the class of methods, based on
the verbal decision analysis as the most appropriate for multi-criteria alternatives
ranking. Applying this approach gives an opportunity not only to manage project
portfolio [2], but also to manage work packages, which is extremely important in the ITprojects managed according to Agile [3].
Due to the difference between stakeholders (different mentality, different social
statuses, goals and objectives, different vision of the situation and project implementation
processes, including those related to the peculiarities of psychology) there is the
inevitable conflict of interest, the difference in views on the product and the values
created with its help and on the project as a means of receiving these values. Thus, the
solution to the problem of harmonization of values between stakeholders, in fact, can be
seen in the context of resolving the conflict between them.
In general, they use five following strategies in conflict management: care,
concession, compromise, cooperation, rivalry. Using competitive strategy seems
inappropriate to the harmonization of values between stakeholders, since the aggravation
of the conflict greatly increases the risk of non-completion of the project. With regard to
the solution of project management tasks listed above permissible styles of behavior in
the conflict are reduced to the following basic project management strategies: product
change, the change of stakeholders attitudes in the project (product) and the change of
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his (and the team) relation to the project. As it is shown in [4], the manager strategy
related to the modification of project execution by manager and team is dominated and
does not add value to the stakeholders. Obviously, this is due the fact that stakeholders
think that creating good products is a necessary condition for the project implementation
or it should be removed. Thus, the use of two basic strategies - changing product of the
project, which entails the work content management, timing, cost, time, etc., and a
change in attitude of stakeholders that, in turn, requires further management stakeholders
is justified. In addition, the project manager can use a combination of these strategies
(change product and stakeholder relations), which is certainly more efficient, but more
difficult to implement and is reduced to a much greater expenditure of resources,
compared to the basic strategy. In particular, the change of stakeholder's attitude to
product divided into: a change in his assessment of the product for a specific value; the
increase of value significance to stakeholder; the addition of a new kind of value,
previously non-obvious to stakeholder. Thus, the diversity of situations in the valuebased stakeholders' conflict resolution (balancing values between stakeholders) can be
reduced to a finite set of manager's strategies. As stated in the [4] the task of balancing
the values between stakeholders can be reduced to solving a game optimization problem
between two players: the project manager and a variety of stakeholder groups. The
necessary and sufficient conditions for the game theory application to the problem
solution are: the presence of antagonistic attitudes that cause a conflict of interest, and
frequency of similar situations occurrence. The major advantage of this method is the
ability to find a solution to the problem. In addition, an important feature of this method
is the ability to get on its base the recommendations for the frequency of use management
strategies for the stakeholders' values harmonization, which is crucial for the his daily
work organization.
Further research should be directed to organization and in-depth analysis of the
project manager strategies for improving the stakeholders' behavior models.
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PECULIARITIES OF REQUIREMENT ANALYSIS IN GAME
DEVELOPMENT
According standart ISO/IEC/IEEE 15288:2015 [1] behavior software models,
usually represented as Unified Modelling Language (UML) diagrams [2]. Analysing
behavioral software models, software specification documents is created. Both UML
diagrams and software specification are widely accepted as a initial software
development artifacts for further software development processes such as software
designing, development, testing, supporting and etc.
Other document, containing future project description is a business plan.
A Business Plan describes the future software from the investor points of view and
featured positions such as rough approximation of development costs, the target audition,
the produce niche, possible price levels and so on.
In the same time, the game has match more features that can not be reflected neither
by diagram nor by requirement specification [3]. Also textual description does not reflect
all game peculiarities.
To solve this problem concept documents are designed. Structure of concept
document is represented in table 1.
Table 1.
Concept document sections
Content

Description

Name of Game and Logo

Aimed to attract user to download a game

Introduction

Genre
Game scenario (for arcades, survivel games, horror)
Peculiarities of game (logic, educated, simulators)
It is important to make user to interest of this game.

Unique Selling Point

Why is this game better than others?
What is unusual in it?

Gameplay

Genre

One of the main part, where you try to describe strong
and bright sides of game, including major unusual
peculiarities of game process (gameplay).
You may add game heroes, scenes prototyping,
interface themes, videos and ect.
What is the target audience?
Who whom a game was developed?
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Platform

In a few words, list of the target platforms.

Such a document compliments or substitute usually software requirement
specification. Also concept document has specific arrangements for games of different
genres. It considers such game aspects as visual design features, how the gameplay
should look like, interests of auditory, game introduction, scenes and so on [4,5]. Thus,
information about game is clear for all stakeholders.
Such format has found a wide application in game prototyping area. In prototyping
process in is necessary to choose environment satisfying the next features:

representing view from camera correctly with possibilities navigate through
dimensions;

allowing importing of game content;

making procedure f recalculation of mesh coordinates to wirld matrix coordinates
simple;

allowing designing 2.5 scenes;

having enough variety of interface elements;

to be documented well.
Writing a Concept Document is not the single step of designing the feature game it is followed by creating a more formalized Design Document, being a paper similar to
the software product specification, and a stack of Production Documents, each one of
which specifies the particular decisions made in particular field such as technical
specification, approved project budget and its positions, Gantt diagrams and schedule of
development and much more [6].
Conclusions
Peculiarities of requirement analysis in game development are analyzed in this
paper. Necessary documents for explaining game features, which are not seen by other
documents, are defined. The structure of concept document and peculiarities of
containing of its sections according game genre are analyzed. Also requirements for
game prototyping environments were formulated.
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ABOUT ONE PRINCIPLE OF MODEL TO MODEL TRANSFORMATION IN
AGILE APPROACH
Introduction
Software models are expressed in UML diagrams or other graphical notation [1].
Model analysis helps to obtain necessary information for successful performing of
different operations in various software development lifecycle processes.
Software model transformation [2] is a key activity in AGILE software development
approach. When requirements are often changed, models are the only way to reflect
changed information quickly. Models, represented in graphical notation, are convenient
artifacts for business analysis, testing, designing and other software development
activities.
Stakeholders need to use information from several models simultaneously. Tracing
information from existing models, helps to complete new model by some elements
corresponded with existing models. Thus, the procedure of information transitions
between different software development lifecycle processes is actual.
There are several types of model transformation, namely, model to model, model to
text, text to model and text to text.
Transformational rules are defined on meta-level and applied to concrete software
model representation [3]. Implementing these rules to concrete models representation
allow to obtain new form of resulting model or refine resulting model by adding or
removing some elements. One of these approaches is graph transformation.
Full transformational process of model to model transformation is represented on
Fig 1.

Figure 1. Stages of model to model transformation
Entry information for such a transformation is an analytical or textual representation
of software model. The OMG standards of transforming graphical model to its analytical
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or text representation (figure 1, block “Analytical software model representation”)
represent techniques for software model representation in text template languages [4],
which are compatible with XML, XMI and others. Transformational approaches expect
various solutions that are described in other papers [5].
This paper covers area of designing transformational rules (block transformational
rules) and identifying of software model elements that applicable to some specific
transformational operation.
Transformational rules are defined on general transformational principles, that are
based on graph transformation approach [3]. Analyzing transformational principles
allows designing new rules to adopt software development lifecycle to peculiarities of
concrete software enterprise. Also the task of designing analytical tools to perform
transformation operations is actual.
Let’s formulate the transformational principle. Diagram elements that apply to some
transformational rule, should be connected by means of links.
Task: to formulate requirements to transformational artifacts and stages which
satisfy the proposed principle. Propose transformational mappings with an example of
transforming collaboration diagrams to class ones.
To perform formulated task it is necessary to do the following:
1. Formulate requirements to analytical representation of entire software model.
Software model representation should be readable fully by model transformation
tools. This is needed by transformation mapping environments.
2. Define exactly subset of entry software model elements that match to
transformational mappings techniques.
In other words representation of software model should be preceded by requests of
transformation languages (QVT, ATL and others).
3. Prepare analytical representation of resulting software model which can be
readable by environments of model representation in graphical view.
In order to prove this principle, consider the next type of model to model
transformation: collaboration diagrams as entire transformation diagrams and class
diagram as resulting diagrams.
Definitions
O is a set of collaboration diagram objects Collaboration diagram object o O
M is a set of collaboration diagram messages. Other definition for analytical
representation of collaboration diagrams are represented in paper [6]. Definitions for
analytical representation of class diagrams are represented in paper [7].
Table 1. Transformation mapping templates from collaboration to class diagram
1. Prepare graphical and analytical representation of entry software model
Z c   X

[cond1]
m1
m5

ob3

ob1

[cond2] m3
m4
ob2

    where   {1 ,  2 | 1  cond1 ,  2  cond2 }
X  O, M  whereO  {ob1 , ob2 .ob3 , ob4 , ob5 } ,

ob4

M  {m0 , m1 , m2 , m3 , m4 , m5 }

m2




 cond1  true  { m1 , ob4    m2 , ob5 }  


c   m0 , ob1   x x  cond2  true  { m3 , ob2    m4 , ob3 } 


 
else  { m5 , ob3 }




Zc  c

ob5

Figure 2. UML collaboration diagram
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2 Transformational mapping (metalevel)
1
Object are transformed to classes
C coll  {c coll |  1
c coll , o  }
Denote transformation operation from C *  C  C coll
,
1
a to b as: a 1
 b , where 1  1 is a ratio
coll
Where c - class that is added to new
(one to one, one to many, etc.)
(existing) class diagram that is obtained
Note – last expression deals with
from collaboration diagram;
software model merging and
refinement
 c  C , c  {( ,  ) |   A,   B},
Incoming messages to some object o
are transformed to public methods of
B m ( o )  { m ( o ) | m 11  m ( o ) , m  M (o)}
class c
Refinement of pattern if incoming
B m ( c )  { m ( c ) | m 1
1  m ( o ) , m  M ( A)}
messages pass from actors such
B*  B  B m ( c )  B m ( o )
methods are overloaded constructors
o1 , o2  , m1 , m2  M , c1 , c2  C
Objects linked to other objects
connected by association links in class Z c  { m1o1    m2o2 }
diagram
*
c  c (acc)c
1

1

2

Conclusion: The principle for matching entry software model elements to
transformational mapping templates is proposed in this paper. It lets to minimize the
combination of possible elements when entry software model is analyzed to define model
parts corresponded to transformational mapping templates. There is no necessity to
analyze combinations of all entry software model elements. Also the example of
transformation mapping templates composing from collaboration diagrams to class ones,
which illustrates this principle, is proposed. Requirements to transformational stages and
artifacts, which help to refine transformational process, are proposed.
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ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ МНОЖИННОСТІ ІТ-ПРОЕКТІВ В
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
На сьогоднішній день основу перспективного розвитку банківської галузі в
більшій мірі забезпечують інтеграційні рішення ІТ-проектів. Зовнішнє середовище
набуває все більшого значення, діяльність фінансових організацій змінюється вже
не під тиском внутрішніх бізнес-рішень, а у відповідь на запити соціуму, в першу
чергу клієнтів. Доступність ІТ-технологій, інтернету дозволяють їм диктувати
бізнесу свої умови.
Однак, щоб оперативно реагувати на постійно змінювані зовнішні умови,
компаніям необхідно бути максимально інтегрованими в зовнішнє середовище. Це
означає і розширення поняття мобільності, і появу нових сервісів. І навіть, поки у
віддаленому майбутньому – зміну традиційних на сьогодні ролей.
Кожен день з'являється нова інформація про сучасні тренди розвитку банків,
головним з яких є клієнтоорієнтованість. Але цікаво зазирнути в майбутнє і
зрозуміти, які подальші тенденції будуть впливати на інноваційний розвиток
фінансового сектора економіки України. Тут можна озирнутися на стадії
становлення маркетингу. Маркетинг першої хвилі був продуктоорієнтованим,
другої - клієнтоорієнтованим. Третій версії пророкують орієнтацію на
загальнолюдські цінності, активне використання технологій "нової хвилі"
(комп'ютерів, смартфонів, дешевого інтернету, програмного забезпечення з
відкритим кодом), які отримують всесвітнє поширення, спілкування за принципом
"багатьох з багатьма". Експерти в області банківського дистанційного
обслуговування [1] припускають, що дані тези мають бути застосовні і до сектору
фінансових послуг.
Банк третьої хвилі [2] повинен орієнтуватися на цінності, які спрямовані на
поліпшення життя не тільки самого підприємства, але і клієнта. Ми стоїмо на
порозі народження нової фінансової екосистеми, "жителями" якої будуть
співробітники, клієнти банків, постачальники фінансових послуг. І головним
напрямком розвитку екосистеми стане її зручність для "жителів". Однак поки
банки не усвідомили, як технології "нової хвилі" можуть полегшити спілкування з
клієнтом. Мобільний банкінг сьогодні являє собою інформаційний портал, а не
повноцінне засіб спілкування з банком. Додатки для смартфонів доводиться
оновлювати приблизно кожні три місяці, при цьому кожен банк випускає свій
додаток, що дуже незручно.
Розвиток мобільного банкінгу має піти в напрямку уніфікації. Наприклад, на
певному сайті будь-який житель США може побачити всі використовувані ним
банківські продукти в більшості банків США, при цьому сам портал не належить
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до якогось банку. Трохи інший підхід реалізується в Німеччині, де банки
підключаються до певного стандарту, що дозволяє через єдиний програмний
додаток виконувати також активні операції з банківськими продуктами.
Незважаючи на неготовність українських банків робити свої програмні інтерфейси
відкритими, аналогічні моделі діють і в Україні - будь-яке банківське хмарне
рішення фактично так і працює [3].
Великі банки можуть дозволити собі і більш цікаві моделі взаємодії з
клієнтом, скажімо, відкрити інтерфейси свого порталу для написання бажаючими
додаткових сервісів, які представляють фінансові дані клієнта. Надалі ці сервіси
(після верифікації адміністраторами) можуть пропонуватися широкому колу
користувачів, в тому числі на платній основі. Крім того, можна надати клієнтам
можливість створювати власні майданчики на базі інтернет-банкінгу для
спілкування і фінансових операцій, наприклад, для товариств власників житла для агрегації грошей і подальших платежів за комунальні послуги, для спільнот
волонтерів тощо.
Нарешті, основна проблема переважної більшості банків, як українських, так
і зарубіжних - наявність пулу ІТ-рішень, загальна кількість яких з часом
вимірюється тризначним числом. Кожен раз, приймаючи рішення про
впровадження нової програми або групи проектів, гостро постає питання про його
працездатності в рамках існуючої архітектури. Адже простій загрожує збитками і
втратою репутації надійного бізнес-партнера.
Все це приводить до небаченої досі кількості проектів інтеграції
різноманітних масштабів – від інтеграції існуючих рішень до виводу на ринок
абсолютно новітніх продуктів і послуг. Здавалося б, мова йде про елементарні речі,
але, на жаль, більшість компаній починають замислюватися про необхідність
інтеграцій лише тоді, коли вже починають з'являтися проблеми на етапі реалізації
проектів. У найважливіших випадках наслідки можуть призводити до негативних
наслідків (перебоїв) в роботі навіть на етапі промислової експлуатації нових ІТсистем. Тому вкрай важливо своєчасно замислитися над питанням побудови
відповідної ІТ-інфраструктури в банках.
Автори вважають, що на сьогоднішній день існує певна кількість чинників
щодо інтеграції проектів на єдиній проектній платформі [4], які зростають
небаченими темпами. Тому, таким компаніям вкрай важливо приділяти достатню
увагу їх плановій інтеграції ще на етапах обговорення ідей створення нових
банківських продуктів та послуг.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ
ОБҐРУНТУВАННІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ "КОРПОРАТИВНИЙ НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС МІСТОБУДІВНОЇ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ"
У якості однієї з перспективних форм інтеграції виступають у містобудівній
структурі різні комплекси. У процесі формування планів соціального й
економічного розвитку великих міст все частіше складається ситуація, коли для
підвищення ефективності використовуваних фінансових, матеріальних і трудових
ресурсів потрібна не просто концентрація зусиль, але й нові прогресивні форми
організації будівельного виробництва. Нами пропонується створити корпоративні
комплекси, що мають різні масштаби, цілі, структуру (у містобудівній
реконструкції – Корпоративні науково-технічні комплекси містобудівної
енергореконструкції "КНТК МЕРек") [1].
Для того щоб графічно проілюструвати процес вибору місця розташування та
доцільної потужності підприємств КНТК МЕРек, необхідно абстрагуватися від
реальної транспортної поверхні (РТП) і розв'язувати поставлене завдання в уявних
умовах так званої однорідної транспортної поверхні (ОТП). Основною
характеристикою ОТП є можливість перевезення нею вантажу якимось одним
видом транспорту найкоротшим шляхом з витратами, пропорційними масі
вантажу та відстані. Незважаючи на відмінності між ОТП та РТП, подібне
абстрагування є доцільним, оскільки графічна ілюстрація процесу вибору місця
розташування та доцільної потужності підприємств КНТК МЕРек дозволяє краще
зрозуміти хід та особливості розв'язання таких завдань. Для вибору оптимального
місця розташування підприємств КНТК МЕРек можуть бути використані
складніші економіко-математичні методи оптимізації, однак недоцільність цього
зумовлюється двома причинами. По-перше, складні економіко-математичні
методи оптимізації потребують значної кількості інформації, що далеко не завжди
може бути отримана. По-друге, застосування складніших економіко-математичних
методів оптимізації потребує додаткових витрат часу, якого не завжди достатньо
[2].
Побудова оптимального місця розташування та доцільної потужності
ринкових зон підприємств КНТК МЕРек передбачає збір інформації та
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розрахунки, подані в таблицях.
Характеристика підприємств КНТК МЕРек
Віддаль між
Вартість
Транспортний
підприємствами, км тариф, грн/од.
Код підприємства
виробництва
продукції, грн/од.
прод.-км
Аі, і=1, п
Аі, і=1, п
Ci
Lіі
Sт
- Сі – собівартість одиниці продукції для існуючих підприємств чи приведені
витрати для нових підприємств КНТК МЕРек.
Наступним кроком розв'язання задачі є розрахунок формул isostante
(гіпербол), що визначатимуть ринкові зони підприємств КНТК МЕРек.

Конкурент
ні осі

Розрахунок формул isostante (гіпербол)

Ai  Aj

Lіj,
км

ΔLіj,
км

аіj,
км

сіj,
км

Ci  C j

Lij

Lij

S

2

2

Формула
Формула
асимптоти
гіперболи, Yr
гіперболи, Ya

bіj,
км

b  c a
2

2

bij
aij

X

 x2

  1  bij2
2
a

 ij


- Lіj – відстань між підприємствами КНТК МЕРек за умов однорідної
транспортної поверхні визначається шляхом вимірювання.
- ΔLіj – різниця відстаней від точок, що лежать на isostante (гіперболі), до
конкурентних підприємств (фокусів гіперболи);
- аіj – величина зміщення (від середини в бік підприємства з вищим рівнем
Сі) рівноважної точки між конкурентними підприємствами, тобто точки, в якій
виконується умова:

Ci  S  cij  aij   Ci  S  cij  aij 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ AGILE-МЕТОДОЛОГИЙ
В период активного развития IT индустрии, которое наблюдается с начала
2000-х, крупные компании, занимающиеся разработкой программного
обеспечения, столкнулись с проблемой оптимизации процессов создания
цифровых продуктов. Тяжеловесные методики, которые строятся на принципах
формального управления проектами подразумевают переход от одной фазы
разработки к другой только после полного и успешного завершения предыдущей,
за частую, действуя в ущерб качеству, срокам, бюджету и при этом чрезмерно
бюрократизируя проект.
С усовершенствованием функционала, который интегрируется в программное
решение, появилась необходимость оперативных изменений в структуре проекта.
Это оказалось выгодно как разработчикам, так и заказчику. Первые получили
возможность оптимизировать свой продукт, производить его быстрее и
качественнее, пусть и небольшими частями, а вторые – адаптировать под свои
потребности, видеть быстрые результаты и возможность контролировать бюджет
проекта, путем оплаты за уже готовые блоки [3].
В феврале 2001 года 17 специалистов (консультантов и практиков) крупных
IT и консалтинговых компаний собрались в городке Snowbird штат Юта, чтобы
обсудить гибкие методики, как альтернативу тяжеловесным практикам разработки
программного обеспечения, таким как «каскадная модель», являвшимся золотым
стандартом разработки ПО в то время. Результат их работы - «Манифест гибких
методологий разработки» (Agile Manifesto), который не содержит в себе
конкретных практических указаний, а определяет ценности и принципы, которыми
руководствуются успешные компании разработчиков.
Гибкая методология разработки (Agile software development) – подразумевает
определенные подходы к разработке IT продукта, в основе которых лежат
принципы итеративности (предусматривает неоднократность обсуждения и
проработки уже составленных элементов проекта и творческий характер самого
процесса разработки), динамическое формирование и возможность «горячего»
изменения требований к проекту (продукту), их реализация путем
самоорганизации рабочих групп, в которые входят специалисты различного
профиля. Гибкость, как основа всего сущего, проникает во все новые сферы
управления
проектами
(ведущие
стандарты
постепенно
вставляют
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соответствующие принципы в свои управленческие подходы — PRINCE2 Agile,
например). Также следует отметить, что уже сейчас, развитые страны начали
процесс имплементации гибких методик в работу государственного аппарата.
Одна из основных целей гибких методологий заключается в минимизации
рисков путем сведения разработки к выполнению определенных задач в рамках
конкретного временного отрезка - спринта. Каждый спринт можно представить,
как проект в миниатюре, который включает в себя весь необходимый функционал
для регулярных поставок рабочих элементов программного продукта заказчику.
Такой подход дает возможность вносить изменения на любом этапе разработки
продукта в рамках каждого спринта, что позитивно сказывается на взаимодействии
команды разработчиков с представителями бизнеса, и соответственно, на
конкурентоспособности и клиентоориентированности. Лучшую архитектуру,
функционал, дизайнерские решения предоставляет только команда, которая не
стоит на месте и находиться в стадии постоянного развития, и совершенствования
своих процессов разработки [1].
Мнения большинства практиков Agile сводятся к тому, что необходимо
строить работу на беспрерывной коммуникации с клиентом в буквальном смысле
«лицом к лицу». К командам разработчиков привлекают представителей заказчика
(ответственного менеджера или полномочного представителя), что сказывается на
значительном приросте эффективности разработки продукта.
Основной мерой результативности Agile-методов является рабочий
программный продукт. Отдавая предпочтение личным беседам и коммуникации
напрямую, Agile-методы уменьшают объём письменной документации (которую
почти никто никогда не читает) по сравнению с другими методами, за что
поддаются критике, и характеризируются как недисциплинированные и
поверхностные. Однако же, заказчику не стоит забывать, что он платит, в первую
очередь, за функционал, который сам же и утверждает, а посему - чем больше
будет интегрировано решений - тем выше стоимость. Клиент получает отличную
возможность самостоятельно управлять и контролировать бюджет проекта.
Соответственно, упразднение некоторых функций в режиме реального времени
позволяет удешевить проект, или вписать его в уже существующий бюджет, без
эффекта псевдо-обоснованного раздутия. Каждый завершенный спринт по факту
показывает предсказуемый результат, и финансовые затраты[2].
Agile не подразумевает пошаговых руководств и конкретных рекомендаций,
а лишь очерчивает общие принципы, которые используют гибкие методологии.
Для внедрения их в процесс разработки и эффективного использования нужно
помнить, что в первую очередь команда проекта должна быть к этому готова [4].
1.
2.
3.
4.
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ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БІЗНЕСУ ЗА РАХУНОК
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОМІСТКИМИ ПРОЕКТАМИ
В сучасному світі існує розуміння необхідності активної взаємодії бізнесу та
науки, як невід’ємний аспект еволюційного процесу. Нажаль в Україні цей процес
тільки зароджується та окремі бізнес-інкубатори або стартапи тільки вчаться
управляти інноваціями, а бізнес структури взагалі дуже обережно ставляться до
інвестицій в наукомісткі проекти. Незважаючи на це, бізнес приходить до
розуміння необхідності пошуку нових механізмів розвитку конкурентних переваг
в умовах динамічного розвитку ринку та перспектив Європейської інтеграції [1].
Для ефективності зусиль на етапі виводу бізнесу на якісно новий рівень
розвитку та підвищення його прибутковості недостатньо зосереджувати увагу
лише на зниженні собівартості або збільшенні обсягів продажів. Хоча і те й інше
можна досягти за рахунок втілення інновацій, для більшої результативності
доцільно розглядати сукупність заходів. В тому числі необхідно враховувати такі
аспекти як організаційна гнучкість та здатність управляти інноваціями через
професійне управління наукомісткими проектами на всіх етапах життєвого циклу.
Насамперед ключовими питаннями цього процесу є діяльність на
передінвестиційному етапі [2], який характеризується високим ступенем
невизначеності та на якому закладаються основні вимоги та показники майбутніх
результатів наукомістких проектів та, як наслідок, покращення показників
ефективності бізнесу.
З іншого боку важливо враховувати організаційну гнучкість, що також є
показником ефективності бізнесу та вагомим фактором успіху інноваційних
проектів [3, 4]. До організаційної гнучкості відносять стратегічну гнучкість, тобто
наявність можливостей організації, її здатність швидко адаптуватись до змін,
адекватно реагувати на зовнішні впливи та сприймати нововведення. Другою
складовою організаційної гнучкості є так звана портфельна гнучкість, що
позначається здатністю здійснювати ефективний своєчасний перерозподіл
ресурсів в рамках портфелю проектів для оптимізації витрат. Ще однією
складовою організаційної гнучкості є операційна гнучкість, тобто максимально
ефективне використання можливостей в рамках певних бізнес моделей.
В цілому організаційна гнучкість визначає напрямки в процесі генерування та
відбору альтернатив майбутнього інноваційного проекту на етапі його
передінвестиційній підготовки. Виходячи з цього формується концепція проекту з
урахуванням стратегічних цілей бізнесу, розуміння інвестиційної привабливості та
технологічної доцільності, реалізованості в сучасних ринкових умовах та
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ефективності очікуваних результатів.
Одним з елементів управління наукомісткими проектами є розробка
концепції, де ідея трансформується в модель проекту (рис. 1). Специфіка цих
проектів визначає необхідність підвищеної уваги до етапу ініціалізації, де
закладаються основні важелі впливу на показники їх фінансової ефективності.
Процес ініціалізації проекту
Демонстрація необхідності проекту та його доцільність
Організація початку діяльності
Етап 1

Формування
проектних
альтернатив

Формування
проектних
пропозицій

Етап 3

Етап 4

Етап 2

 Вивчення
проблематики та
оточення
 Визначення
причин
 Аналіз причин
 Визначення
наслідків
 Аналіз наслідків

 Аналіз ринку та
стратегії
організації
 Визначення
цілей
 Аналіз цілей
 Аналіз та
трансформація
ідеї

Дерево
причин та
наслідків

Задум

 Аналіз галузі
 Генерація
альтернатив
 Аналіз
організації на
ринку
 Аналіз та відбір
альтернатив

 Проведення
маркетингових та
інвестиційних
досліджень відібраних
альтернатив
 Розробка проектних
пропозицій
 Відбір проектних
пропозицій

Альтернативи

Концепція

Рис. 1. Процес розробки концепції проекту
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РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ КОМАНДИ ПРОЕКТУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
Вимоги нового міжнародного стандарту з управління проектами IPMA [1],
який визначає систему компетенцій при проведенні міжнародної сертифікації
керівників проектів та програм, а також вимоги міжнародних стандартів РМІ [2],
створюють систему вимог, яким має відповідати система закладів вищої освіти та
наукових установ, де ведеться навчання та підготовка майбутніх проектних
менеджерів і вимагає значного часу на досконале освоєння цих стандартів. З
іншого боку, сучасний стан освітньої галузі в Україні характеризується
зменшенням кількості спеціальностей, зменшенням аудиторного навантаження в
навчальних планах спеціальностей і програм, чіткої орієнтації на галузь
інформаційних технологій, менеджменту або системного аналізу. Як наслідок,
виникає необхідність врахування в освітніх програмах вимог стандартів [3, 4] щодо
створення та розвитку ІТ систем, ІТ проектів, впровадження ІТ продуктів тощо. Це
може призвести до вихолощення результатів підготовки сучасних кваліфікованих
спеціалістів з управління проектами та програмами, зниженням рівня знань та
практичних навичок тощо.
Враховуючи необхідність вирішення цього протиріччя, в Київському
національному університеті ім. Т.Г. Шевченка на факультеті інформаційних
технологій розпочату роботу по створенню системи електронного навчання (СЕН),
яка б в значній мірі надавала ширші можливості для освоєння студентами усього
обсягу вимог згаданих стандартів. Така система має на меті не заміну існуючого
навчання, а його цікаве системне та професійне доповнення. При цьому, кожен
навчальний модуль такої системи використовує сучасні ІТ для визначення
конкретного результату, проведення розробки моделей та їх інтерактивного
моделювання та дослідження.
Ключовим елементом згаданої СЕН є наявність самої інформаційної системи
(ІС), яка інтегрує усі навчальні проекти в межах певних освітніх програм
навчального підрозділу і є інструментом взаємодії між учасниками і викладачами
із забезпеченням учбовими ресурсами.
Однією зі складових такої системи є групи викладачів-практиків (В), які
викладаючи працюють в реальних проектах в ІТ галузі (Р), діють у відповідності
зі спеціальним статутом навчальної програми (Е) і можуть переносити проблеми
управління такими проектами в сучасних умовах у навчальний процес (Н).
Дворічний цикл програми Е складається з набору проектів отримання типових
освітніх та наукових продуктів (Ор), які досягаються виконанням типових
навчальних модулів (проектів) (М).
Характерною особливістю типових проектів М програми в СЕН, що
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розглядається, є наявність чіткої структури курсу (S), складовими блоками якої є
відеолекції (V), електронні методичні (Мm) та роздаткові (Rm) матеріали,
відеофільми тощо, які є ресурсами проектів М і які можна за допомогою даної СЕН
користувачам (К) вивчати (використовувати) самостійно і попередньо до
аудиторного заняття, будь де та у будь який вільний час.
Серед користувачів К даної СЕН маються на увазі учасники проектних
команд, які формуються до початку навчання і до взаємодії з СЕН. Кожна проектна
команда займається розробкою, плануванням та впровадженням одного з
навчальних (реальних) проектів користувачів.
В доповіді буде розглянута більш детальна формалізація з побудовою
математичних моделей навчання на основі компетентнісного підходу з
використанням даної СЕН.
В основу дії такої СЕН покладено рейтингову систему (R) оцінювання
користувачів К щодо якості виконання програми проектів M, які в свою чергу
можуть створюватися за рахунок набору шаблонів проектів (F) типових продуктів
(компетенцій). Новий навчальний проект, створений на основі такого шаблону
розширюється за рахунок включення множини показників якості і контрольних
точок щодо аналізу засвоєння матеріалу відеолекцій і модуля в цілому.
Застосування ітераційного методу дозволяє послідовно покращувати ефективність
процесів управління навчальними проектами, збільшувати організаційну зрілість
користувачів за рахунок використання кращих практик.
Таким чином, користувачу СЕН може бути надано достатній обсяг
інформації, з використанням відеолекцій, відеофільмів та навчальних фільмів,
електронних підручників, конспектів лекцій, презентацій тощо. Для відстежування
якості засвоєного матеріалу та набуття певних знань в шаблонах М передбачено
застосування коротких автоматичних тестових завдань, які відкривають
користувачу перехід до наступного етапу електронного навчання. Пілотне
впровадження такого підходу показало зростання якості освітнього процесу на
30%.
Автор вважає, що використання адаптованих підходів УП до створення та
використання сучасних СЕН є виправданим і дозволить значно вдосконалити
існуючі в них навчальні процеси, покращити показники освітньої діяльності її
користувачів, що в свою чергу приведе до збільшення набутих ними професійних
компетенцій, зокрема в управлінні проектами.
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СИСТЕМІ
Управління проектами є сукупністю методологій, методик, моделей, методів,
технічних і програмних засобів, що застосовуються під час розроблення і реалізації
проектів, тобто унікальних процесів, обмежених у часі, котрі потребують витрат
ресурсів. Якість управління науковими проектами залежить від використання
сучасного інформаційного забезпечення та досвіду його застосування учасниками
проекту. Проведення прозорого конкурсу наукових проектів, які б змогли
забезпечити вирішення нагальними проблем та задач сучасного світу, потребує
формування сучасної технології проведення індивідуальної експертної оцінки.
З цією метою було розроблено алгоритм автоматизації процесу розподілу
експертів для проведення експертизи наукових проектів, що проходять конкурс.
Розподіл експертів базується на деяких особливостях формування наукових
проектів. Алгоритм враховує кваліфікацію експертів за напрямами відповідної
секції та дозволяє виконувати оптимальний розподіл проектів між експертами. Для
об’єктивності проведення експертизи, враховується приналежність експертів до
організації, яка подає проект.
На рис.1 наведено логічну структуру сутностей алгоритму:
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Рисунок 1. Схема сутностей алгоритму
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Як бачимо зі схеми, ми маємо деяку кількість проектів, які в свою чергу мають
до двох напрямів, та експертів, які мають довільну кількість напрямів. При
побудові даного алгоритму, за основу був взятий алгоритм паросполучення із
теорії розкладів.
Даний алгоритм знайшов застосування в єдиній інформаційній системі "Наука
в університетах" призначеній для електронного супроводу проектів та програм
Міністерства освіти і науки України, зокрема проведення конкурсного відбору
проектів наукових досліджень і розробок. По кожній заявці потрібно приймати
рішення про доцільність здійснення проекту і необхідності сприяння в цьому
держави та фінансування з державного бюджету.
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ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАХИСТІ
Постійно зростаюча динаміка рівня небезпеки на регіональному, державному
та світовому рівнях ставить перед проектними менеджерами завдання з
дослідження та розробки нових підходів безпеко-орієнтованого управління та
структуризації проектів, програм та портфелів проектів захисту критичних
інфраструктур засобами автоматизованих систем, що дозволить зменшити
негативний вплив кризових явищ [1, 2].
На сьогодні в Україні реалізовується та функціонує велика кількість різних
проектів, які використовують автоматизовані системи для спрощення процесу
управління та підвищення ефективності функціонування складних систем,
зокрема, такі проекти як е-урядування, електронне місто, електронний бюджет та
інші [3]. Проте не дослідженим залишається процес структуризації проектів
впровадження автоматизованих систем антикризового управління в галузях
людської життєдіяльності, пов’язаних із високою ймовірністю виникнення
надзвичайних ситуацій (далі НС), кризових явищ тощо.
Використання проектного підходу в дослідженні структуризації проектів
впровадження автоматизованих систем антикризового управління в цивільному захисті
(на прикладі Системи 112) окрім побудови моделей, вдосконалення існуючих методів
потребує використання певного набору визначень, які доповнюють та розширюють
термінологічну базу з методології управління проектами, програмами та портфелями
проектів [4].
На основі проведення семантичного аналізу понять «критична інфраструктура»,
«автоматизована система», «антикризове управління», «цивільний захист» сформовано
нові визначення:
Визначення 1. Проекти захисту критичних інфраструктур – тимчасова
організаційно-технічна система, що включає комплекс робіт спрямованих на
підтримку сталої та безпечної експлуатації життєвоважливих об’єктів, шляхом
використання безпеко-орієнтованого управління та застосування комплексу
інженерно-технічного інструментарію для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій і забезпечення стану безпеки життєдіяльності населення і територій.
Визначення 2. Проекти впровадження автоматизованих систем
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антикризового управління – тимчасова унікальна організаційно-технічна система,
спрямована на застосування безпеко-орієнтованого управління в процесі
впровадження автоматизованих систем для цілодобового моніторингу стану
безпечного функціонування життєвоважливих об’єктів і об'єктів критичних
інфраструктур та оперативного реагування на позарегламентні процеси і кризові
ситуації які виникають та можуть спричинити загрозу безпеці життєдіяльності
населення та територій.
Визначення 3. Автоматизовані системи антикризового управління в
цивільному захисті – організаційно-технічні системи, призначені для цілодобового
моніторингу стану безпечного функціонування життєвоважливих об’єктів та
об'єктів критичних інфраструктур в сфері цивільного захисту та оперативного
реагування на позарегламентні процеси і кризові ситуації, які виникають та несуть
загрозу безпеці життєдіяльності населення та територій.
Таким чином, сформовані визначення доповнюють та розширюють
термінологічну базу з методології безпеко-орієнтованого управління проектами,
програмами та портфелями проектів, що дозволяють на якісно-новому рівні
здійснювати подальші дослідження впровадження автоматизованих систем
антикризового управління в цивільному захисті.
Список використаних джерел
1. Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи
впровадження в Україні / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. – К. : НІСД, 2012. – 96 с.
2. Зачко О. Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами
розвитку складних систем / О. Б. Зачко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №
23(1). – С. 51 – 55.
3. Бушуев С. Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами. / С. Д.
Бушуев, Н. С. Бушуева, І. А. Бабаев и др. – К.: «Саммит книга», 2010, – 768с.
4. Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних
інфраструктур засобами системи 112 / Ю. П. Рак, О. Б. Зачко, Д. С. Кобилкін, Р. Р. Головатий //
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім.
В.Даля. – 2016. – №1 (57). – С. 49 – 55.

___________________________________________________________________________________________________________________________

83

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК 005.8:378+004
Н.Є. Бурак
Кандидат технічних наук, викладач кафедри управління проектами,
інформаційних технологій та телекомунікацій
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ОСВІТНЮ СФЕРУ
Стрімкі темпи розвитку індустрії та ІТ-технологій вносять свої корективи у
ріст соціально-культурної, економічної, екологічної, освітньої сфери діяльності
суспільства. Запровадження новітніх технологій у повсякденний побут та життя
людини підсилює появу нових загроз здоров’ю та життю населення як у
локальному (України), так і у глобальному масштабах.
Сьогодні, динаміка розвитку інформаційного суспільства та широта
розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій практично в усі сфери
життєдіяльності людини та суспільства стали звичними та необхідними факторами
подальшої еволюції цивілізації. Більшість країн світу продовжують рух у напрямку
переходу до інформаційної сервісно-технологічної економіки. Необхідними
чинниками є забезпечення діяльності щодо виробництва, обробки та поширення
інформації та знань [1,2,3].
Проведений порівняльний аналіз вагомих показників, які визначають
готовність країни до розвитку інформаційно-комунікаційних технологій – індексу
мережевої готовності (Networked Readiness Index – NRI), який наведений у звіті
Всесвітнього економічного форуму, дає змогу прослідкувати темпи розвитку
інформаційного суспільства у світі та Україні (див табл.1.1).
Таблиця 1.1
Рейтинг країн за індексом NRI
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
71

Країна
Сінгапур
Фінляндія
Швеція
Нідерланди
Норвегія
Швейцарія
США
Велика Британія
…
Україна

2015

2014

2013

2012

6.0
6.0
5.8
5.8
5.8
5.7
5.6
5.6

5.97
6.04
5.93
5.79
5.7
5.62
5.61
5.54

5.96
5.98
5.91
5.81
5.66
5.66
5.57
5.64

5.86
5.81
5.94
5.60
5.59
5.61
5.56
5.50

4.0

3.87

3.87

3.85
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Згідно таблиці можна прослідкувати динаміку зміни рівня готовності держави
до інтеграції інформаційних технологій в повсякденне використання. За період з
2012 по 2013 роки індекс України зріс, що перемістив її з 75 на 73 місце, що
вказувало на перспективні тенденції розвитку ІТ сфери держави. Однак, у зв’язку
з політичною та економічною нестабільність в період з 2013 по 2014 роки, рівень
впровадження інформаційних технологій залишився той самий, що призвело до
опущення в таблиці рейтингів на позицію 81. Проте за період 2014 – 2015 рр.
стабілізувалась ситуація в країні, що дало поштовх розвитку ІТ сфери, а від так зріс
індекс, а рейтинг піднявся на 10 пунктів та є достатньо високими, що дозволяє
Україні залишатись в сотні лідерів.
Проектно-орієнтований підхід до інтенсифікації динаміки розвитку держави
сприяє росту вагомості інформаційних технологій у повсякденному житті та
діяльності суспільства [4,5].
Розглядаючи будь-яку ситуацію з точки зору проектного менеджменту, постає
проблема ефективного управління та прийняття оптимально рішення для
вирішення прикладних задач, що можливо досягнути використовуючи сучасні
засоби інформаційних технологій під час реалізації освітньої послуги вищими
навчальними закладами.
Проведений аналіз дав змогу сформувати висновок про позитивні тенденції
розвитку нашої держави та можливості реалізації проектів інформатизації сучасної
освітнього сфери з метою підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівцівпрофесіоналі.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ДИЛЕРСЬКОГО АВТОЦЕНТРУ
Транспортний комплекс є складовою розвитку економіки кожної країни та
основою її конкурентоспроможності. Частка транспортних послуг у ВВП України
складає не менше 13%. Від 2009 р. ринок транспортних послуг України
характеризується стійким зростанням. Частка вантажних перевезень
автомобільним транспортом в Україні становить 66-69% від загального їх обсягу
[1]. Щороку збільшується кількість автопідприємств, які надають послуги з
перевезення вантажів.
У зв’язку з цим, актуальним завданням є розроблення реального
інвестиційного проекту зі створення дилерського автоцентру Scania. Розроблення
проекту охоплює вибір виробничого майданчика, будівництво автоцентру, вибір
необхідного обладнання, оцінювання сумарних інвестиційних витрат.
У результаті проведених досліджень ринку та внутрішнього стану
підприємства на виході отримуємо інвестиційний проект, який переводить
підприємство в групу безпосередньо офіційних представників (дилерів) відомої
торгової марки концерну Scania [2].
Стратегічними цілями проекту є: завоювання частки (не менше 40%) на
західноукраїнському ринку вантажних автомобілів; забезпечення рівня
завантаження виробничої потужності (не менше 95%); досягнення окупності
інвестицій (не більше 5 років), без урахування будівництва; у перспективі –
розширення бізнесу на наступному етапі.
Конкурентними перевагами підприємства порівняно з прямими конкурентами
будуть:
а) один з найекономічніших автомобілів на сьогодні за витратою палива;
б) висока сервісна складова, служба екстреної допомоги фірми;
в) наявність у складі концерну Scania лізингової компанії, яка забезпечує
клієнтів доступним лізингом на придбану техніку;
д) підтримання складу запасних частин, наявних в Україні, що зменшує час
проходження технічного обслуговування і ремонту.
Для цього проекту було обрано за основу динамічний метод оцінки
інвестиційних проектів, оскільки планується, що це буде довгостроковий проект,
який характеризується мінливими в часі доходами та витратами. Крім того, цей
метод, на відміну від статистичного, передбачає обов’язкове дисконтування
різночасових інвестиційних витрат і доходів.
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З метою обґрунтування необхідного обсягу фінансування проекту складені
стандартні форми його фінансової оцінки і проведені варіантні розрахунки за
різними сценаріями.
У результаті розрахунку визначена загальна сума фінансування проекту – 50
млн. грн., з яких внесок засновників у статутний капітал становить 21 млн. грн., а
решта – банківський кредит з терміном кредитування 5 років при відсотковій
ставці 16% річних.
Сценарії реалізації проекту сформовані на основі аналізу потенційної
ємності ринку, діапазону цін на готову продукцію і сировину. По кожному із
сценаріїв проведена оцінка найважливіших фінансових показників проекту
(табл.1).
Таблиця 1. Результуючі фінансові показники проекту
Показник

Реалістичний
сценарій
Потреба у фінансуванні (тис. грн.)
50000
Обсяг продаж за 5 років (тис. грн.)
790815,5
Середня рентабельність за 5 років (%)
10,7
Залишок коштів на кінець реалізації проекту 78386,1
(тис. грн.)
Чистий прибуток на кінець реалізації 84896,3
проекту (тис. грн.)
Простий термін окупності проекту (кварт.) 22
Базова ставка дисконтування (% річних)
20
Термін окупності проекту з врахуванням 27
дисконтування (кварт.)
Чиста поточна вартість проекту з базовою 2304,4
ставкою дисконтування (тис. грн.)
Внутрішня норма дохідності (% річних)
22,1

Песимістичний
сценарій
50000
586600,0
8,2
48573,5

Оптимістичний
сценарій
50000
858448,3
11,3
88972,9

47874,2

96657,9

24
20
30

20
20
26

-8029,9

6388,4

11,1

25,7%

Таким чином, проект прийнятний лише для реалістичного і оптимістичного
варіанту сценаріїв. Для песимістичного сценарію необхідний довший термін
окупності (приблизно ще один рік).
Виконаний аналіз чутливості виявив найкритичніший чинник проекту –
послуги сервісу, оскільки від кількості наданих послуг безпосередньо залежить
реалізація запасних частин.
Автором визначено умови мінімізації ризиків, реалізація яких дасть змогу
уникнути песимістичного сценарію.
Отже, можна зробити висновок, що вантажні автомобілі концерну Scania є
конкурентоспроможними завдяки технічним інноваціям, підтримці високої якості
і світових вимог щодо екологічності. Тому проект створення дилерського
автоцентру є перспективним, не дивлячись на кризову ситуацію в Україні.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Під інформаційною технологією розуміють сукупність процесів збору,
передачі, переробки, зберігання і доведення до користувачів інформації, що
реалізуються за допомогою сучасних програмних засобів. Для управління будьякими проектами необхідним є створення єдиної інформаційної системи, оскільки
в процесі управління відбувається обмін інформацією на різних рівнях управління.
Інформаційна система управління проектами альтернативної енергетики
(ПАЕ), як і будь-якими проектами - організаційно-технологічний комплекс
методичних, технічних, програмних і інформаційних засобів, спрямований на
підтримку і підвищення ефективності процесів управління проектом.
Інформаційна система в свою чергу включає інструменти та технології для збору,
зберігання, обробки і розподілу інформації, отриманої в результаті управління
ПАЕ на всіх стадіях для всіх функцій процесу управління і в інтересах всіх
учасників проекту відповідно до їх компетенції та відповідальності. Основа
інформаційної системи управління проектами це єдиний інформаційний простір,
що дозволяє в рази підвищити якість і ефективність управління проектами в
організації протягом усього життєвого циклу проекту і програми за рахунок
підтримки процесів управління проектом [1].
Для планування і контролю ходу виконання ПАЕ, а також для забезпечення
осіб, які приймають рішення за проектом, необхідною і достатньою інформацією
потрібна розробка та підтримка в актуальному стані інформаційної моделі
проекту, яка забезпечить: централізоване зберігання інформації за календарними
планами робіт, ресурсів, вартісним та іншими показниками ПАЕ; можливості
швидкого аналізу впливу змін в плані робіт, ресурсному, фінансовому та інших
видів забезпечення на кінцеві результати і показники ПАЕ; можливість
розподіленої підтримки та оновлення даних в мережевому режимі функціонування
інформаційної системи; можливості автоматизованої генерації звітів і графічних
діаграм, розробки документації по проекту, а також вирішення інших завдань і
процедур управління ПАЕ.
Досвід реалізації проектів показує, що застосування сучасних інформаційних
технологій дозволяє заощадити до 20% коштів, що виділяються на виконання
проекту, при цьому власне витрати на управління не перевищують декількох
відсотків загальної вартості проекту, щоб витягти з проектного менеджменту
максимальну користь для всього підприємства, необхідно створити структуру,
підтримуючу єдину систему планування і контролю реалізації проектів [2]. В
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процесі реалізації ПАЕ менеджерам доводиться оперувати значними обсягами
даних, які можуть бути зібрані і організовані з використанням комп'ютера. Крім
того, багато аналітичних засобів, наприклад, перерахунок графіка робіт з
урахуванням фактичних даних, ресурсний і вартісний аналіз мають на увазі досить
складні для неавтоматизованого розрахунку алгоритми [3].
На сьогоднішній день існує безліч рішень, починаючи від локальних програм
для одного користувача і закінчуючи повномасштабними серверними рішеннями
рівня корпорацій або альтернативні рішення на основі інтернет технологій. Так чи
інакше, всі інформаційні системи управління проектами можна розбити на три
частини:
- Локальні інформаційні системи управління проектами. Використовуються
приватними підприємців і компаніями, в яких практично немає проектної
діяльності, за винятком одного - двох невеликих ПАЕ. Плюси таких систем в
дешевизні і доступності. Як приклад можна привести Microsoft Project Standart
або Professional, Open Project та ін.
- Серверні інформаційні системи управління проектами. Глобальне рішення,
орієнтоване на середні та великі проекти альтернативної енергетики, в
завдання якого входить автоматизація проектного управління на рівні проекту,
програми, портфеля проектів (або декількох портфелів) і автоматизація
процесів проектного офісу. Мінуси в дорожнечі впровадження та супроводу,
необхідність укомплектовувати штат компанії. Лідерами таких систем є Oracle
Primavera, HP Project and Portfolio Management Center, Enterprise Project
Management Solutions.
- Інформаційні системи управління проектами на основі інтернет технологій.
Сучасний підхід до надання послуг, за функціоналом не відрізняється від
серверних рішень, але дозволяє компаніям не впроваджувати у себе це
рішення, закуповуючи багато спеціального устаткування (комп'ютери,
сервери) і формуючи штат персоналу підтримки і супроводу, а
використовувати сучасний підхід. Мінуси полягають в тому, що Ви передаєте
всю інформацію по проектній діяльності сторонньої компанії, яка відповідає за
їх безпеку і ці системи на сьогоднішній день не настільки функціональні, ніж
серверні рішення, а також вони менш настроюються. Як приклад можна
привести такі рішення - IBN, COMINDWORK, Мегаплан.
Таким чином, постає питання в тому, яку інформаційну систему
використовувати. Для цього наступним кроком дослідження буде аналіз потреб
компанії в функціоналі інформаційної системи управління проектами та
застосування його до управління ризиками ПАЕ.
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СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Мережа автомобільних доріг будь-якої держави є основою для розвитку
міцної економіки і, як наслідок, зростання соціального рівня населення. В Україні,
у зв’язку з складним економічним становищем, відбулась поступова
переорієнтація дорожнього господарства на експлуатаційне утримання
(обслуговування) існуючих автомобільних доріг. В порівнянні з будівництвом
доріг утримання - це довготривалий процес, який бере свій початок від моменту
здачі автомобільної дороги в користування і триває до кінця життєвого циклу
дороги (її остаточного руйнування або реконструкції). Тому для цього процесу
потрібно використовувати найбільш досконалі та сучасні системи управління
проектами експлуатації автомобільних доріг.
В основному системи управління проектами експлуатації автомобільних
доріг мають дві мети: по-перше, поліпшення умов руху, по-друге, що не менш
важливо, забезпечити соціальний ефект (наприклад, трудову зайнятись населення)
[1]. Одним з таких сучасних підходів управління процесом утримання доріг є так
звані довгострокові контракти, засновані на кінцевих показниках (надалі - ДККП).
В порівнянні з традиційними контрактами ДККП забезпечує більшу як
соціальну, так і економічну ефективність. Економія грошових ресурсів при
використанні ДККП коливається від 10% до 40% (США=10-15%, Норвегія=2040%, Канада=10-20%). Так, Департамент автомобільних доріг штату Вірджинія в
США при використанні ДККП зменшив свої витрати на 7100 $ за милю в рік [2].
Це досягається за рахунок передачі автомобільних доріг на утримання в підряд і
виконання оплати за дотримання встановлених замовником показників якості, а не
за обсяги виконаних робіт.
В американському звіті NCHRP 389 [3] зазначено, що вигоду від
впровадження контрактів ДККП можна визначити за формулою:

Економічний _ ефект 

Зміна _ рівня _ обслуговування
Зміна _ вартості(витрат)контракту

(1)

В результаті оцінки вже реалізованих контрактів ДККП було визначено, що
рівень сервісу доріг за ними зберігався або був вище визначеного рівня. Щодо
витрат на утримання, то спостерігалось їх відносне зниження [4].
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Наявність доріг в відповідному експлуатаційному стані забезпечує доступ
населення до соціальних об’єктів (шкіл, лікарень, державних установ тощо) та
дозволяє здійснювати швидке обслуговування населення комунальними
службами, службами соціальної сфери, представниками служб захисту та безпеки
населення [1]. В такому випадку, соціальну ефективність від впровадження
системи управління проектами експлуатації доріг на основі ДККП можна
визначити через підрахунок, як приклад, кількості відвідувань населенням школи,
лікарні, державної установи і т.п., збільшення зайнятості в регіоні, рівня розвитку
торгівлі тощо [4].
Слід зазначити, що в рамках дії цих контрактів відбулося відносне
вивільнення працівників дорожніх служб. Скорочення штату служб автомобільних
доріг на перших етапах впровадження ДККП може призвести до тимчасового
зростання безробіття, але поряд з цим буде збільшуватися попит на послуги
великої кількості підрядників, що нівелює процес відносного вивільнення. За
рахунок цього може створюватися велика кількість малих дорожніх підприємств,
що призведе до активного руху спеціалістів та експертів в цій галузі та забезпечить
обмін інформацією та досвідом.
Створення сегменту ринку послуг з утримання автомобільних доріг за
рахунок малих підприємств може також позитивно вплинути на рівень освіти та
професійної підготовки [1]. Впровадження ДККП в рамках системи управління
проектами експлуатації доріг може передбачати можливість навчання на
виробництві, що забезпечить в подальшому високий рівень досвідченості
майбутніх працівників підприємств галузі.
Таким чином, ефект від підтримки дорожньої мережі у задовільному стані
через впровадження системи управління проектами експлуатації доріг на основі
ДККП може мати більш глобальний відтінок: впливати на соціальний розвиток,
економічне зростання і скорочення бідності [1].
Список використаних джерел
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Інформаційно-технологічні (ІТ) проекти займають значну частку в загальній
кількості проектів в Україні та у світі в цілому. За відомими оцінками
StandishGroup лише третину ІТ-проектів можна назвати цілком успішними і
приблизно третину – провальними, великі міжнародні проекти в разі провалів
призводять до серйозних наслідків для їх замовників. Успішність реалізації
проектів, а особливо, ІТ-проектів, залежить від багатьох факторів, суттєвим з яких
є вибір інформаційної системи управління проектом.
Практично всі інформаційні автоматизовані системи призначені для
вирішення двох основних задач: автоматизація рутинних видів діяльності та
інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень. При виборі
інформаційної системи для управління ІТ-проектом, особливо великим проектом,
необхідно враховувати цілий ряд факторів: специфіку проекту, застосовувані
гнучкі методології управління проектом, віддалений режим та гнучкий графік
роботи, різне технічне забезпечення, географічну віддаленість, різні часові пояси
так як учасників проекту, так і кінцевих користувачів, тощо.
Останні роки відбувається різкий перехід на хмарні системи управління
проектами і вони будуть домінувати в найближчому майбутньому. Їх головні
переваги: швидкість розгортання, мобільність, доступність з будь-якої точки світу,
можливість працювати з партнерами, замовниками та підрядниками в єдиному
інформаційному просторі, простота інтеграції, низька ціна, і, головне, надійність.
Згідно з дослідженням, проведеним у 2014 году, 82% опитаних компаній повідомили
про скорочення витрат після переходу на хмарні системи [1].
За звітами останніх років найавторитетнішого агентства в світі з аналізу
систем управління проектами Gartner Group [2] до кращих хмарних систем
управління ІТ-проектами зі змінним успіхом належать продукти Innotas,
Changepoint (Daptiv), Clarizen, Instantis, Compuware, Planview, alfabet, Microsoft
(Microsoft Project Server), Oracle (Primavera), HP, One2Team. З перерахованих
поставників хмарних систем в Україні мають мають офіційних консалтингових
партнерів Microsoft, Oracle, Clarizen.
Подією для ІТ-ринку став вихід MS Office 365, що включає в себе MS Project
Online - хмарний варіант MS Project Server 2013 (а слідом 2016). До основних його
переваг можна віднести підтримку всіх популярних браузерів, підтримку роботи з
SharePoint Designer, що дозволяє модифікувати проектні портали і розробляти
процедури узгодження проектів без програмування, новий потужний репортер для
побудови звітів, "Дорожню карту" в Веб-редакторі проектів, доступ розробників
до клієнтської бази Microsoft та застосування Project Online як платформи розробки
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для різних галузевих рішень [3].
Продукт компанії Clarizen вирішує основні задачі щодо управління проектом,
та надає ряд необхідних унікальних можливостей: відстеження часу (Time
Tracking) - необхідну річ для компаній малого бізнесу, які часто ведуть розрахунки
з клієнтами, виходячи з погодинної оплати, мобільний додаток, наявність
російської мови. За низької вартості та наявності пробного періоду є одним з
найбільш ефективних рішень для компаній малого бізнесу або невеликих
проектних команд [4].
Головними достоїнствами Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
8.3 (EPPM) від Oracle є управління великою кількістю проектів одночасно при
великій кількості користувачів, інтеграція з Microsoft Project, значні засоби для
управління великими проектами масштабу всієї компанії і засоби вирівнювання
завантаження ресурсів, розширений функціонал для підготовки звітів, зручний
інтерфейс, засоби візуалізації, поліпшена інтеграція з додатками [5]. Oracle
отримала високий рейтинг згідно з звітами Gartner "Magic Quadrant for Cloud-Based
IT Project and Portfolio Management Services" ("Магічний квадрант для
постачальників хмарних сервісів по управлінню ІТ-проектами і портфелями")
(травень 2013) та "MarketScope for IT Project and Portfolio Management Software
Application" ("Рейтинг MarketScope для ринку рішень з управління ІТ-проектами і
портфелями") (травень 2013). [2]
З російських аналогів хмарних систем управління проектами можна виділити
Advanta, що має всі необхідні інструменти для управління проектами та
портфелями проектів, зручні засоби сумісної роботи, є функціональною, гнучкою,
дешевою та швидкою у впровадженні.
ІТ сфера динамічна, стрімко розвивається, змінюються як засоби і
методології управління проектами, так і засоби реалізації проектів. Кожного року
Gartner Group надає аналіз і рекомендації щодо кращих продуктів у сфері
управління проектами, у тому числі ІТ-проектами.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ
ПРОЕКТАМИ
Інформаційна система управління проектами є одним з ключових засобів
забезпечення ефективності проектної діяльності, яка дає змогу комп’ютеризувати
процеси збирання, передавання, оброблення та зберігання інформації в управлінні
проектами корпорації. Практично всі такі інформаційні системи надають
можливості для опису багаторівневої структури проекту, календарного
планування робіт проекту, управління проектними ресурсами, моніторингу
виконання робіт проекту, а також формування звітної документації.
Вибираючи програмне забезпечення для вирішення завдань проектного
менеджменту, необхідно чітко окреслити коло завдань, для вирішення яких будуть
використовуватися конкретні інформаційні технології. Хоча в даній сфері
широкого поширення набули такі інформаційні технології та системи управління
проектами як Miсrоsоft Рrоjeсt, Рrimаverа Рrоjeсt Рlаnner, Рrоjeсt Exрert, Sрider
Рrоjeсt, проте їм притаманна низка недоліків:

неможливо моделювати інформаційні потоки при виконанні декількох
проектів;

відсутність
засобів
формування
структури
інформаційних
взаємозв’язків між різними учасниками проектів;

відсутність функцій для проведення порівняльного аналізу різних
проектів.
Через це, підібрати такі пакети, котрі комп’ютеризують усі процеси
управління комунікаціями корпоративних проектів (від планування комунікацій і
до управління проектними командами) практично неможливо. Тому доцільно
сформувати інформаційні моделі проекту і офісу управління проектами
корпорації, застосування яких дає змогу чітко регламентувати діяльність
проектних менеджерів, розробити стандартні процедури взаємодії учасників
проектів, накопичити успішний практичний досвід при керуванні проектами
корпорації.
Згідно з дослідженнями фахівців РMI [1], до найчастіше виникаючих проблем
при виконанні проектів належать: невідповідність проектів стратегічним цілям
корпорації; неефективна взаємодія між основними учасниками проектів;
відсутність регулярного контролю стану проектів; неефективна організація
комунікацій та проектної звітності.
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Сучасні проектно-орієнтовані корпорації усвідомлюють необхідність
використання передових технологій проектного менеджменту та створення
системи управління проектами. Основна мета створення цих систем полягає в
ефективному управлінні всією проектною діяльністю корпорації, що забезпечує
вчасне завершення проектів і в межах виділеного бюджету, а також накопичення
досвіду кращих практик з управління проектами. При впровадженні
інформаційних систем управління проектами акцент ставиться на організаційній
структурі; корпоративній методології; кваліфікації проектних менеджерів;
інформаційній технології управління проектами.
Для досягнення максимальної користі всього проекту необхідно створити в
структурі інформаційної системи офіс управління проектом (Project Management
Office), який забезпечує єдину систему планування і моніторингу всіх виконуваних
проектів, а також здійснити відповідні організаційні рішення та стандартні
процедури. Наявність у структурі корпорації такого офісу і застосування сучасних
технологій проектного менеджменту дає змогу добре структурувати і
регламентувати процеси управління проектами, заощадити до 20% коштів,
виділених на реалізацію проектів.
Аналіз проектної діяльності корпорацій показав, що:

організація інформаційних і матеріальних потоків, а також взаємодія
структурних підрозділів у проектах корпорації має складний і багаторівневий
характер;

існує необхідність забезпечити керівництво корпорації оперативною
інформацією для своєчасного ухвалення відповідних управлінських рішень;

при управлінні інформаційними потоками проектів виникають
завдання, пов’язані з розподілом відповідальності, прав і обов’язків при роботі з
інформацією на різних рівнях управління корпорації.
У зв’язку з цим, підібрати програмне середовище управління проектами, що
забезпечує комп’ютеризацію всіх процесів управління комунікаціями проектів
корпорації на всіх етапах життєвого циклу проекту, практично неможливо.
Отже, застосовувані в проектному менеджменті інструментальні засоби та
існуюче методичне забезпечення РМВОК вимагає подальшого вдосконалення в
частині системного опису офісу управління проектами, формалізації виконуваних
корпорацією проектів, розроблення методів спільного управління цілями,
термінами, вартістю і комунікаціями в проектах. Це дасть можливість проектним
менеджерам на основі єдиного підходу до формалізованого подання структур і
процесів управління проектами розробити методики виконання стандартних
процедур персоналом, формувати загальний план управління комунікаціями у всіх
виконуваних корпорацією проектах, накопичувати і застосовувати успішний
практичний досвід реалізації проектів.
1.

Список використаних джерел
Руководство к Своду знаний по управлению проектами. 5 изд. – РМІ, 2013.

___________________________________________________________________________________________________________________________

95

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК 005.8
1
Т.В. Отрадська
Викладач-методист, директор
2
С.Г. Атощук
Доктор технічних наук, професор, директор інституту комп’ютерних систем
1
Приватний ВНЗ «Одеський коледж комп’ютерних технологій «Сервер»
2
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
КОНЦЕПЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Ефективність функціонування проектів системи менеджменту якості (СМЯ)
щодо забезпечення якості освітніх послуг залежить від того, наскільки ретельно
вона буде продумана та побудована. Однак впровадження стандарту якості ISO
9001 потребує адаптації його положень до умов, у яких знаходяться навчальні
заклади (НЗ) України, а саме до умов обмежених ресурсів. Тому якість НЗ значною
мірою визначається плануванням ресурсів та впровадженням попереджувальних
та коригувальних дій щодо поліпшення процесів.
В умовах конкуренції споживач очікує на отримання не тільки задоволення
своїх вимог до послуг/продуктів, що пропонують організації, але й висуває певні
вимоги до якості процесів в організаціях і установах [1]. Тому міжнародна
спільнота пропонує раціональні підходи не тільки до оцінки якості
послуг/продуктів, але й до оцінки процесів, які забезпечують цю якість [2].
Методологічною базою стандартів серії ISO 9000 є підхід загального управління
якістю (Total Quality Management – TQM). Стандарти викладені у формі вимог і
загальних рекомендацій, у яких відсутній опис моделей, механізмів і методів, за
допомогою яких ці вимоги і рекомендації можуть бути реалізовані у формі
унікальних проектів. Розробники стандартів покладаються на ініціативу і
творчість виконавців, які в своїх специфічних умовах застосують вимоги і
рекомендації стандартів.
Розвиток освітніх проектів з підвищення якості та ефективності роботи
навчальних закладів сьогодні відображений у багатьох роботах. Але в них
розглядаються або базові принципи концепції формування освітнього простору
[3], або специфічні підходи до організації навчальних процесів у вищих
навчальних закладах [4], або розробка критеріїв управління інноваційними
проектами [5]. Ці дослідження направлені на окремі ланки у досягненні якості
освіти в Україні. Але формування якості роботи конкретного навчального закладу
пов'язане не тільки з розробкою загальних принципів, класифікацією та
удосконаленням окремих структурних ланок управління якістю, але й зі
створенням працездатної моделі функціонування НЗ з урахуванням структурних
особливостей та завдань щодо якості роботи в цілому та окремих його процесів [2].
Аналіз окремих процесів навчальних закладів, наприклад, процесів дистанційної
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освіти [4] або проектно-векторного управління [3] дозволяє зробити висновок, що
постійно створюються нові підходи щодо оцінювання окремих процесів та їх
складових для навчального закладу [1].
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому
навчальному закладі дозволяє уніфікувати загальну оцінку якості усіх процесів НЗ
в цілому, але для оцінки рівня якості конкретних процесів можна використовувати
різні дослідження впливових факторів на ці процеси [3]. Ключових факторів для
оцінки якості використовується невелика кількість, але вони дають основну вагу
цієї оцінки. Наприклад, постійна динаміка змін законодавства, вимог ринку та
інших факторів досліджена в моделі системної динаміки як основи для побудови
інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів [2]. У дослідженні
відстежується розподіл ресурсів між різними процесами на прикладі розподілу
часу між навчальними дисциплінами.
Суттєвою допомогою кожному навчальному закладу в процесі входження в
світову систему економічних відносин і стандартів якості повинна стати розробка
інформаційної системи управління якістю навчального закладу на основі
міжнародних стандартів ISO. Створення такої інформаційної системи потребує
розробки відповідних моделей, які б враховували висунуті вимоги [1].
Таким чином, аналіз концепції створення СМЯ показує, що для впровадження
стандартів якості слід враховувати: основні положення цих стандартів, основні
бізнес – процеси НЗ та розподіл залучених ресурсів на ці процеси. Це дозволило
запропонувати реалізаційні основи впровадження СМЯ у навчальних закладах з
використанням розробленої параметричної моделі оцінки та прогнозування рівня
якості НЗ з врахуванням міжнародних стандартів управління якістю та процесного
підходу до діяльності.
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АЛГОРИТМ ВІДБОРУ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-ПРОЕКТІВ
Аналіз існуючих стандартів з управління проектами у вітчизняній і зарубіжній
практиці виявив, що стратегія ІТ-компанії формалізується в портфелі проектів, а
проекти відповідно відображають цілі організації. Також визнано, що саме
інноваційні проекти забезпечують компанію стратегічними конкурентними
перевагами [1].
Для отримання позитивної довгострокової динаміки в розвитку необхідно
ретельно підійти до передпроектної роботи, тобто дати чітке обґрунтування
проекту і провести аналіз досяжності його цілей. Аналіз літератури та стандартів з
проектної діяльності не розраховує конкурентну перевагу проекту за умови його
впровадження в компанії.
Тому необхідно провести уніфікацію процесу прийняття рішення щодо старту
реалізації інноваційного проекту завдяки розробленню єдиного алгоритму
розрахунку конкурентної переваги. Використання фінансових показників не надає
достатньої інформації для прийняття управлінських рішень. Потрібен комплекс
показників, який відобразить всі аспекти впливу інноваційного проекту і переведе
цілі проекту у вимірну величину.
Збалансована система показників, розроблена Д. Нортоном і Р. Капланом [2],
допомагає вести контроль і виконання стратегічних цілей компанії. Дана
методологія може бути застосована для інноваційної діяльності в частині
формування показників проекту. Відповідно, можна простежити структуризацію
цілей залежно від рівня інноваційної проектної діяльності. На наш погляд,
необхідно сформулювати цілі проекту, згрупувавши їх за чотирма проекціями:
фінанси, зовнішнє оточення, внутрішні бізнес-процеси і потенціал, а також
показники, які характеризують ці елементи. Таким чином охоплюються всі сфери
впливу проекту (рис.1).
Отже, необхідно виробити єдиний показник, який буде враховувати
сформовані раніше критерії. Але насамперед необхідно прийти до єдиного
алгоритму дій при оцінюванні інноваційного проекту. Процес оцінювання
проектів є особливим типом функції управління, спрямований на визначення
чисельного значення рівня конкурентної переваги проекту при реалізації його на
підприємстві.
Саме тому необхідно визначити послідовність дій при розрахунку
конкурентної переваги проекту: визначення груп показників; визначення
еталонних значень показників, за які можуть бути прийняті; визначення
одиничних показників оцінюваного проекту; визначення відносних одиничних
___________________________________________________________________________________________________________________________

98

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
показників; визначення вагових коефіцієнтів для показників; вибір методу
згортання (розрахунку) показників.
Модель верхнього рівня процесу відбору інноваційних проектів засобами
методології IDEF0 наведено на рис.1.
Національний стандарт управління проектами
Корпоративний стандарт управління проектами
Вимоги зацікавленої сторони
Нормативно-методична документація

Проекти, які реалізуються

Процес відбору
проектів

Проекти, які не реалізуються

A0
Керуючий комітет
Менеджери проектів
Аналітики

Вимоги зацікавленої
сторони

Корпоративний стандарт управління проектами
Національний стандарт управління проектами

Генерування
нової ідеї

Нормативно-методична документація

1

Визначення мети
на основі стратегії
компанії
Ідеї

Формалізована
мета ідеї

2

Таблиця оцінки
проектів у бізнесплані

Оцінювання
конкурентної
переваги

Проекти, які
реалізуються

3
Прийняття рішень
Аналітики
Менеджери проектів

Проекти, які не
реалізуються

4

Керуючий комітет

Рисунок 1 – Модель відбору інноваційних ІТ-проектів
Отже, автором на підставі аналізу різних методів оцінювання інноваційних
проектів, а також огляду стандартів з управління проектами, за допомогою
збалансованої системи показників і теорії кваліметрії розроблений алгоритм
оцінювання інноваційних проектів шляхом ранжирування проектів за величиною
створюваної конкурентної переваги компанії. З використанням розробленого
алгоритму проведено оцінку декількох інноваційних проектів в сфері
інформаційних технологій.
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Сьогодні для Державної служби України з надзвичайних ситуацій постає
питання про вдосконалення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру, а також своєчасного ліквідування їх
наслідків. Моніторинг та передбачення появи надзвичайних ситуацій (НС)
природного характеру, а особливо масштабних лісових пожеж, вимагає більш
сучасного технічного та програмного забезпечення, для більш точного і раннього
виявлення НС.
Для моніторингу та прогнозування лісових пожеж, на основі досвіду
закордонних країн, пропонується використовувати програмний комплекс ENVI
для проведення аналізу та обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).
За її допомогою проводять моніторинг навколишнього середовища, визначають
зміни, які відбуваються в природі на протязі певного періоду часу.
Більш конкретно програмний пакет ENVI використовується для визначення
нормалізованих індексів: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDSI
(Normalized Difference Snow Index) та NDWI (Normalized Difference Water Index)
[1]. Також проводиться прив’язка супутникового знімка до певної території за
допомогою координатних даних. Інструменти пакету дають змогу визначити різні
параметри атмосфери, починаючи від відсоткового вмісту газів у складі повітря і
закінчуючи визначенням температури поверхні Землі.
Основою для моніторингу та прогнозування масштабних лісових пожеж є
визначення вегетаційного індексу NDVI, тобто визначення стану рослинності
території. Вегетаційний індекс - показник, що розраховується в результаті
операцій з різними спектральними діапазонами (каналами) даних дистанційного
зондування, і що має відношення до параметрів рослинності в даному пікселі
знімка.
Характерною ознакою рослинності та її стану є спектральна відбивна
здатність, що характеризується великими відмінностями у відображенні
випромінювання різних довжин хвиль. Знання про зв'язок структури і стану
рослинності з її спектрально відбивними можливостями дозволяють
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використовувати аерокосмічні знімки для картографування та ідентифікації
типів рослинності.
Для прикладу проведено розрахунок вегетаційного індексу території України
з позначенням досліджуваної території, а саме районів Івано-Франківської області.

Рисунок 1 – Розрахований індекс NDVI території України
На основі даних спостережень штучних супутників Землі можливо
запропонувати попередній прогноз лісових пожеж для території ІваноФранківської області та прикордонних до України територій.
Список використаних джерел
1.
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Форум–2000" (Київ, 13–16 листоп. 2000 р.). – Київ : ГІС–Асоц. України, 2000. – С. 66 – 72.
2. Стародуб Ю.П., Урсуляк П.П. Інформаційні технології у комп’ютерному моделюванні
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Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
ПРОФЕСІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Останні події в Україні та світі, змушують Україну ставати активним
учасником міжнародних дискусій стосовно всього спектру міжнародних відносин на
які здатні вплинути інформаційні технології. Серед основних таких питань є питання
забезпечення кібербезпеки, яке вимагає вжиття узгоджених заходів і
впровадження комплексних підходів під егідою держави і у тісному
співробітництві з приватним сектором та громадянським суспільством, без якого
неможливо вирішити дане завдання. Крім того, зусилля протидії кіберзлочинам
справа не однієї держави. Потрібна ефективна співпраця багатьох країн світу як на
державному рівні, так і на рівні взаємодії урядових організацій з представниками
сфери бізнесу в галузі ІТ-технологій.
Провідну роль із забезпечення наукової підтримки такої стратегії повинні мати
саме наукові структури та установи, до яких відносяться вищі навчальні заклади.
Проектна діяльність зараз в університетах відбувається на всіх рівнях
управління в різних напрямках. Проекти реалізовуються, переважно, із
застосуванням функціональних структур управління, коли координатором проекту
призначається керівник, або працівник структурного підрозділу, на якого і
покладається відповідальність за реалізацію проектів. При цьому недоліки такої
структури виявляються в недостатності професійних знань у координаторів з
управління проектами. Звичайно, це не є основою для залучення до управління
всіма проектами професійних проектних менеджерів, але обумовлює створення
єдиного проектного офісу для забезпечення навчання, консультування та
стратегічного управління портфелем проектів ВНЗ.
Концептуальна структура такого офісу представлена на рис. 1. Дана модель
побудована на основі п’яти елементів загального бачення проектної діяльності [6]:
системний підхід; життєвий цикл проекту; інтелектуальний простір знань проекту;
зацікавлені сторони проекту; використання загальних навичок управління. В даній
структурі офіс побудовано за моделлю зрілості Керцнера [7].
Для забезпечення переходів в системі представлення проекту структура
включає різні шари конвергенції поєднані можливістю формування інноваційних
методів та моделей управління на основі сформованих знань.
Шар «конвергенція медіа» містить наближення, узгодження різних вимог,
обмежень та допущень по проекту зацікавлених сторін та оточення. В результаті
повинно бути сформоване «ядро» цінностей всіх учасників проекту та зафіксовано
у вигляді узгодженої проектної документації.
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Рис. 1. Концептуальна структура проектного офісу з управління проектами у
ВНЗ
Шар «конвергенція компонентів системи», тобто інформаційних,
організаційних, матеріально-технічних та управлінських складових проекту та
базового підприємства (ВНЗ).
Шар «конвергенція професіоналізму» містить взаємопроникнення
компетенцій, властивих різним видам професійної діяльності, які залучені до
проекту. Крім того, необхідно враховувати і поєднання професійної, філософськометодологічної та особистісної складових сучасного фахівця.
Список використаних джерел
1. Неизвестный С.И. Управление проектами: учебное пособие / С.И. Неизвестный. – М.:
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
СТВОРЕННЯ ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ МОБІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ
Останнім часом розвиток промисловості в Україні характеризується різким
зниженням технологічного рівня виробництва, скороченням обсягів і
асортименту продукції, зменшенням інвестиційного та інноваційного процесів,
витісненням вітчизняних продуктів з внутрішнього й зовнішнього ринків товарів.
Сьогодні важливу роль у налагодженні та зміцненні комунікацій відіграє
виставкова діяльність.
Виставкова діяльність є однією з динамічних сфер сучасної світової економіки,
яка служить засобом просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки,
сприяє розвитку малого й середнього бізнесу, є джерелом необхідної інформації,
що забезпечує науково-технічний, економічний та технологічний прогрес [1].
Основне завдання проекту : створення сприятливих умов для розширення
міжрегіонального
та
міжнародного
співробітництва
у
галузях
сільськогосподарської, харчової та переробної промисловості, просування
продукції товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки.
Для розв’язання цього завдання необхідно виконати такі дії:
 Аналіз варіантів виставкових ділянок, що здатні конфігуруватися під будьякі завдання та концепції заходів;
 Аналіз необхідних умов для ефективної участі вітчизняних та іноземних
компаній і виробників у виставках, форумах, семінарах;
 Проектні дії щодо створення виставкових ділянок, які здатні
конфігуруватися під будь-які завдання та концепції заходів;
Зацікавленість у розвитку виставкової діяльності має широке коло аудиторії,
зокрема держави, закордонних інвесторів, вітчизняних і зарубіжних виробників
та компаній, споживачів.
Особливу увагу треба звернути на незадіяні в цій області регіони, а саме у
Тернопільській, Рівненькій, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській
областях, де спеціалізовані виставки не проводяться взагалі [2].
Тернопільська область є розвинутим сільськогосподарським і промисловим
регіоном України. Природні ресурси, географічне розташування, близькість до
кордону з Європою виділяють область як регіон із сприятливими можливостями
для ведення підприємницької діяльності [3]. Участь таких підприємств у
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виставках дала б змогу реалізувати їх потенціал не виїжджаючи за межі області
чи регіону.
Таким чином, результат даного проекту – виставковий центр – дасть
можливість не лише розвитку виставкової діяльності в регіоні, а й можливість
для розширення меж місцевих виробників.
Вимоги до проекту: (опис змісту продукту)
Виставкові площі даного комплексу мають дозволяти проводити, як невеликі
виставки та ярмарки, так і масштабні заходи, тому повинні складатися з:
- Холу; виставкової зали; два конференц – зали (велика і мала); відкритої
виставкової площі; зал презентацій; офісу для персоналу; технічних та
складських приміщень.
Виставкова зала має містити:
- висота стель 20-25 метрів; окремий центральний вхід – вхід для
відвідувачів; три вхідні термінали, що розраховані на великогабаритну техніку;
підлога, що здатна витримувати великі навантаження; потужна технічна база і
розгалужена інженерна система комунікацій, що дозволить робити підключення
до електроенергії, води, каналізації, Інтернету та оргтехніки у будь-якому місці
розташування стенду; система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря
повинна включати сучасний клімат-контроль, який встановлює і регулює
температуру у павільйонах і конференц-залах в залежності від сезону.
Відкритий майданчик - використовується під час проведення відкритих
експозицій у якості додаткової експозиційної площі на великих промислових
виставках, тому має містити відкриті підходи з усіх сторін майданчика;
рівномірне покриття для великогабаритних екземплярів.
Три паркінга, що приймають вантажний і легковий транспорт, з додатковими
в’їздами і виїздами, що поліпшувало б навантаження на головний в’їзд.
Всі будівельні та архітектурні норми повинні:
 відповідати законодавчим та нормативним актам, що формуються
відповідними законами України; оформлені відповідними документами, які
прийняті у визначеному порядку компетентними державними органами.
Список використаних джерел
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЕКТАХ
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
В теперішній час в Україні відбувається інтенсивний перехід з паперового
документообігу в електронний, створюються бази даних, організовуються зв’язки
між ними, відкриваються різні рівні доступу. Це слугує спрощенню ведення
бізнесу, а також додатково відкриває нові можливості для аналітики та
прогнозування.
Для прикладу отримані та оброблені [1] дані за 2013 рік із відкритого джерела
Міністерства юстиції України: табл.1 и табл.2
Таблиця 1. Кількість виконаних дій у державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно станом на 01.07.2013 року

Таблиця 2. Обсяг послуг по регіонам (млн.грн.)

Метою проведеного чисельного аналізу було виявлення залежностей між
добробутом населення і частотою звернень нотаріусів для реєстрації речових прав
на нерухоме майно.
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На основі регресійного аналізу [2] отримана адекватна математична модель:
Y  2.25X1  0.32X 2  2979.31

де

Х1 – обсяг наданих послуг населенню (млн. грн.),
Х2 – загальна кількість звернень фізичних і юридичних осіб.

Рис. 1 Апроксимація за допомогою «Лінії тренда», по кількості звернень до
приватних нотаріусів
Подальший аналіз показує, що із зростанням добробуту населення зростає
частота звернень до приватних нотаріусів і незначно падає частота звернень до
державних нотаріусів ( рис.1). Це може також вказувати на зріст довіри громадян
до приватних нотаріусів, як гарантів забезпечення їх правозахищеності.
Обсяг можливостей для аналізу при переході до електронного
документообігу та системам зберігання інформації дуже значний.
Використовуючи такі фактори: вікові категорії, місце проживання, рівень доходу,
приналежність до певної професії, рівня освіти тощо, можливо додатково
стимулювати розвиток різних галузей промисловості, визначати та прогнозувати
потреби різних верств населення, складати програми інвестування, виявляти
корупційну складову.
Список використаних джерел
4.
Мэри Джексон. Финансовое моделирование в Excel и VBA / Мэри Джексон
//Диалектика. Киев.- 2006. – 340 с.
5.
Кристиан Олбрайт. Моделирование с помощью Excel и VBA. Разработка систем
принятия решений / Кристиан Олбрайт//Вильямс. Киев. - 2006. – 650 с.
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Кандидат технічних наук, доцент, докторант факультету інформаційних
технологій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ВИТОКИ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗРОБКИ БІАДАПТИВНИХ
УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ
Оптимізацію взаємовідносин проектної і операційної підсистем управління
підприємством пов’язують із матричними системами управління. Для побудови
(розвитку) інформаційної технології управління сучасними підприємствами
доцільно застосувати матричний підхід, що полягає у врахуванні двох джерел
впливу – операційного і проектного. Недоліком такого підходу є неврахування
необхідності адаптації відповідних підсистем управління одна до одної.
Для подолання цього недоліку пропонується застосовувати принцип
біадаптивності – реалізації адаптації підсистеми операційного управління
підприємством до змін, що виникають в проектній підсистемі, і навпаки.
З метою реалізації біадаптивності в інформаційні технології управління
підприємствами пропонується ввести об’єкт біадаптивної адаптації (ОБА) –
частину програмного коду, яка б аналізувала зміни, що впроваджуються у кожній
з підсистем, і розробляла б відповідні адаптаційні зміни у іншій.
Функціонування ОБА повинно забезпечуватися методологічно, визначенням
набору моделей, методів і інструментів, які б ставили у відповідність певним
класам і типам змін у кожній з підсистем набору узгоджених адаптаційних змін у
іншій підсистемі. При цьому має враховуватися специфіка як операційної, так і
проектної підсистеми.
Для реалізації інформаційної технології біадаптивного управління
підприємствами пропонується структура із чотирьох компонентів – трьох
компонентів інформаційної технології (управління операційною підсистемою
підприємства, його проектною підсистемою і об’єкта, що забезпечуватиме їх
синергію – ОБА) і одної методологічної компоненти, зовнішньої по відношенню
до інформаційної технології, що буде, у свою чергу, забезпечувати діяльність ОБА.
Функціонування такої структури пропонується будувати на принципах
біадаптивності, розставлення пріоритетів між цілями підсистем, застосування
експертного або статистичного методу.
З цієї точки зору актуальною є постановка наукової проблематики розробки
науково-теоретичних та науково-практичних інструментів побудови біадаптивних
управлінських систем (БУС) із наступними компонентами: методологічна,
організаційна і технологічна. Методологічна складова передбачає розробку
моделей і методів взаємоадаптації (має реалізовувати біадаптивність),
технологічна – втілюватися у відповідному модулі інформаційної системи,
організаційна – в організації діяльності підприємства в умовах використання
біадаптивних управлінських систем.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ
ПРОЕКТАМИ
Управління будівельними проектами (УБП) в проектному менеджменті є
актуальною задачею.
У вітчизняному будівництві реалізація багатьох проектів супроводжується
перевищенням попередньо запланованих термінів і вартості, що свідчить про
недостатній рівень їх керованості. Така ситуація пояснюється тим, що традиційна
схема управління не відповідає усім вимогам проектної діяльності. Сьогодні
структура будівельного проекту включає складний процес: підготовчопланувальної діяльності, введення об’єкту до експлуатації тощо. У цілому
будівництво перестало бути виключно підрядним, воно трансформувалось у більш
складну і комплексну діяльність: від ініціації до його завершення [1].
Управління будівельними проектами об'єднує обов'язки традиційного
менеджера проекту з навичками і досвідом в будівельній галузі. Оскільки
будівельні проекти постійно змінюються, успішному менеджеру проекту
необхідний широкий спектр навичок і здібностей для управління різноманітними
елементами проекту.
У сучасному світі інформаційні технології проникають в усі сфери діяльності.
Будівництво та управлення проектами не є винятком. Складність інженерних
розрахунків будівельних проектів та прийняття рішень вимагає застосування
сучасних комп'ютерних систем і технологій.
На сьогодні інформаційні технології являються сукупністю програмних
засобів, призначених для збору, переробки, зберігання і передачі інформації у
відповідності з метою змістовної постановки вирішуваного завдання чи проблеми.
В основі інформаційних технологій є нова хвиля Web-додатків та хмарних
сервісів, що призводить до упорядкованості комунікацій, спрощення
документообігу та підвищення ефективності УБП.
Ось деякі з кращих ІТ-інструментів для управління будівельними проектами
[2]:
- Smartsheet;
- BuilderTREND;
- Co-construct;
- Procore;
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- BuildTools;
- Aconex.
Smartsheet - це електронна таблиця, інструмент управління з високою
надійністю спільної роботи і спілкування. За допомогою попередньо створених
шаблонів в будівництві, можна легко створити графік, відстежувати прогрес,
управляти документами, і організувати деталі. Діаграми Ганта автоматично
створюються і автоматично змінюється кожен раз, коли вноситься зміна, так що
можна поділити найбільш актуальну хроніку з членами команди та зацікавленими
сторонами. В Smartsheet можна завантажувати файли з комп'ютера, Google Drive,
Box, Dropbox, Evernote або додати Web-ресурси, створювати центральне сховище
всієї проектної документації і контрактів.
BuilderTREND - це хмарний інструмент для управління проектами
будівництва. Система допомагає будівельникам спілкуватися з субпідрядниками
про завдання і дозволяє клієнтам бачити статус проекту в реальному часі.
BuilderTrend дозволяє створювати пропозиції, спростити процес торгів,
відправляти документи, створювати розклад проекту, а також управляти
відносинами з клієнтами.
Co-construct являє собою Web-рішення, призначене для користувачів
будівельників і проектувальників. Система допомагає компаніям координувати
параметри проекту, графіки і фотознімки, в той час, поліпшуються взаємини з
учасниками проекту. Користувачі можуть відслідковувати зміни замовлень,
створення бюджету проекту, графіків оновлення, обмінюватися файлами і багато
іншого.
Procore допомагає компаніям підвищити ефективність та підзвітність за
рахунок добре налагодженого обміну інформацією і документацією. Хмарний
інструмент забезпечує можливість спільної роботи над проектами та подання
документів, з можливістю редагування в реальному часі. Підтримуються наступні
функції: планування проекту, звітність, документообіг, торги і багато іншого.
BuildTools призначений для житлових будівельних фірм і пропонує
управління проектами, планування, управління послугою, зберігання документів,
складання бюджету та підтримку управління. За допомогою цього засобу можна
керувати комунікаціями між командою проекту і субпідрядниками, пересилати
фотографії території, терміни проекту, бюджети, розклади.
Aconex пропонує єдине рішення для управління інформацією і процесами на
всіх етапах проектування і будівництва для підвищення ефективності та зниження
ризиків. Особливості включають в себе управління документами, автоматизацію
документообігу, управління постачанням, управління проблемами, і багато
іншого.
Список використаних джерел
1. Гриффит А. Системы управления в строительстве / А.Гриффит, П. Стивенсон, П. Уотсон
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ГЕНДЕРНИЙ ОФІС В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІЙ
ПЛАТФОРМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Серед новітніх підходів реалізації проектів і програм особливе місце посідає
гендермейнстрімінговий (gender mainstreaming). За визначенням Економічної та
соціальної ради ООН (ECOSOC), гендермейнстрімінг – процес оцінки наслідків
для жінок і чоловіків будь-яких запланованих дій (у політиках, програмах і т.ін.),
у всіх сферах і на всіх рівнях. Гендерна стратегія, актуалізована у Цілях сталого
розвитку (Sustainable Development Goals), наголошує на
«рівних правах,
можливостях і справедливості, як для жінок, так і чоловіків» й, у свою чергу,
спонукає проектне управління до імплементації відповідного підходу. Так, в
рамках Європейського Союзу врахування гендерної проблематики є обов’язковим
компонентом всіх стратегій і програм [1].
Серед кращих практик впровадження гендермейнстрімінгових підходів в
управління проектами територіальних громад є досвід Відня [2]. Адміністрацією
міста запроваджено гендермейнстрімінг у всі сфери управління, що в свою чергу
забезпечило: рівний доступ до послуг публічного управління, відкритість процесів
бюджетування, високий рівень корпоративної культури.
Органи місцевого самоврядування українських міст (Харкова, Херсона та ін.)
впроваджують офіси управління проектами (Project Management Office, РМО), як
центри управління стратегічно важливими проектами та програми [3]. Разом з тим,
українські
РМО
демонструють
поодинокі
практики
застосування
гендермейнстрімінгових технологій в управлінні проектами та програмами.
Для ефективної реалізації програм розвитку територій управлінська структура
органів місцевого самоврядування потребує «перезавантаження» у напрямку
інтеграції гендерного офісу (рисунок). Координатор Гендерного офісу – Голова
адміністрації, який(ка) залучає до виконання завдань своїх радників. До структури
Апарату управління пропонується включити «Сектор гендермейнстрімінгу»,
головна функція якого «гендерна фільтрація» Пропозицій. Саме цей підрозділ буде
перевіряти: чи враховані потреби різних гендерних груп; як результати
впровадження будуть впливати на різні гендерні групи і в якій мірі і т.ін. Для
прийняття обґрунтованих і збалансованих рішень необхідно залучати коло
експертів з гендермейнстрімінгу (гендерного бюджетування, гендерного аудиту,
гендерного планування) відповідно до специфіки питання. Фінансове
підтвердження щодо справедливості розподілу бюджетних коштів на реалізацію
Пропозиції покладається на «Відділ гендерного бюджетування».
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Керівництво адміністрацією
ГОЛОВА
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ
Сектор з
гендермейнстрімінгу

Експерти з
гендерменстрімінгу

Гендерний офіс
Радники з
гендерних питань

Структурні підрозділи (департаменти, управління)
Департамент
фінансів
Відділ
гендерного
бюджетування
Розробка Пропозицій

Рисунок. Гендерний офіс в інформаційно-комунікативній платформі
органів місцевого самоврядування
Представлена схема гендерного офісу в інформаційно-комунікативній
структурі органів місцевого самоврядування акумулює організаційноінтелектуальні (знанієві, експертні) можливості державних органів і дозволяє
створювати і реалізовувати місцеві ініціативи нових за змістом і високої якості.
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МЕТА-МЕТОДОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА
ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Методологія управління проектами створювалась десятками, сотнями,
тисячами професійних менеджерів продовж декількох поколінь. Вона була
локалізована вченими у вигляді книг, документів, лекцій, тощо. Так, зокрема, звід
знань з управління проектами PMBOK (який ми частіше всього приймаємо за
методологію управління проектами) включає 10 галузей, які об’єднують
накопичений в світі досвід по управлінню проектами [1 – 2]. Але практично ні в
цій, ні в інших методологіях не висвітлюються питання, а як зробити, щоб
методологія управління проектами ефективно використовувалась проектноорієнтованим підприємством?
Більшість вітчизняних організацій у своїй діяльності ще не використовують
отриманий в розвинених країнах досвід професійного управління, який і закладено
в сучасні методології управління проектами. Це призводить до того, що у
більшості керівників вітчизняних компаній складається думка, що методологія
управління проектами в Україні «не працює».
Чому це так відбувається? По перше, багато хто вважає, що методологію треба
вивчити і перенести на процеси підприємства. Насправді будь яка методологія –
це набір інструментів, які потрібно підібрати і налаштувати на умови проектноорієнтованого підприємства. По-друге, потрібно не тільки «налаштовувати»
методологію на умови використання. Але ще й змінювати саме підприємство,
змінювати відношення до своїх професійних дій працівників підприємств у зв’язку
з тим, що методологія «встановить» нові закони управління.
Тому впровадження методології управління проектами (МУП) вимагає від
працівників компаній змінити той спосіб, яким вони звикли виконувати свою
роботу [3]. А для того, щоб його змінити, на них потрібно «правильно» вплинути.
Виходячи з цього впровадження методології управління проектами слід
розглядати, через призму елементів інформаційного впливу на всіх, хто задіяний у
проекті. Необхідний цілісний і комплексний підхід, який включає розробку
правильної стратегії впровадження та плану впровадження методології та
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технології управління проектами, що враховує всі особливості підприємства, а
також довгострокове спонсорство і наполегливість керівництва.
Для цього пропонується створити деяку надбудову над методологією
управління проектами у вигляді мета-методології, яка буде містити наукові
інструменти управління впливами в процесі впровадження методології управління
проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств.
Визначення 1: Мета-методологія впливу на управління проектами
(ММВУП), це систематизована сукупність концептуальних представлень,
принципів, теоретичних моделей, методів та практичних інструментів
направлених на управління впливами для підвищення ефективності впровадження
методологій управління проектами в діяльність проектно-орієнтованих
підприємств.
По суті мета-методологія впливу на управління проектами це методологія
впровадження методологій управління проектами. Ключовим елементом
впровадження методології управління проектами є використання інструментів
теорії несилової взаємодії. Саме ці інструменти будуть розглядатися як системоутворюючі в ММВУП.
Ця мета-методологія повинна визначати, як краще впровадити стандартні
процеси управління проектами, щоб вони максимально відповідали потребам і
специфіці конкретного підприємства. Інструменти такої мета-методології будуть
орієнтовані не на управління конкретним проектом чи програмою підприємства, а
на реалізацію заходів по впровадженню методологій управління проектами,
програмами, чи їх портфелями на проектно-орієнтованих підприємствах з метою
отримання максимального результату проектів за обмежених ресурсів.
По суті ММВУП забезпечить проектних менеджерів-практиків шаблонами,
правилами, алгоритмами, схемами орієнтованими на вироблення у всіх учасників
процесу впровадження позитивного мотивованого відношення до нової методології
та технології управління проектами з однієї сторони. А з іншої дозволить вибирати
в методологіях та технологіях управління проектами саме ті інструменти, які
найбільше впливають на підвищення ефективності діяльності
проектноорієнтованого підприємства. В будь якому випадку ключове слово в метаметодології впливу на управління проектами, це слово «вплив».
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Важливість сьогодні проектів агропромислового комплексу (АПК) в
економіці України та швидкість розвитку ІТ-сектору України визначають
необхідність розробки спеціалізованого програмного забезпечення і широке його
використання для підвищення ефективності управління в сільському
господарстві. Застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й
ефективність управлінської праці, дозволяючи по-новому вирішувати багато
завдань.
Сільське господарство потребує оптимізації виробництва з метою одержання
максимального прибутку, раціонального використання ресурсів , у тому числі
природних, захисту навколишнього середовища [1].
Вивчення досвіду сусідніх держав показує ефективність застосування
новітніх технологій в управлінні проектами в АПК.
Провідні ІТ-компанії розробили власні технологічні рішення, що дозволили
підвищити ефективність виробництва в АПК та автоматизувати процеси обліку в
системі земельного кадастру [2].
Для ведення ефективного господарювання в рослинництві використовуються
новітні технології, такі, як системи глобального позиціонування GPS, спеціальні
датчики, аерофотознімки і знімки з супутників, а також спеціальні програми для
агроменеджменту на базі геоінформаційних систем (ГІС) [3].
Використання досягнень геокосмічних інформаційних систем дозволяє
дистанційно оцінювати стан врожаїв, наявність захворювань на полях,
автоматизувати бізнес-процеси на підприємствах АПК і впроваджувати технології
точного землеробства.
Крім того, у країнах ЄС сучасні технології створюють можливість для
оперативного моніторингу правильності надання державної підтримки
конкретному фермеру під вирощування певної культури [2].
В тваринництві, окрім ІТ-засобів для ведення будь-якого господарювання (1С,
«M.E.Doc») використовуються і спеціалізовані ІТ-продукти.
Наприклад, розробка компанії “Pantheon Farming” дозволяє впровадити
сучасні інформаційні системи управління у фермерських господарствах
тваринницького напряму спеціалізації.
В свинарстві добре зарекомендувала себе данська програма по управлінню
фермою AgroSoft [4], яка дозволяє вести ціленаправлену роботу із поголів’ям,
аналізувати і контролювати корисні ознаки:
- продуктивність (вихід поросят за опорос, інтенсивність використання
свиноматки, добовий приріст);
- непродуктивні кормо-дні;
- тривалість використання свиноматок та кнурів;
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- тривалість підсисного періоду, вік та маса поросят при відлученні;
- рух поголів’я стада;
- щільність розміщення свиней в станку;
- та інше.
AgroSoft допомагає управляти, контролювати та аналізувати стан
на свинофермі в будь-який час та за будь-який період діяльності.
В скотарстві використовується нідерландська програма UniformAgri –
система обліку та управління молочно-товарною фермою [5]:
- робота з усіма групами ВРХ (основне стадо, бики, молодняк, робота з
історією);
- під'єднання до кормового комп'ютера;
- щоденний моніторинг виробництва молока на кожну корову;
- ведення запасу сперми по биках;
- контроль показників відтворення через спеціальні звіти та аналізи;
- моніторинг стану здоров'я тварин (кількість соматичних клітин,
використання медикаментів, реєстрування захворювань та профілактичних
заходів);
- унікальний голландський метод обрахунку піку продуктивності — SPP
Analisys;
- формування власних звітів по будь-яким необхідним показникам
(продуктивність, здоров'я, відтворення та інші);
- «щоденник» — кожен день програма нагадує, які дії потрібно виконувати та
з якими групами тварин;
- можливість віддаленого он-лайн моніторингу та аналізування;
- система основана на легкому вводі даних та корисному списку команд для
календаря корови.
ІТ-продукти, які використовуються в сільському господарстві, можна
проранжувати, не лише за видам тварин, а й за завданнями. Наприклад, для
розрахунку рецептів комбікормів використовуюся WinPasze (Польща), Корм
Оптима (Росія), AgroSoft (Данія) та інші.
Отже, використання сучасних ІТ-рішень в АПК дозволяє сформувати
синергію, що забезпечує динаміку розвитку виробництва, а також підвищити
ефективність управління проектами АПК.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ «UEMR» - ЄДИНА ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА
КАРТКА
Гарантія швидкого та надійного доступу до медичної інформації, як для однієї
людини, так і для лікарні чи навіть для медичних закладів усієї країни є головною
умовою розвитку України та її належності до європейського простору [1]. Для
цього потрібно модернізувати усю медичну систему, це передбачає впровадження
інформаційних технологій, а саме електронних медичних карток.
Паперові медичні картки вже морально застаріли, їх можна загубити,
зіпсувати чи навіть знищити, назавжди втративши свої медичні данні.
В США електронні медичні картки існують вже протягом 30 років. У Великій
Британії, Швеції та Естонї ЕМК почали впроваджувати з 2000-х років. В Німеччині
та Австралії впровадження ЕМК почалося в 2011 році і знаходиться в стадії
активного розвитку та розширення. Австралійські вчені підрахували, що ЕМК,
тільки в їхній країні, можуть потенційно рятувати близько 5000 життів на рік.
UEMR (Unified Electronic Medical Record) - це єдина електронна медична
карта, яка має на меті:
1. Покращити рівень медичних послуг нашої держави.
2. Створення онлайн сервісу збереження персональних медичних даних,
збереження і відображення яких буде відповідати міжнародним стандартам
сертифікації та безпеки.
3. Підняти рівень медичного документообігу до міжнародного рівня, що
забезпечить спрощення співпраці з іноземними клініками.
4. Підняти рівень комфорту пацієнтів державних клінік.
5. Знизити рівень раптової смертності серед населення.
Результатом цього проекту є надання нового медичного сервісу щодо
збереження та обліку персональних медичних даних користувачів, за допомогою
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якого кожна людина зможе отримати інформацію про стан свого здоров’я з будьякого пристрою.
Продуктом проекту [2] стане база даних, що вміщуватиме у зашифрованому
вигляді персональну інформацію та веб-сайт разом з мобільними додатками, за
допомогою яких користувач зможе отримати доступ до персональної медичної
інформації.
Життєвий цикл проекту починається з етапу розробки концепції, основними
цілями якого є аналіз сучасного попиту, створення бізнес плану та ТЕО.
Виконуються роботи з оцінки рівнів ризику, визначаються результати та стратегія
виконання проекту.
На етапі планування та розробки проекту буде відбуватися формування
проектної команди, розподілення ролей і обов’язків, розробка проектної
документації, створений цільовий план, формування бюджету, складання вимог
щодо якості продукту для подальшої оцінки стану виконання проекту.
У фазі виконання проекту відбуватиметься безпосередньо розробка та
тестування продукту. Для досягнення поставлених цілей будуть виконані роботи
зі створення зручного інтерфейсу, розробки ПЗ, відкриття ПЗ у тестовому режимі.
На етапі закінчення проекту розроблене програмне забезпечення буде проходити
сертифікацію з безпеки.
На останньому етапі відбудеться закриття проекту. Даний етап включає
завершення розробки продукту, кінцевий аудит та розпуск команди. Завершальні
роботи складаються з кінцевого тестування, впорядкуванні рахунків, оцінки
якості. Також у кінці цього етапу продукт вводиться в експлуатацію.
Ключові спеціалісти проекту: технічні спеціалісти, спеціаліст з охорони
здоров'я та спеціаліст з інформаційної безпеки. Також для виконання проекту
потрібні розробники веб-сайту, мобільних додатків, бази даних та хмарної
інфраструктури, перевіряти програмні продукти будуть тестувальники
програмного забезпечення та інформаційної безпеки.
У доповіді будуть розглянуті й інші питання щодо характеристик та
особливостей реалізації цього проекту з визначенням цілей бюджету та основних
контрольних віх проекту.
Отже, електронні медичні картки – це необхідна для нашої країни інновація,
яка зробить наше життя безпечним і якщо така система врятує хоча б одне життя
чи дасть змогу запобігти хворобі, то ця система має право на існування. Електронні
медичні картки – це не просто база даних, це інше сприйняття здоров’я, як
власного так і всієї нації, це інше сприйняття себе, яке дарує більше можливостей
прожити довге та щасливе життя.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Прийнята Європейською Комісією «Стратегія для розумного, сталого та
всеохоплюючого зростання» Європа 2020 передбачає реалізацію семи провідних
ініціатив, одна з яких безпосередньо стосується розвитку цифрових технологій на
європейському континенті. Основною метою зазначеної ініціативи є одержання
сталих переваг в економіці та соціальній сфері, зумовлених можливостями
швидкісного Інтернету та супутнього програмного забезпечення. Подальша робота
європейських інституцій в цьому напрямку передбачає заохочення інвестицій в
інфраструктуру високошвидкісного Інтернету, створення єдиного ринку
доступного в режимі он-лайн контенту з належним рівнем довіри та відповідною
нормативною базою, сприяння проведенню наукових досліджень у сфері
інформаційних та комунікаційних технологій шляхом залучення коштів
структурних фондів ЄС, підвищення обізнаності громадян у питаннях
використання сучасних цифрових технологій та можливостей доступу до
Інтернету, охоплення новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями всіх
секторів економіки, державних структур та різних сфер суспільного життя [1].
Разом з тим, програма розвитку цифрових технологій тісно пов’язана з
іншими ініціативами Стратегії Європи 2020. Перш за все, концепція розумного
зростання ґрунтується на посиленні ролі знань та широкому впровадженні
інновацій. При цьому необхідно забезпечити трансформацію інноваційних ідей в
нові конкурентоспроможні продукти та послуги. Очевидно, роль інформаційнокомунікаційних технологій в цьому процесі суттєва і багатогранна, вона
проявляється під час проведення наукових досліджень через доступ до
накопичених масивів даних і напрацювань колег із різних країн, у посиленні
кадрового потенціалу за рахунок можливості дистанційного отримання якісних
освітніх послуг та консультацій кращих фахівців, як необхідний елемент системи
маркетингу та взаємодії зі споживачами товарів і послуг, при плануванні
діяльності розподілених проектних команд тощо.
Одним із вагомих практичних кроків на шляху виконання поставлених
завдань стало створення Європейською Комісією мережної он-лайн платформи,
яка дає можливість всім зацікавленим сторонам вести діалог та розповсюджувати
передовий досвід. Вказана платформа розглядається як невід’ємна частина
спільного цифрового ринку і важливий чинник успіху інформаційної економіки.
Вона містить достатньо широкий набір сервісів, включаючи електронну дошку
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оголошень, майданчик для проведення торгів, пошукові засоби, новини, служби
зв’язку, платіжні системи.
Ще один важливий аспект стосується впливу інформаційно-комунікаційних
технологій на регіональний розвиток. У цьому зв’язку становлять інтерес деякі
загальні підходи в рамках чинної політики згуртування, що проводиться в рамках
європейського співтовариства. Її основною метою є зменшення відмінностей у
рівні соціально-економічного розвитку різних регіонів. Для досягнення вказаної
мети передбачається, зокрема, створення більш ніж 40 тисяч нових робочих місць
у високотехнологічному секторі та посилення міжрегіональної співпраці.
Необхідність залучення представників різних регіонів до обговорення
актуальних питань розвитку зумовила потребу в інтенсифікації діалогу. Зважаючи
на вказані обставини, Комітет Регіонів ЄС прийняв рішення про створення
моніторингової платформи EUROPE 2020 MP. Нині її активними користувачами є
представники більш ніж 160 регіонів та міст. Моніторингова платформа дозволяє
виявляти виклики та перешкоди, що виникають під час реалізації проектів
розвитку на регіональному та локальному рівнях, оперативно їх узагальнювати та
надавати якісні рекомендації щодо запобігання виникненню проблем та їхнього
вирішення. Основними використовуваними інструментами є семінари з
актуальних політичних питань з можливістю безпосереднього спілкування з
представниками європейських інституцій і залученими експертами, звіти за
результатами моніторингу, робочі групи та інші тематичні ініціативи.
Особливість ініціативи «Цифрового порядку денного для Європи» [2] полягає
в тому, що вона досить легко може бути розповсюджена на країни-партнери ЄС.
Підтвердженням цьому є візит в Україну єврокомісара з питань цифрової
економіки та суспільства Г. Оттінгера, що відбувся в липні 2016 року. Наявність у
нашій країні кількох досить потужних регіональних IT-кластерів відкриває в цьому
напрямку цілком привабливі перспективи. Переважна орієнтація вітчизняних ІТфахівців на аутсорсинг, що мала місце в попередні роки, може змінитись
можливістю рівноправної участі в європейських проектах. При цьому деякі
ключові напрямки, наприклад, електронна система охорони здоров’я, збігаються з
потребами реформування відповідних галузей в Україні, які до того ж є особливо
чутливими на регіональному та місцевому рівнях. Таким чином, з’являється
можливість не лише на місці апробувати розроблені програмні продукти, але й у
максимально повному обсязі скористатись європейським досвідом надання послуг
у визначеній сфері.
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МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РОЛЕЙ В КОМАНДЕ ПРОЕКТА
Парадигма индивидуальной и коллективной компетентности специалистов по
управлению проектами базируется на принципах разделения целей проекта,
проектной и операционной деятельности. Как правило, между уровнем
индивидуальной компетентности и коллективной существует разрыв, который
объясняется тем, что многие профессионалы в управлении проектами имеют
высокий уровень компетентности в одной области, но низкий уровень в другой [1].
Рассмотрим задачу формирования неоднородной команды проекта в такой
постановке. Для выполнения проекта необходима команда, в которой членам
команды предназначено множество различных функциональных ролей Y = {yj}, j =
1, m . Количественный состав команды определяется объемом работ,
предусмотренных проектом. Будем считать, что объемы работ распределены
между функциональными ролями. Ролевой состав команды и количество
исполнителей каждой роли определяется менеджером проекта для каждого
конкретного проекта. Одна роль может выполняться несколькими специалистами.
Но, в свою очередь, один и тот же специалист может сочетать разные роли [2].
Известны также множества претендентов Xj = {xi}, i = 1, n на каждую j-ю роль
(должность). При этом некоторые элементы xi могут быть включены в несколько
множеств претендентов (претендуя на различные роли в команде проекта).
Каждый претендент xi из множества Xi описывается множеством компетенций
K(xi)= ku(xi) согласно стандарта ICB 4.0. Каждая функциональная роль yj
характеризуется множеством компетенций K*(y) = {k*(y)}, которыми должны
обладать претенденты xi, и в соответствии с которыми осуществляется выбор
оптимальных исполнителей на роли yj, j =1, m .
При определении перечня компетенций руководитель проекта должен
использовать для этого перечень компетенций из системы оценки
профессиональной компетентности проектных менеджеров. Согласно ICB 4
количество элементов компетенций, по которым ведется оценка компетентности
проектных менеджеров, равна 28. Но, используя взаимосвязь между элементами
компетенций, можно их интегрировать и свести при необходимости до 11-15
ключевых, что упрощает работу с ними. Тогда каждого из претендентов можно
представить в виде индивидуальных оценок компетенций, которые необходимы
для работы в команде конкретного проекта.
Для синтеза модели оценки эффективности команды проекта используем
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модель многофакторного оценивания. Привлекательность Pj(xi) каждого
претендента xi на j-ю роль определим как аддитивную функцию полезности,
которая учитывает наличие и степень развития компетенций K(xi), необходимых
для данной должности yj. Для каждой роли yj, j = 1, m при формировании команды
на выполнение конкретного проекта значение критериев требований K*(yi)
известны и могут быть заданы количественными оценками по таксономии Блума
согласно ICB 4.
Кроме того, компетенции ku(xi), u = 1,U при оценке претендентов в различных
проектах могут иметь различную важность. Итак, этот факт также необходимо
учесть, используя соответствующие весовые коэффициенты важности qu. Тогда
привлекательность i-го претендента на j-ю функциональную роль определяется:
U

Pj ( xi )   qu ku ( xi ) .

(1)

u 1

Но если свойственные участнику команды баллы по данным компетенциям
ниже требуемых, то эта функциональная роль может быть выполнена за счет
компетентности других участников команды проекта. Тогда привлекательность n
претендентов на j-ю функциональную роль определяется
U

U

U

u 1

u 1

u 1

Pj ( xi )   qu ku ( x1 )   qu ku ( x2 )  ...   qu ku ( xn )

(2)

и многофакторная модель оценки эффективности команды проекта имеет вид:
m

P( x)   Pj ( xi )  max
j 1

xi X j , j

(3)

при ограничении ku(xi
ku(yj), j= 1, m.
Данную модель целесообразно использовать при формировании команд в
случае, когда претенденты незнакомы друг с другом и не могут выразить суждений
об отношениях, определяющих психологическую совместимость, что является
одним из важнейших факторов сплоченности команды.
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КОМПЛЕКС СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ВИМІРЮВАННЯ «РОЗУМНОСТІ СОЦІОПОЛІСІВ»
Впродовж останнього десятиліття стрімко розвиваються системні концепції
інформаційних технологій розумних міст. Поняття «Розумне місто» трактується як
концепт сучасного формування високоорганізованих та заснованих на системах
перспективних інформаційно-технологічних та
інженерно-технологічних
розробленнях міст, що базуються на комплексі інноваційних рішень в соціальнотехнічних і соціально-економічних галузях. Системне подання та опрацювання
даних, що характеризують сучасне місто, призводять до формування розумних
міських середовищ, зокрема таких як «зелені» чи «екологічні», що зорієнтовані на
захист та збереження навколишнього середовища і зниження викидів CO2. Саме в
такому контексті формуються перспективні програми «розумної» технологічної
перспективи для курортополісу «Трускавець».
Інформаційні технології, зорієнтовані на формування «розумних міст»
досліджуються та розробляються багатьма науковцями. С. Діркс і М. Кілінг [1], а
також Р. Кантер і С. Літоу [2] підкреслюють важливість органічної інтеграції
різних систем міста в створенні розумного міста. Керівниками сучасних міст
приділяється все більша увага рейтинговим показникам, що визначають політику
їх розвитку. У Віденському університеті розроблені метрики для оцінки 70
європейських міст середнього розміру [3]. С.Цугаріс запропонував систему, що
складається із шести рівнів вимірювання «розумності міста»: міський рівень, який
підкреслює той факт, що розумні міські виміри повинні бути сформовані в системі
всього міста; рівень «зеленого міста» в контексті нових теорій та практик
екологічно чистих урбанізаційних структур; рівень використання загальноміської
«зеленої економіки»; рівень інструментарію, який забезпечує формування
системних характеристик в режимі реального часу, смарт-лічильники і давачі;
рівень інтеграції, який передбачає наявність розумних міських застосунків, що
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забезпечують можливість спілкування і обміну даними та надання інформаційних
послуг і інноваційний рівень - створення сприятливого інноваційного середовища
для бізнесу [4].
Для соціополісу «Трускавець», який опрацьовується авторами цієї доповіді
в якості майданчика для прототипування базовм виміром є «зелена економіка»,
що повинна забезпечувати підтримання його статусу як однієї з найзеленіших
агломерацій в Україні. Це обумовлюється наявністю лісів, потужних систем
джерел мінеральних вод та відсутністю шкідливих для природи промислових
виробництв. Розглядаючи «розумність» цього соціополісу саме в екологічному
профілі виділимо три базові напрями впровадження інновацій та перспективних
трансформацій.
Попередній стан територій окремих міст Трускавецько-Дрогобицького
регіону в екологічному плані потребує суттєвого покращення. Для цього необхідно
вирішити низку господарських проблем. Відсутність у приватному секторі
смітників призводить до скидання побутових відходів на узбіччях вулиць та в
місцеві річки. Для вирішення цієї проблеми доцільно розгорнути пункти збору
відходів з первинним їх сортуванням та проведенням освітньо-роз’яснювальних
заходів в освітніх закладах та в цільових групах дорослого населення. По-друге в
соціополісі, неналежним чином фільтрується вода, яка призначена для загального
споживання населенням. Каналізаційні стоки також проходять недостатню
очистку, що призводить до забруднення малих річок регіону. Промислові
підприємства що функціонують на території соціополісу «Трускавець» в більшості
випадків неконтрольовано скидають в річки неочищені стічні води. По-третє,
актуальною залишається проблема несанкціонованого вирубування лісів.
Вимірювання параметрів «розумних соціополісів» представляє собою
актуальну наукову задачу. Пропоновані базові напрями розвитку соціополісу
«Трускавець» при їх успішній реалізації забезпечать досягнення ним статусу
«зеленого» соціополісу. Подальші дослідження будуть спрямовані на розроблення
методологічних та інформаційно-технологічних засад формування соціополісу як
«розумного» конгломерату курортних містечок у відповідній системі
характеристик та специфічних інструментів вимірювання рівня «розумності» на
основі комплексу відповідних лінгвістичних змінних та інформаційнотехнологічних процедур їх оцінювання.
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УПРАВЛІННІ РОЗПОДІЛЕНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ
Задача вибору сценарію розподіленого навчального проекту є типовою
задачею теорії задоволення обмежень. На сьогоднішній день для вирішення
подібних задач в загальній постановці використовуються різні алгоритми і методи.
Зокрема проблема задоволення обмежень може формулюватися як система рівнянь
з числовими параметрами, і для її вирішення можуть використовуватися
стандартні чисельні методи. Однак при вирішенні багатьох реальних задач,
особливо якщо модель включає нечислові параметри, а початкові дані можуть
задаватися приблизно в вигляді множин і інтервалів, що містять допустимі
значення, ці методи виявляються непридатними.
Одним з найбільш розвинених і практично значущих підходів, що відносяться
до програмування в обмеженнях, є так звані недовизначені обчислювальні моделі
(НОМ).
Метод НОМ був запропонований на початку 80-x років для подання та
обробки неповністю певних знань [2, 3, 5]. Розглянутий спочатку як оригінальний
метод з області штучного інтелекту, він трансформувався поступово в прикладну
технологію програмування в обмеженнях.
Технологія НОМ виділяється серед інших підходів обчислювальною
потужністю, універсальністю і ефективністю. Фактично вона є єдиною
технологією, яка дозволяє вирішувати задачу задоволення обмежень в самій
загальній постановці.
НОМ є окремим випадком узагальнених обчислювальних моделей (УОМ) .
Узагальнена обчислювальна модель складається з наступних чотирьох
множин:
M = (V , W , C , R),
де V – безліч об'єктів із заданої предметної області,
R – безліч обмежень на значеннях об'єктів з V,
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W – безліч функцій привласнення,
C – безліч функцій перевірки коректності.
Кожному об'єкту v V зіставлені:
–
універсум Xv;
–
початкове значення з універсуму (точне , недовизначене, або повне
невизначене);
–
функція присвоювання Wv;
–
функція перевірки коректності Cv.
У контексті НОМ безліч об'єктів із заданої предметної області V, є
недовизначеним розширенням безлічі змінних математичної моделі розподіленого
навчального проекту.
Обмеження R є недовизначеним розширенням (інтерпретацією) залежностей
параметрів математичної моделі розподіленого навчального проекту.
Функція привласнення – це двомісна функція, яка працює при кожній спробі
привласнення чергового значення об'єкту v V і визначає нове значення об'єкта як
функцію від поточного і присвоюваного значень .
Функція перевірки коректності – це унарний предикат, який виконується в
разі, якщо значення об'єкта x змінилося, і перевіряє правильність цього нового
значення.
На рівні інтерпретації НОМ представляється дводольним орієнтованим
графом [4, 5] (НОМ-мережа), в якому виділені два типи вершин: об'єкти і функції.
Дуги пов'язують функціональні і об'єктні вершини. Вхідні в вершину-функцію
дуги співвідносять з нею об'єкти, значення яких виступають в якості вхідних
аргументів для функції, вихідні – вказують на об'єкти, в які повиненен робитися
запис вироблюваних функцією результатів. Кожній об'єктній вершині
зіставляються тип і значення, а також прив'язуються функції присвоювання і
перевірки коректності.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
Развитие проектного подхода в научных исследованиях сопряжено с
построением комплексных структур управления организационно-техническими
системами, вобравшими в себя традиционные методы ситуационных, системных и
процессных решений. При этом в проектном подходе рассматривается также
взаимодействие трех основных сущностей: команды, проекта и его турбулентного
окружения [1]. Включение команды в состав проектной системы существенным
образом изменяет концепт управления [2]. Создаются новые требования к
сочетанию компетентности указанных основных сущностей проекта, что
определяет необходимость непрерывного трансфера знаний извне в проектную
среду за счет обучения и использования примеров наилучшей практики
проектного менеджмента [3].
В сфере профессионального менеджмента известна ролевая модель
М. Белбина, с помощью которой предпринята попытка описать работу команды и
выяснить условия успешного выполнения проекта [4]. Позднее, в работе [5]
отмечена такая особенность: «Команда – это не собрание людей, обладающих
разными названиями должностей. Все в команде стремятся выполнять
определенные роли, и их работа наиболее эффективна при тех ролях, которые
наиболее естественны для них».
Выводы об успешности команды могут быть осмыслены и рекомендации по
типам ролей в командах перенесены из сферы менеджмента в другие сферы
деятельности [4]. Как пример, можно рассмотреть модель деятельности научной
школы как “команды Белбина” [2]. Для этого интерпретируем роли в команде для
использования в «научной команде». При этом используем в качестве базы,
достаточно успешный вариант распределения ролей, сложившийся в практике
Одесского политехнического университета. В команду вовлечены сотрудники и
аспиранты ОНПУ, а также внешние партнеры по научной деятельности.
В целом, необходимым условием успеха такой «научной команды» является
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наличие в ней следующих «ролей»:
1. Вдохновитель (ректор или проректор) - обладающий админресурсом
принимающий активное участие/поддерживающий «научную команду».
2. «Патриарх» (глава научной школы) – носитель экспертных знаний,
обладающий широким научным кругозором и жизненным опытом.
3. «Завхоз» - обеспечивающий работу команды условиями работы.
4. «Секретарь» - координатор работы команды по контролю сроков,
отслеживанию выполнения мелочей, важных для выполнения работы в целом.
5. «Ассистент» - способный выполнять массу нужной работы, потенциальный
соискатель научной степени.
6. «Бюрократ» - эксперт в «научном делопроизводстве» и соблюдении всех
формальных требований.
7. «Новичок» - потенциальный соискатель научной степени.
8. «Эксперт» - обладающий уникальными компетенциями в конкретных и
смежных сферах научного знания.
9. «Критик» - обладающий авторитетом и уникальными компетенциями,
способные дать важные для успеха научной работы обоснованные замечания.
10. «Почтальон» - приносящий в команду новости из внешнего мира.
11. «Последователь» - носитель практического опыта, заинтересован в
обретении научной базы, потенциальный соискатель научной степени.
12. «Меценат» - осуществляющий ресурсную поддержку исследованиям и
разработкам, в т.ч. в целях использования в дальнейшем в своих интересах.
Таким образом, получаем матрицу «9 ролей Белбина» или «12 ролей ОНПУ»,
которая может быть представлена в виде матриц, которые можно использовать как
«контрольные карточки» для конкретной команды. Осознание «фактора команды»
позволит эффективно осуществлять поиск новых инновационных идей, а также
эффективно использовать сильные стороны всех участников команды, фактически
составляющих научную школу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ІТ-ПРОЕКТАХ
В умовах глобалізації, стрімкого розвитку бізнесу та ІТ технологій
спостерігається підвищення конкуренції та розподілення функцій між компанієюзамовника та компанією, що надає послуги аутсорсингу. Використання
аутсорсингу дозволяє замовнику значно знизити витрати, з’являється можливість
використання вивільнених внутрішніх ресурсів для вирішення інших більш
важливих та нетривіальних задач. Оскільки реалізацією проекту займаються
залучені аутсорс-команди, які мають досвід роботи над подібними проектами,
внутрішні ризики суттєво зменшуються. Отже, з метою підвищення ефективності,
зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності все більше та більше
компаній обирають аутсорсингову схему роботи. В США за 2013 рік 2 млн.
вакансій були віддані на виконання стороннім компаніям, з них 12% працівників
кол-центрів, 38% працюють в відділах досліджень та розробок, 43% в ІТ. [1]
Доходи зі світового ринку аутсорсингу бізнес процесів та інформаційних
технологій стабільно зростали з 45,6 млрд доларів США в 2000 році до 99,1 млрд
у 2012 році. Ринок аутсорсингу є динамічним та не сформованим, тому з року в рік
характеризується значною волатильністю та коливаннями при загальному тренді
до збільшення, так у 2013 році спостерігалось падіння приблизно на 20% до 82,9
млрд доларів США. Ринок відновився в 2014 році, досягнувши 104,6 млрд доларів
США, але згодом зменшився в 2015 році приблизно до 88,9 млрд доларів США.
Найбільша питома вага доходу галузі надходить з Європи, Близького Сходу,
Африки та Америки. [2]
На українському ринку ІТ послуг найбільша кількість компаній, які
працюють за принципом аутсорс. За даними дослідження ІТ-ринку Львова – Lviv
IT Research, з 192 ІТ компаній Львова 88,4% аутсорситнгові, 8,4% продуктові, 3,2%
аутстаффінгові. Збут ІТ продукції в основному орієнтований на Північну Америку,
менша частка припадає на Європу та лише 2% збуту належить внутрішньому
ринку. [3] З огляду на результати дослідження, переважна більшість ІТ компаній
України орієнтована на виконання замовлень, що надходять з зовнішнього ринку.
Оскільки аутсорсингова схема роботи суттєво відрізняється від класичної
продуктової, існує необхідність в аналізі зазначеної бізнес-моделі та її
використання в процесі управління проектами.
Виходячи зі специфіки реалізації аутсорсингових ІТ проектів, доцільно
виділити такі особливості реалізації проекту з точки зору команди проекту:

територіальна віддаленість команди проекту;

культурна диверсифікація команди проекту;
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рутинні, однотипні задачі;

відсутність відчуття причетності до продукту у проектної команди;

контроль замовника реалізації проекту тільки на моменті передачі
вхідних даних та отримання результату;

делегування відповідальності щодо успішності реалізації проекту на
третіх осіб.
Зазначений перелік може бути розширений під час деталізації роботи над
проектом.
Проекти, які реалізуються за схемою аутсорс є особливим класом
ІТ-проектів, оскільки вони повинні бути якісно реалізовані в жорстко визначений
термін та вчасно здані замовнику. Даний підхід відрізняється від
продукто-орієнтованих компаній, у яких припускається змінення строків реалізації
проектів відповідно до їх пріоритетності на завантаженості проектної команди.
Одним з важливих завдань аутсорс компаній безперечно є досягнення
стратегічного партнерства з компанією замовника, що може бути реалізовано лише
через якісно виконану роботу. Для досягнення зазначеного завдання, проектні
менеджери повинні обрати ефективну методологію управління життєвим циклом
аутсорс проекту.
На наш погляд, у проектах аутсорс доцільно використовувати гнучкі
методології розробки ІТ проекту, а саме: SCRUM, Kanban, Lean, XP, RMS . Адже,
важливими перевагами таких методологій є швидкість реагування на зміни,
одночасне виконання декількох завдань, підтримка зворотного зв’язку з
замовником протягом всіх фаз життєвого циклу проекту. При реалізації проектів
типу аутсорс також допускається поєднання деяких гнучких методологій,
наприклад, в компаніях з розробки комплексних Web-проектів, як правило,
використовується мікс з SCRUM та Kanban.
Оскільки на українському ІТ ринку, кількість компаній, які працюють за
бізнес-моделлю аутсорс найбільша - існує необхідність в ефективному управлінні
зазначеними ІТ проектами. Враховуючи можливі ризики, які розглядає замовник
при виборі аутсорсингової компанії (зрив термінів, низька якість, можливість
втрати контроля над процесом та інші), важливим етапом є вибір методології
життєвого циклу, яка допоможе не тільки успішно виконати проект, а й здобути
стратегічне партнерство на перспективу.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
На сегодня трудно представить деятельность современных компаний без
применения специальных информационных систем. Это обусловлено тем, что
внедренные информационные системы, как правило, значительно облегчают
управление деятельностью предприятия, оптимизируют внутренние и внешние
потоки информации, ликвидируют узкие места в управлении, делают прозрачной
финансовую и производственные деятельности и позволяют контролировать
работу сотрудников. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение,
обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия
решений задач из любой области. Таким образом, применение информационных
технологий на современном предприятии во многом предопределяет его
дальнейшее развитие. Информационные продукты совершенствуют и
рационализируют систему контроля оперативной деятельности компании
(различные склады, закупки и продажи, финансы и затраты, дебиторская и
кредиторская задолженность, ценовая политика), помогают управлять
взаимоотношениями с заказчиками и поставщиками, контролировать процесс
продаж. В результате их внедрения на предприятии происходит сокращение
операционных издержек, получение дополнительных доходов вследствие
увеличения оборота и роста инвестиционной привлекательности компании. Все
это делает информационные системы необходимым атрибутом деятельности
любой компании. Следствиями отсутствия должного решения проблемы
объединения информационных систем является: повторный ручной ввод данных
(справочники, данные об отгрузках, финансовые транзакции и т.п.); многократные
и бесконечные «сверки и корректировки» не исключающие ошибок; непомерные
затраты на формирование сводной отчетности; неприемлемые сроки и
себестоимость выполнения даже обыденных задач [1].
Для повышения эффективности работы приборостроительного предприятия
была построена цифровая экосистема, которая позволила рассмотреть
информационные системы разных департаментов в контексте единой управляемой
системы. Такая экосистема включила в себя следующие элементы: модуль
моделирования, технологическую базу, конструкторскую документацию, систему
управления проектами и систему бухгалтерского учета (СБУ). Все эти системы
прямо или косвенно связаны с PRP-system [2-3], которая позволяет управлять
производственной и проектной деятельностями приборостроительного
предприятия.
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Одной из поставленных задач из объединения вышеуказанных систем в
единую цифровую экосистему являлась интеграция PRP-system и СБУ для
планирования производства без ручного переноса данных из одной системы в
другую. Результатом интеграции является раздел PRP-system «Справочники
ресурсов» (рис.1), который доступен не только финансовому департаменту
приборостроительного предприятия, но и офису управления проектами,
технологам, логистам и т.д.
Процесс интеграции сопровождается двумя задачами:
1. Перенос необходимых данных в PRP-system.
2. Формирование единого списка номенклатуры в PRP-system.
Проблема формирования единого списка номенклатуры связана с тем, что
PRP-system интегрируется со многими системами приборостроительного
предприятия. Например, помимо СБУ, PRP-system связана еще и с
технологическая базой. Обе эти системы передают в PRP-system данные об одних
и тех же ресурсах, но с разных позиций. Технологическая база предоставляет
информацию о технологии производства материальных ресурсов (какие ресурсы
необходимы для их изготовления), данные из СБУ содержат перечень
материальных ресурсов с их стоимостями.
Проблема объединения информации из СБУ и из Технологической базы в
PRP-system заключается в несоответствии в наименованиях материальных
ресурсов. В СБУ содержатся названия ресурсов по поставщикам, а в
Технологической базе по конструкторским названиям. К тому же, одному ресурсу
в Технологической базе могут соответствовать несколько ресурсов из СБУ.
Такое несоответствие не дает возможности создать адекватный план
управления ресурсами проектной и производственной деятельностями
предприятия.
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В ПРОЕКТІ
Управління інформацією в проектах вимагає інтеграції і координації
функціонування різноманітних інформаційних систем та департаментів задіяних в
проектах. По суті можна говорити що в рамках управління інформацією необхідно
реалізувати деяку мультисистемну технологію, яка включатиме не тільки методи і
засоби управління отриманою інформацією, але й методи та засоби
управління/координації інформаційними системами в процесі отримання
необхідної інформації.
Розглянемо на рис.1 як виглядає обмін інформацією між департаментами
задіяними в проекті.

Рис.1. Інформаційні взаємодії в проекті через інформаційні системи
Як видно на малюнку, в процесі проектної діяльності безліч інформаційних
потоків які мають хаотичний рух між департаментами, учасниками проекту,
інформаційними системами, зовнішніми організаціями, інформаційними
системами та керівником проекту. Такий формат інформаційної взаємодії
ускладнює та затримує процес надання запитів отримання необхідної інформації.
Функціонування інформаційних систем підприємства характеризується
існуванням безлічі взаємодій. Чим більше таких взаємодій, тим вище ймовірність
помилки і тим довше інформація доходить до кінцевого користувача (а може і не
досягає його або надходить до нього несвоєчасно). Отже, чим більше працівників
задіяно в наданні інформації, тим пізніше вона буде отримана кінцевим
користувачем і тим вище ймовірність помилки.
З вищесказаного випливає, що для підвищення ефективності виконання
проекту необхідно скоротити шлях від замовника інформації, до фахівця, який її
отримує, і в зворотному напрямку. Для цього, очевидно, в інформаційні системи
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повинні «розуміти» запити один одного і вміти їх реалізовувати зі значним
ступенем автоматизації. Основна проблема полягає в тому, що деякі з наведених
інформаційних систем пов'язані логічно, але фізично розташовуються в різних
департаментах задіяних в проекті, створюються в різний час і різними
розробниками, що створює проблеми не тільки при обміні інформацією, але і при
проектуванні єдиної інформаційної технології підприємства.
Якщо мову вести про єдину інформаційну технологію проекту, то необхідно
визначитися, яке повинно бути програмно-інформаційне ядро технології, в якому
різні системи легко можуть обмінюватися інформацією. Для вирішення цієї
проблеми інформаційну технологію проекту слід розглядати як сукупність людей,
політик, методів і засобів. Для цього запропоновано використовувати
мультисистемну інформаційну технологію.
Визначення 2.1. Мультисистемна інформаційна технологія проекту (далі
-МСІТП) - технологія об’єднання впроваджених або організаційних та технічних
систем проекту, які забезпечують створення, передавання, зберігання, а також
використання інформації проекту. Її основне призначення – управляти процесами
створення та використання електронної інформації проекту.
На рис.2. показано як буде виглядати інформаційна взаємодія в проекті з
використанням МСІТП.

Рис.2. Інформаційна взаємодія в проекті через МСІТП
На малюнку видно, що за допомогою мультисистемної інформаційної
технології проекту рух інформації впорядкований, що дозволяє будь-якому
учаснику проектної діяльності отримати необхідну інформацію в будь-який
момент часу.
Результатом впровадження мультисистемної інформаційної технології
проекту має бути така система інформаційних процедур, яка відповідала б
інформаційним потребам проекту і забезпечила створення єдиної інформації в
проектній діяльності.. Це технологія перетворення інформації від виду
інформаційного оточення і інформаційного ресурсу до виду інформаційного
продукту і інформаційних дій управління проектною діяльністю.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПОВЫШЕНИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ
Метод идентификации авторов, основанный на определении потенциальных
авторов по написанию, с учетом научных коллективов и частоты их появления,
позволил повысить качество определения и связи авторских профилей с
наукометрическими базами данных и пользователями информационно-поисковой
системы [1]. Это является основой для определения соответствия между
пользователями информационно-поисковой системы и их профилями в открытых
научных Интернет-ресурсах [2].
Информационная модель профиля публикации, представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Сущности информационной модели публикации
Одним из показателей профиля публикации являются ключевые слова Ks:

K 
s
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K

,

где l –число источников ключевых слов для периодического издания.
Множество Ks ключевых слов публикаций формируются на основе: множества
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ключевых слов, указанных авторами – K1s ; множества K2s ключевых слов,
полученных из наукометрических баз данях; множества ключевых слов
периодического издания K 3s , в котором опубликована статья. Указанные
множества ключевых слов образуют информационное поле области знаний.
Показатели публикационной активности организации и отдельных учених
приобрели статус индикаторов востребованности результатов научных
исследований [3]. Поэтому требуется определение структуры публикационной
активности, ее влияния на проекты организации и выбор эффективных мер
управления.
Высшим результатом управления публикационной активностью является
достижение таких значений показателей, при которых возможно продвижение
научных разработок на внутренний и внешний рынок, а также повышение высоких
положений в рейтинговых системах [4].
Структура публикационной активности ВУЗов Украины содержит три
основных компонента: издательский проект, публикации в украинских
издательствах различного статуса, публикации в зарубежных издательствах.
Каждый компонент этой структуры строится типовым образом и включает в себя:
публикацию статей в журналах и сборниках, публикацию тезисов и докладов по
результатам работы конференции. Формирования научных профилей конкурсов и
научных мероприятий производится по схожей схеме.
Для продвижения публикаций и повышения показателей публикационной
активности необходимо развитие системы управления. Функции управления
процессом публикационной активности в рамках издательского проекта
сопряжены с анализом результатов, мониторингом деятельности, учетом
публикаций, информационным сопровождением процессов и стимулированием
авторов. Сочетание всех составляющих процесса управления публикационной
активностью позволяет получить достоверную информацию о протекании
процесса и принять эффективное решение о реализации мероприятий,
спланированных в предыдущие и последующие периоды времени.
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
ДЕВЕЛОПЕРСКОМ ПРОЕКТЕ
В условиях ограниченности финансирования девелоперских проектов
управление движением денежных средств становится приоритетным процессом
для девелоперской компании. Применяемые отечественными компаниями
инструменты управления финансированием и инструменты управления проектами
зачастую не имеют прямой связи. Как результат, любые изменения в проекте или
финансировании проекта проходят длительный процесс согласования, в котором
часть информации искажается. Несогласованность в управлении денежными
активами и управлении проекта приводит к отставанию реализации задач проекта.
Планирование движения денежных средств проекта усложняется
следующими факторами:
 движение денежных средств может выходить за рамки процессов
реализации задач проекта, что усложняет планирование сроков реализации
проекта;
 девелоперский проект, в результате успешной реализации, может быть
преобразован в программу с несколькими подпроектами, что усложняет работу с
финансовыми показателями;
 финансовые вехи и значения столбцов затрат, указанные в плане-графике
проекта, усложняют работу с планом-графиком проекта.
Как альтернатива, предлагается сформировать отдельный план-график
движения денежных средств девелоперского проекта или программы. Планграфик движения денежных средств состоит из вех, с помощью которых
предлагается планировать и фиксировать факт получения или передачи
финансовых средств. Подобный план-график создается до начала работ над
проектом, а его завершение закрывает реализацию девелоперского проекта.
План и факт поступления финансовых средств планируется в виде вех с
положительным значением сумм поступлений, с указанием информации о
договорах, в рамках которых осуществляется финансирование проекта. На
основании этой информации планируется и перепланируется бюджет проекта в
рамках каждого периода.
Финансирование задач, выполняемых подрядными организациями, а также
оплаты поставщикам материальных ресурсов, планируются в плане-графике
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движения денежных средств в виде вех с отрицательным значением сумм.
Информация о договорах должна быть также указана для этого типа вех. При этом
необходимо для всех задач, выполняемых подрядными организациями, в планеграфике девелоперского проекта указывать информацию о договорах, в рамках
которых они будут реализовываться. Описанный метод позволит анализировать:
 отклонение между затратами запланированными подрядной организацией
на выполнение задач девелоперского проекта и запланированными сумами оплат;
 отклонение между фактическими затратами задач и фактически
оплаченными сумами.
Подобный анализ может проводится в рамках всего портфеля проектов
организации и контролировать работу подрядных организаций по всему портфелю
проектов.
Кроме это, анализ вех финансирования позволит уточнить затраты,
сформированные при планировании девелоперского проекта. При этом уровень
детализации планирования вех может быть любой и их расположение не усложнит
сам девелоперский проект. При необходимости, между задачами проекта и вехами
оплат могут быть установлены зависимости, если они предусмотрены
советующими обязательствами с контрагентами проекта.
Ответственным за формирование плана-графика движения денежных средств
является финансовый менеджер проекта. При необходимости, план-график
движения денежных средств, может быть скрыт от остальных членов команды
проекта.
План-график движения денежных средств проекта содержит необходимую
информацию для оценки ключевых финансовых показателей проекта: окупаемость
инвестиций и чистая приведенная стоимость. На основании этих данных возможно
также построить график поступлений и затрат и определить точку
безубыточности.
На основании планов-графиков движения денежных средств всех проектов
девелоперской компании возможно определить указанные выше финансовые
показатели для всего портфеля проектов. Что делает планы-графики движения
денежных средств незаменимым инструментом в управлении финансовыми
ресурсами компании при реализации девелоперских проектов.
Методы планирования и управления затратами девелоперских проектов
совместно с предложенным методом управления движением денежных средств
позволят более качественно подходить к использованию финансовых ресурсов
организации.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ
ЗНАЧЕНИИ ЭНТРОПИИ
Пусть (p1 ,p2 , … pn ) –некоторое конечное распределение вероятностей, т.е.
набор неотрицательных чисел, удовлетворяющих условию ∑ni=1 pi =1. Энтропией
этого распределения называется величина: H = − ∑ni=1 pi ln pi , где ln=log e и 0×
ln0 = 0. [1] С другой стороны [2], если G –некоторый эксперимент с исходами
E1 , E2 , … EN , которые реализуются с вероятностями (p1 ,p2 , … pN ), информация,
полученная в результате испытания G, есть случайная величина JG = JG (ω),
принимающая значение − log pj , j = 1, … N на множестве Ej . Таким образом, если
в вероятностном пространстве <Ω,F,P>, соотвествующем эксперименту G, Ω
совпадает с множеством (E1 , … , En ) , то JG (ω) = I(ω). Математическое ожидание
этой информации MJG = − ∑ pj logpj и будет энтропией эксперимента. Энтропия
эксперимента есть мера его неопределенности, поскольку, например, при p1 = 1,
а остальных pj = 0, распределение не обладает никакой неопределенностью, а
при всех pj , равных между собой, обладает максимальной неопределенностью.
Пусть теперь пространство исходов Ω={ω: ω = (a1 , … an ), ai = 1, … r} и p(ω) =
p1 ϑ1(ω) … pr ϑr(ω) , где ϑi (ω) – число элементов i в последовательности ω, а
((p1 , … pr ) – некоторое распределение вероятностей. Для ε > 0 и n=1,2,… положим
ϑi (ω)
C(n, ε) = {ω: |
− pi | < ε,
i = 1, … r}
n
ϑ (ω)
Ясно, что P(C(n, ε)) ≥ 1 − ∑ri=1 P {| i − pi | ≥ ε} и для достаточно больших n
n
вероятности
ϑi (ω)
P {|
− pi | ≥ ε}
n
достаточно малы. При больших n вероятность события C(n, ε) близка к 1.
Траектории, входящие в C(n,ε), называют типичными. Если все pi > 0, для любого
ϑ (ω)
ωϵΩ: p(ω) = exp {−n ∑rk=1 (− k lnpk )} и для типичной траектории можно
записать такое неравенство:
−ε ∑rk=1 lnpk .

n
ϑ (ω)
r
|∑k=1 (− k lnpk ) −
n

H| ≤ − ∑rk=1 |

ϑk(ω)
n

− pk | lnpk ≤
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Для типичных траекторий вероятность p(ω) близка к e−nH , а поскольку при
больших n типичные траектории “почти” исчерпывают Ω, число таких траекторий
должно быть порядка enH . Имеет место теорема [2]: Пусть pi > 0, i = 1, … r и 0 <
ε < 1. Тогда существует n0 (ε; p1 , … , pr ) такое, что для всех n > n0 : а) en(H−ε) ≤
N(C(n, ε1 )) ≤ en(H+ε) ;
б) e−n(H+ε) ≤ p(ω) ≤ e−n(H−ε) , ωϵC(n, ε1 );
p(ω) → 1, n → ∞,
где
с) P(C(n, ε1 )) = ∑
ωϵC(n,ε1 )

ε1 = min (ε,

ε

)
−2 ∑nk=1 ln pk
1
В случае максимальной неопределенности, когда все pk = , энтропия будет равна
n
наибольшему значению: H(G) = ln n, c вероятностью 1 информация JG = ln n, то
есть становится постоянной. В этом случае для типичных траекторий вероятность
1
p(ω) близка к n , а число таких траекторий должно быть порядка nn .
n
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ «ЗЕЛЕНОГО ЗДАНИЯ» НА ОСНОВЕ
ИНСТИТУТА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
В настоящее время общепринятого термина «зеленое здание» научным
сообществом не выработано. Как правило, под «зеленым» понимают вновь
строящееся здание, которое соответствует следующим критериям:
– такие здания сооружаются с применением специальной экологической
технологии, которая значительно сокращает загрязнение окружающей среды;
– во время фазы эксплуатации «зеленые здания» будут самостоятельно
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обеспечивать свои энергетические потребности без использования внешних
источников электро-, тепло- и водоснабжения;
– новые архитектурные решения в виде специальных жалюзи и двойного
остекления фасадов позволит значительно сократить расходы на электроэнергию и
кондиционирование помещений;
– наличие мощных ветрогенераторов, внутри здания (на верхнем
техническом этаже) позволит сократить расход внешней электроэнергии и
контролировать уровень охлаждения здания в жаркий период [1].
По статистике во всем мире число «зеленых зданий» удваивается каждые три
года, и эта тенденция постоянно ускоряется. Помимо вышеперечисленных
критериев, «зеленое здание» должно быть интеллектуальным, энергоэффективным
и обеспечивать повышенный комфорт и безопасность [2].
Стратегический план развития Института компьютерных систем ОНПУ
предполагает модернизацию здания, с целью приближение его к «зеленому» и
включает в себя такие элементы:
– уменьшение потребности в энергии и оптимальное ее использование. Это
наиболее творческий раздел, предполагающий энергетическое сравнение
различных технологий;
– использование возобновляемых источников энергии. Предполагается
применение технических решений интегрирования солнечных батарей, солнечных
коллекторов, тепловых насосов, биотехнологий и др. в систему энергоснабжения
корпуса.
В настоящее время разработан проект “Green Campus” — проект поэтапного
эволюционного перехода к зданию нового типа, который предусматривает ряд
мероприятий [3].
Основу
интеллектуализации
здания
составляет
проектируемая
информационная система, энергоэффективность которой формализовано с
использованием теоретико-множественного подхода [4].
В докладе обсуждены составляющие такой системы. Приведены прогнозные
расчеты энергоэффективности при рациональных затратах.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
У сучасних умовах головним напрямком розвитку складних технічних систем
(СТС) є поліпшення їх якісних параметрів у ході розробки та виробництва. Його
реалізація не можлива без постійного вдосконалення всіх сфер, які супроводжують
цей процес, в тому числі і вдосконалення науково-методичного апарату, що
забезпечує вирішення принципових завдань. Зокрема, визначення варіантів обрису
перспективних зразків СТС. Відзначене вказує на те, що потрібні нові підходи до
аналізу наявної інформації на ранніх етапах розробки та прогнозування якісних
характеристик, що визначають обрис СТС, до детальної оцінки питань, пов'язаних
із проектуванням, тощо.
Для створення методологічних основ прогнозування обрису СТС на ранніх
етапах розробки з врахуванням його властивостей як об'єкта розвитку, так і
системно-структурного
об'єкта
необхідно
відповідне
інформаційне
забезпечення,яке повинно включати:
системно-генетичний аналіз СТС, що відображає відповідність його законам
і закономірностям розвитку технічної системи;
аналіз особливостей процесів і умов розвитку СТС;
оцінки варіантів технічного завдання (ТЗ) на розробку СТС;
порядок одержання загальної ієрархічної структури властивостей СТС у
відповідності до стадій життєвого циклу;
методи й алгоритми прийняття рішень (на основі властивостей і показників
СТС), які є основою при виборі кращих варіантів його обрису;
моделі прогнозування показників властивостей СТС як об'єкта розвитку;
моделі, що забезпечують процес прогнозування обрису СТС;
методики прогнозування технічних рішень елементної бази для СТС.
Інформаційне забезпечення, з одного боку, є першою з основних складових
комплексної проблеми розробки високоефективного СТС. З іншого боку, ця
проблема породжує свої складові. Зокрема, на ранніх етапах розробки СТС, як
правило, обираються показники, що відображають його експлуатаційні та
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функціональні властивості, але вони не враховують основні закони і
закономірності розвитку техніки. Однак обрис їх саме тут особливо важливий,
тому що вони відображають характерну динаміку взагалі. Крім того, вибір і оцінка
показників, які відображають закони і закономірності розвитку, приводить ще до
однієї проблемної ситуації, пов'язаної з необхідністю створення моделей
прогнозування, що відповідають інформаційним умовам етапу аванпроекту.
Існуючі методики прогнозування обрису та перспективних технічних рішень
елементів, підсистем СТС потребують подальшого вдосконалювання з
врахуванням виділених складових.
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NISL: THE NUMBERED INFORMATION SPACES LANGUAGE
The Numbered Information Spaces Language (NISL) is aimed to serve the access
to information bases using the numbered information spaces. The NISL follows the
possibilities of the Multi-domain Information Model (MIM) presented in [Markov 2004].
MIM is aimed to be theoretical foundation for building new generation information bases
for storing and processing very large, dynamical, and semi- or non-structured data. Main
software tool which supports MIM is called BigArM. It may be used for servicing the
information interaction using different computer platforms - from small personal
computer up to cloud. The ongoing realization of the Cloud BigArM has the follow
characteristics [Markov et al, 2015]:
Size of elements 4 GB
64

50

(>1 PB = 2 )

Size of archive 2

80

Size of information base no limit (>1 YB = 2 )
Access time microseconds
32

Dimensions of spaces variable, max 2
64

Number of elements in archive 2
Direct R/W using co-ordinates
Main access technologies Natural Language Addressing
Collect/Report Paradigm
Manipulation and Query Language NISL

The Numbered Information Spaces Language (NISL)
NISL has three main sub-languages: Numbered Information Spaces Definition
Language (NISDL); Numbered Information Spaces Manipulation Language (NISML);
Numbered Information Spaces Query Language (NISQL).
The NISL main information structures are:
 basic information elements - arbitrary long strings of machine codes (bytes)
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which may represent information structures of any kind.
 numbered information spaces of different ranges,
 indexes,
 meta-indexes.
The basic elements are organized in numbered information spaces with variable
ranges. There is no limit for the ranges the spaces. Every element may be accessed by
correspond multidimensional space address (coordinates) given via coordinate array. At
the first place of this array the space range needs to be given. So, we have two main
constructs of the physical organizations – numbered information spaces and elements,
and two additional – indexes and meta-indexes.
The NISL main operations with basic information elements are: reading a part or a
whole element; writing a part or a whole element; appending a string to an element;
inserting a string into an element; removing a part of an element; replacing a part of an
element; deleting an element; returning the length of the element in bytes.
The numbered information spaces are ordered and main operations within spaces
take in account this order. So, from given space point (element or subspace) we may
search the previous or next empty or non empty point (element or subspace). It is
convenient to have operation for deleting the space as well as for count its nonempty
elements or subspaces. The logical operations are based on the classical logical
operations - intersection, union and supplement, but these operations are not so trivial.
Because of complexity of the structure of the spaces these operations have at least two
principally different realizations based on codes of information spaces’ elements and on
contents of those elements. The information operations can be grouped in sets
corresponding to the main information structures: elements, spaces, indexes and metaindexes. Information operations are context depended and need special realizations for
concrete purposes. Such well known operations are, for instance, transferring from one
structure to another, information search, sorting, making reports, etc.
At the end there exist several operations which serve information exchange between
archives (files) such as copying and moving spaces from one to another archive.
Conclusion
NISL may be implemented for wide range of practical problems. One important
area is the modeling and evaluating of informational services based on cloud
technologies, especially on Collect/Report Paradigm [Markov et al, 2015].
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ЗА РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТ
САМООРГАНІЗАЦІЇ
Значне антропогенне та техногенне навантаження, підвищена концентрація
потенційно небезпечних об’єктів на території України зумовлюють високий рівень
загроз виникнення надзвичайних ситуацій. Сучасні тенденції щодо збільшення
частоти, інтенсивності і наслідків стихійних лих за останні десятиліття
засвідчують необхідність оцінки їх небезпеки у територіальному вимірі. Важливим
є співвідношення між рівнем природно-техногенної небезпеки регіонів України та
ступенем готовності до запобігання надзвичайним ситуаціям і мінімізації їх
негативних наслідків.
Для вирішення задачі використано метод побудови карт самоорганізації (карт
Кохонена або SOM - self-organizing map), що є різновидом нейронної мережі. Вони
використовуються для вирішення завдань моделювання, прогнозування, пошуку
закономірностей у великих масивах даних, виявлення наборів незалежних ознак і
стиснення інформації. Найбільш поширене застосування карт Кохонена вирішення задачі класифікації без вчителя, тобто кластеризації. Карта
самоорганізації, зазвичай, представляється як двовимірна матриця масивів вузлів
нейронів. У нашому випадку даний масив формує гексагональну решітку, що є
ефективним рішенням для візуального аналізу даних.
Опишемо процедуру побудови даної нейронної мережі. Вхідний простір
даних X  n проектується на двовимірну решітку вузлів нейронів. Кожному вузлу
ставиться у відповідність параметричний вектор моделі
i,
i  1, k ,
k - кількість вузлів нейронів. У той же час вхідний
m  { ,  ,...,  } , де
вектор x  {x , x ,..., x } X   пов'язаний одночасно з усіма нейронами через
скалярні ваги  .
Перед початком проведення навчання нейронної мережі всі ваги 
ініціалізуються за допомогою генератора випадкових величин, але слід зазначити,
що існують й інші методи.
Після ініціалізації мережі запускається так званий процес конкуренції, який
полягає у визначенні найбільш подібних нейронів до векторів вхідних даних.
Найбільш поширеним підходом до даного процесу є обчислення Евклідової
відстані:
n

i

1i

2i

ni

n

1

2

n

ji

ji

x  mi 

n

 (x
j 1

j

  ji ) 2 ,

i  1, k , j  1, n.

(1)

Після подання вхідних векторів на входи нейронів, відбувається змагання
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нейронів шару Кохонена за правилом «переможець отримує все», згідно якого
обирається нейрон-переможець, що є найближчим до вхідного вектора:
c  arg min{ x  mi },
i 1, k

(2)

Після визначення нейрона-переможця здійснюється визначення околу його
впливу на сусідні нейрони. Нейрон-переможець знаходиться в центрі
топологічного околу. При збудженні він впливає на просторово близькі до нього
нейрони, проте даний вплив зменшується із збільшенням відстані між нейронами.
Даний процес призводить до визначення топологічного сусідства нейронів.
На заключному етапі побудови карти самоорганізації відбувається процес
синаптичної адаптації. Даний процес полягає у процедурі корегування вектора
синаптичних ваг нейрона-переможця та його сусідів відповідно до вектора
вхідного показника:
mi (t  1)  mi (t )  v(t )hci (t)[x(t)  mi (t )], (3)
де v(t ) – параметр швидкості навчання; h ci (t ) – функція топологічного сусідства з
центром у нейроні-переможці c. Результат налаштування такого типу нейронних
мереж можна представити у вигляді карти Кохонена [1].
В якості вхідних даних використано показники рівня техногенної небезпеки
(пожежо-вибухової, хімічної, радіаційної, гідродинамічної, транспортної,
житлово-комунального
господарства),
природної
небезпеки
(гідрометеорологічної, гідрологічної, геологічної, пожеж у природних
екосистемах), ступінь ймовірного ураження (площа території, кількість населення)
та наявність сил реагування для кожної статистичної одиниці [2]. В якості таких
одиниць були обрані адміністративні області України. Таким чином на вхід було
подано 13 параметрів.
Відповідно до кількості вхідних параметрів було обрано кількість вихідних
кластерів, припускаючи, що кожний додатковий клас вносить додаткове збурення
та може виступати центром нового кластеру. В результаті було отримано 6
розподілів для кожного параметру та загальну кластеризацію на основі карт
самоорганізації Кохонена.
Проведення кластеризації з використанням програмного забезпечення
Deductor дозволило виділити кластери у геопросторі шляхом якісної класифікації
існуючих адміністративних одиниць за кольорами якісного фону на основі
належності до відповідного кластеру та виділити однорідні території за рівнем
небезпеки та подібністю прояву загроз.
Подальші дослідження пов’язані з детальним аналізом ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій на основі їх походження та джерел виникнення,
кластеризації адміністративних одиниць нижчого рівня з використанням методів
машинного навчання.
Список використаних джерел
Kohonen T. Self-Organizing Maps [Текст] / T. Kohonen — Berlin: Springer, 2001 –

1.
502 p.
2.
Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 рік
[Електронний ресурс] / УкрНДІЦЗ. - Режим доступу : http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Analitichniyoglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini.html
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КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНА НЕЙРОПЕДАГОГІКА
Головна мета автора це проектування і реалізація концепції і принципів
технології електронної кібернетично-акмеологічної акме- нейропедагогіки на
основі застосування комп’ютерних інноваційних технологій для автоматизації
проблем нейропедагогіки з метою виявлення ефективних та оптимальних методик,
алгоритмів, програм розвитку, виховання, удосконалення та самовдосконалення
акме- людини. Авторська методика якісної освіти та виховання базується на
технології під назвою кіберакмеологічна нейропедагогіка, яка дозволяє
реалізувати перелічені проблеми на основі розробляємої фахівцями Української
Академії Акмеології – Кібернетично Акмеологічної Медико-Біологічної
Експертно-Аналітичної Гомеостазної Системи. Система аналізує зовнішні і
внутрішні параметри, що характеризують стан Людини і робить наголос на
«лікарняних засобах», які первинно закладені у організм кожної людини, так
званому «Коді акме- Здоров’я Людини». Система «будує» індивідуальний паспорт
Здоров’я, патології, аномалії людини і видає їй рекомендації, технології, методики,
програми, алгоритми щодо того, як стати акме- Здоровою, як підтримувати своє
акме- Здоров’я, що треба робити, якщо людина хворіє.
І це робиться на основі концепції – що не існує двох однаково хворих Людей.
У всіх своя система життєзабезпечення, патофізіологія, стан клітин і як наслідок клінічне лікування – різне, тобто всі люди різні і за віком, і статтю, станом своїх
біо- систем, забрудненістю організму, способом життя, менталітетом, характером,
темпераментом, енергетикою (таких чинників, що досліджує комп’ютерна акме
система – більше 4 500).
По суті організм Людини – це її приватне інтимне
«господарство». Фахівців акмеологів та кіберакмеологів цікавить увесь
багатофункціональних організм Людини і її гемо динамічна функція - системно,
комплексно та гармонійно. Те ж саме трапляється з вихованням та навчанням
людини. Тобто необхідно враховувати її 4 500 характеристик (відмінностей,
особливостей), які впливають на Генотип та Фенотип особи.
Автором також досліджуються акме- перцептивні здібності (perceptual
abilities) педагога та начаємого. Педагогічні здібності реалізуються на перцептивно
- рефлексивному і проективному рівнях. Педагогічні здібності характеризують
розумові та емоційно-вольові якості особистості, які є взаємопов'язаними й
утворюють єдине ціле. Вони передбачають високий рівень розвитку загальних
(спостережливості, мислення, уяви) та спеціальних здібностей. Талановиті акмепедагоги захоплюються музикою, літературою, театром. Конкретні їх здібності
включаються в педагогічну діяльність, підпорядковуються їй за наявності
педагогічної спрямованості. За певних умов спеціальні педагогічні здібності
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можуть допомагати, нейтралізувати педагогічну діяльність або заважати їй.
Систему
педагогічних
здібностей
утворюють
такі:
дидактичні,
академічні,
гностичні,
конструктивні ,
перцептивні,
мовні,
комунікативні,
експресивні,
організаторські сугестивні,
прогностичні. педагогічна рефлексія, педагогічна спостережливість.
Ефективна діяльність акме- вчителя на уроці забезпечується його вмінням
контролювати рівень знань учнів (отримувати інформацію про їх запити та успіхи
у навчанні); усно і письмово викладати школярам навчальний матеріал;
раціонально використовувати час, готувати і використовувати навчальні засоби,
технічні і комп'ютерні засоби; вести діалог з учнями, здійснювати взаємодію з
ними (насичувати спілкування з ними позитивними емоціями і почуттями);
використовувати різні методи навчання.
Автор у своєму дослідженні також використовує поняття інвайроментальна
педагогічна та психологічна акмеологія освіти. У західній соціології вживається
термін «інвайронментальна (англ. environment — оточення, середовище)
соціологія», який позначає екологію як соціальну філософію і засіб життя. Вона є
однією з наукових дисциплін, що застосовують соціально-екологічний підхід, та, на
відміну від них, обмежується локальним суспільством і відповідним середовищем.
Виникнувши на початку XX ст. у США, ця концепція набувала нового осмислення
під час екологічної кризи у 70-ті роки, її джерелами стали соціал-реформістські
орієнтації: консерваціонізм, біоцентризм та екологізм. Основними принципами
консерваціонізму є забезпечення економічного зростання, запобігання
нераціональних витрат у природокористуванні та егалітарний (зрівняльний)
розподіл природних ресурсів. Наукова модель взаємодії суспільства з природним
середовищем екологізму ґрунтується на об'єктивних природних і наукових
закономірностях. Людство, відповідно, зобов'язане забезпечувати оптимальність
функціонування системи, запобігання порушенню екологічних процесів. У
соціології інвайронменталізм був сприйнятий та відтворений у класичній
соціально-екологічній концепції чиказької школи 20-х років, формування якої
передбачало тісний зв'язок дослідницьких завдань з конкретними проблемами
міста, що зумовило теоретичну орієнтацію на еволюціонізм та натуралізм у
дослідженні соціальних змін. Суспільство він розглядав з точки зору існування
двох аспектів його діяльності: симбіотичної, атрибутом якої є конкуренція, і
культурної з комунікацією і консенсусом. Конкуренція у тваринному та
рослинному світі є необмеженою. У суспільстві вона обмежується згодою,
взаєморозумінням і правом, притаманним «культурному суспільству». Саме
конкуренція уподібнює суспільство до організму, формуючи його структуру,
регулюючи послідовність дій, відновлюючи рівновагу. Інвайронментальна
соціологія обстоює входження людини як одного з біологічних видів до глобальної
екосистеми; зумовленість людської діяльності не тільки соціокультурними
чинниками, а й складними природними зв'язками; залежність людини від
біофізичного середовища, що накладає потенційні фізичні та біологічні обмеження
на людську діяльність; нездатність людини спростувати екологічні закони.
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КІБЕР- АКМЕ НАНО ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ
Кібер- Акме Нано- технологія (КАН-Т) - це авторський інструментарій
дослідження біосистем людини за допомогою вбудовування штучних
наноструктур в базові системи особи (10 систем): зору, слуху, сприйняття
(відчуття), смаку, нюху, кінестетичних гештальт-образів. Це дослідження сили
думки і її відображення у нанопроцесах; коду духовності, совісті, моральності;
створення мозкового наносередовища, що змінює психогенетичні процеси за
допомогою синергетики, самоорганізації та самовдосконалення.
Гносеологічні аспекти КАН-Т та нанонауки. КАН-Т- базується на
концепції і принципах таких нанонаук як: нанохімія, нанофізика, нанобіологія,
наномедицина,
нанометрологія,
нанотехнологія,
нанокібернетика,
наноматематика,
наноакмеологія,
наногенетика,
нанопсихологія,
нанопсихогенетика тощо. Нанотехнологія - це технологія (мистецтво, know-how)
роботи з чимось на рівні окремих атомів, молекул, клітин. Нанобіолог - це знавець
нанотехнологій. Нанобіологія - це галузь Науки про Життя (Life Science) вона є
інноваційно пріоритетна та інвестиційно-приваблива. Задача нанобіології дослідження властивостей окремих біологічних молекул, роз шифровка і
візуалізація їх структур та динаміка змін цих структур у біологічних системах,
аналіз складних біоструктур і процесів, можливо навіть і для дослідження
проблеми створення біокомп»ютера. Нанобіологія вивчає властивості і функції
біологічно активних з’єднань, клітин.
Галузі КАН-Т: галузь, що вивчає генопсихічні процеси, що обумовлені
природними наноструктурами мозку, нервовою та нейрогуморальною системами:
генопсихічні процеси на основі природних процесів в наноструктурах (некеровані
генопсихічні процеси); генопсихічні процеси на основі штучних процесів в
наноструктурах (керовані і обумовлені оператором генопсихічні процеси); галузь,
що вивчає генопсихічні процеси, що обумовлені штучно-створеними і керованими
або некерованими наноструктурами, які вбудовані у мозок, у нервову та
нейрогуморальну системи; галузь, що вивчає генопсихічні процеси, що обумовлені
впливом систем (пристроїв - приборів, чипів, наночипів, наноботів,
мікровипромінювачів,
мікроперемикачів,
мікрокомп’ютерів,
ДНКмікрокомп’ютерів) , які створені на базі інноваційних досягнень нанотехнології. Ці
системи можуть бути реалізовані у мозку, у нервову та нейрогуморальну системи
або діяти зовні.
Проблеми (задачі) КАН-Т. Вплив нанопристроїв (наноблокаторів,
наноекранів, наночипів, різних наноенергетичних структур) на психогенетичні
процеси. Це задачі: перетворення біоінформацій них полів мозку за допомогою
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нанопристоїв, що розміщуються у різні частини мозку;
дослідження
генопсихічних процесів, які викликані впливом наноблокаторів, наноекранів,
наночипів і різними наноенергетичними структурами; управління переліченими
процесами. Підключення мозкових структур і нервів до локальних, глобальних
мереж за допомогою наноструктур на основі Інтернетики та Web ology.
Управління через генопсихічні процеси особистості глобальними засобами
зв’язку у Інтернетиці на відповідні спеціальні процеси. Використання
спеціалізованих штучних наноструктур, як технології для створення інноваційних
методів, методик, алгоритмів, програм вивчення психогенетичних процесів.
Моделювання індивідуальної психогенетичної реальності за допомогою КАН-Т.
Перетворення, прогнозування і конструювання (проектування) психогенетичної
реальності за допомогою знань та мета знань про відповідні наноструктури.
Вивчення процесів, які власне відбуваються у наноструктурах якщо вони
знаходяться під впливом довкілля. Нановилучення, нанозміни різних структур
мозку, нервів або біосистем людини. Пошук пасіонарно-пускових природних
генопсихонано процесів, їх зміна та моделювання за допомогою КАН-Т.
Створення імітаторів кодування мозкових процесів, їх моделювання та
вдосконалення. Кібер- Акме Нано- технологія (КАН-Т) - це інструментарій
дослідження біосистем людини за допомогою вбудовування штучних
наноструктур в базові системи особи: зору, слуху, сприйняття, смаку, нюху,
кінестетичних гештальт-образів. Це дослідження сили думки і її відображення у
нанопроцесах; коду духовності, совісті, моральності; створення мозкового
наносередовища, що змінює психогенетичні процеси за допомогою синергетики,
самоорганізації та самовдосконалення. Кібер- Акме Нано Психогенетика - це
нова наука (новий світогляд), що вивчає кореляції між наноструктурними і
психогенетичними перетвореннями, між психогенетичними процесами (філо- і
онто генезу) з нанопроцесами, що впливають на генотип і фенотип; це наука про
психофізіологічні процеси та їх моделювання на комп’ютері; це технологія
дослідження людини за допомогою комп»ютерно - математичного
інструментарію; це акмеологічно-математичне моделювання психогенетичних
процесів; це наука про створення штучних нейро мереж, що імітують природні
психогенетичні процеси головного мозку людини; це наука про створення
штучного інтелекту за допомогою кібернетично-акмеологічного інструментарію.
Кібернетично-математичні акме- психологічні моделі Особи будуються за
допомогою п’яти основних типів описових засобів математики за допомогою яких
можна конструювати моделі для: діагностики складних об’єктів та явищ,
прогнозувати зміни об’єктів та явищ і керувати ними. При розробці нових
кібернетично-математичні акме- психологічні моделі і методів особи автор
підходить з боку психологічних (акме-) проблем, які мають місце у галузі
психології (акмеології) і з боку математично-кібернетичного інструментарію.
Кібернетично-математичні методи у психології (акмеології) бувають:
фундаментальні, теоретичні, експериментальні, прикладні, емпіричні. Всі вони
використовуються у авторській дослідницькій КА інфо- системі для моделювання
інтелектуального потенціалу людини.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОБУДОВИ
ГЕННИХ РЕГУЛЮЮЧИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ МІКРОЧІПІВ ДНК
Проблема аналізу стану об’єктів складної біологічної природи шляхом
аналізу даних мікрочіпу ДНК на сучасному етапі є одним із основних актуальних
напрямків біоінформатики [1]. Визначення експресій генів дозволяє зробити
своєчасне прогнозування щодо характеру подальшого розвитку біологічного
організму, а також діагностувати ракові та ряд генетичних захворювань на
ранньому етапі їхнього розвитку. З розвитком методів генної інженерії у напрямку
розшифрування геному та розуміння характеру взаємодії генів біологічного
організму створюються умови для моделювання даного процесу на
комп’ютерному рівні, тобто, створень штучних генних регулюючих мереж, що
дозволить підвищити чутливість систем по визначенню експресій генів за рахунок
урахування характеру взаємодії між генами у системі.
Інформаційну технологію моделювання і побудови генних регулюючих
мереж представлено на рис. 1. Реалізація даної технології передбачає наступні
кроки:
1. Оптимізація процесу передобробки даних мікрочіпу, що передбачає
знаходження оптимальної сукупності методів фонової корекції, нормалізації та
сумаризації, які відповідають максимальній інформативності експресій
відповідних генів;
2. передобробка отриманих експресій генів, що включає в себе процеси
фільтрації та видалення неінформативних з точки зору статистичних та
ентропійних критеріїв генів;
3. зменшення кількості досліджуваних генів шляхом їх кластерізації з
використанням індуктивних методів аналізу складних систем або бікластеризації.
При цьому виникає проблема знаходження оптимальних алгоритмів з точки зору
інформаційної якості отриманих даних;
4. побудова генних регулюючих мереж на основі отриманих
трансформованих даних.
Основною метою реалізації представленої технології є визначення
оптимальної сукупності методів обробки даних мікрочіпових експериментів для
підвищення достовірності ідентифікації об’єкту, що досліджується, шляхом
аналізу даних мікромасивів ДНК.
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Рис.1. Інформаційна технологія моделювання генних регулюючих мереж
Список використаних джерел
1. Jianan W. A Novel Workflow for Microarray Data Analysis under Expression Level of Genes
// Information & Computational Science. – 2012. – V. 16, №9. –
P. 4745-4754.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ БАЗИ
ФІЗИЧНИХ ПРОТОТИПІВ ЗЕЛЕНИХ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ГІДРОАЕРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
В сучасних умовах зміни енергетичної парадигми проектування
енергоефективних та екологічно чистих (зелених) гідроаеродинамічних систем
(ГАС), які є основою виробництва технологічно складної та енергоємної продукції
енергетичних металургійних, нафтопереробних, вугледобувних, харчових та
інших подібних виробництв, а також енергоємного споживання у системах
вентиляції, тепло-, газо- і водопостачання, потребує досліджень з інтелектуалізації
моделювання стану гідроаеродинамічного процесу (ГП) основі створення
інтелектуальної інформаційної технології (ІІТ).
Особливістю ІІТ, що
розробляється, є можливість створення бази фізичних прототипів допоміжних
елементів ГАС зі зниженими гідроаеродинамічними опорами. Для формалізації
процесу створення такої бази отримав подальший розвиток метод структурнопараметричного синтезу енергозберігаючих фізичних прототипів допоміжних
елементів ГАС, який полягає в урахуванні кількісної і якісних оцінок стану
гідродинамічних потоків (ГП) у них. Для визначення причин високих нормативних
значень опорів за допомогою методу візуалізації дискретних структур потоку, що
належить до класу поляризаційно-оптичних методів візуалізації прозорих робочих
тіл, отримують штучні поверхні розподілу інтенсивності (кольоровості) світла, які
однозначно характеризують поле градієнтів швидкостей (тисків) ГП у прототипі
аналізованого допоміжного елементу. Штучні поверхні фотореєструються,
утворюючи множину значень інтенсивностей точок зображення - візуальні дані
ГП (рис 1, а). Для отримання якісної оцінки стану ГП у вигляді інтелектуальних
даних ГП (рис 1, б) у фізичному прототипі аналізованого допоміжного елемента
використовують машину нейромережевого виведення. За її допомогою на основі
об'єктів нейромережевої бібліотеки створюються проекти нейронних мереж, для
навчання та/або самонавчання яких, використані візуальні дані ГП і їх елементарні
непохідні фрагменти – візуальні дані гідродинамічних структурних примітивів
(ГСП) (рис 1, в). На рисунку 1 показані результати роботи машини з синтезу
енергозберігаючого фізичного прототипу допоміжного елемента «поворот потоку
на 180» шляхом заміщення зв'язаних оптично активних невпорядкованих
𝑈
𝐷
областей ГСП дисипативного 𝐷𝑎𝑡𝑎𝐼𝑃
і однорідного 𝐷𝑎𝑡𝑎𝐼𝑃
класів (рис. 1, г) в
інтелектуальних даних ГП 𝐷𝑎𝑡𝑎𝐼𝐸 (рис. 1, б) зв’язаними областями, створеними
𝑆
оптично неактивними ГСП 𝐷𝑎𝑡𝑎𝐼𝑃
класу стінка. При цьому області заміщення
позначено номерами 1, 2 та 3. Для локальної апроксимації функцій огинаючих
інтелектуальних даних, що утворено оптично активними зв'язаними областями
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𝑈
𝐷
ГСП 𝐷𝑎𝑡𝑎𝐼𝑃
і 𝐷𝑎𝑡𝑎𝐼𝑃
класів у фізичному прототипі допоміжного елемента
використані радіально-базисні нейронні мережі (рис. 1, д).
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Рисунок 1 – Приклад оцінки стану ГП в фізичному прототипі допоміжного
елемента «поворот потоку на 180» (а – візуальні дані ГП, б, в – візуальні
та інтелектуальні дані ГСП, г – інтелектуальні дані ГП, д – приклад
вхідних і вихідних аргументів щодо радіально-базисної мережі )
Симуляція створених фізично-подібних прототипів допоміжних елементів
на подібному за числом Рейнольдса експериментальному стенді показала, що
врахування стану ГП у вигляді інтелектуальних даних обробки візуальних
поверхонь, які однозначно характеризують поле градієнтів швидкостей (тисків)
потоку у прототипі, дозволяє синтезувати проектні рішення по зниженню опорів в
1,5 – 5 разів, залежно від типу енергозберігаючого допоміжного елемента.
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Житлово-комунальне господарство є однією з основних галузей економіки,
що виявляє істотний вплив на всі сторони життєдіяльності суспільства. До
проблем житло-комунального господарства відносяться монополізм і
нерозвиненість ринкових механізмів, непрозорість фінансових потоків, висока
енергозатратність і великі втрати ресурсів, інформаційна відсталість тощо [1].
Управління житлово-комунальним господарством (ЖКГ) має вкрай низьку
ефективність. Щоб підвищити ефективність управління, у сфері ЖКГ необхідний
повноцінний облік, створення систем для аналізу даних, систем для підтримки
прийняття рішень. Впровадження інформаційних технологій дозволить створити
якісно нову систему управління міським господарством, а також систему
регламентованого взаємодії з виконавчими органами державної влади.
Переважна частина будинків в Києві мають украй низькі показники
енергоефективності. У даний час багато житлових будинків потребують ремонту
або заміни внутрібудинкових мереж тепло- і водопостачання. Для більш
ефективних витрат ресурсів необхідно виділити будинки, які в першу чергу
потребують комплексного обстеження внаслідок підвищених витрат ресурсів, для
виявлення причин таких витрат й, можливо, проведення ремонту або заміни
мереж.
У цих цілях запропоновано проведення кластерного аналізу, який можна
провести за двома параметрами – споживання води і тепла на квадратний метр
площі житлового будинку на рік. Результатом кластерного аналізу будуть групи
житлових будинків, об’єднаних за критерієм споживання води і тепла.
Для кластеризації багатоквартирних будинків міста доцільно запропонувати
неієрархічні методи кластерного аналізу, а саме метод k-середніх, в зв’язку з тим,
що матиме місце велика кількість спостережень [2].
Запропонований алгоритм кластерного аналізу складається з наступних
етапів.
1.
Збір інформації про річне споживання води, тепла і житлову площу
багатоквартирних будинків.
2.
Обробка і систематизація інформації, формування бази даних.
3.
Формування вибірки даних з N-будинків.
4.
Проведення ієрархічного кластерного аналізу для виявлення
оптимальної кількості кластерів.
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5.
Проведення кластерного аналізу за методом k-середніх.
- стандартизація даних (z-перетворення змінних):
𝑥𝑗 −𝑥̅
𝑧𝑗 =
, де 𝑥𝑗 - значення змінної, 𝑥̅ - середнє значення за вибіркою, 𝑠 𝑠
стандартне відхилення вибірки.
- розбиття вхідних даних на задану кількість кластерів.
- визначення вихідних кластерних центрів.
- розрахунок евклідової відстані одиниць сукупності і центрів тяжіння
кластерів:
2

2

𝐷𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 ) , де 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 - координати точок
на площині, 𝐷𝑖𝑗 - евклідова відстань одиниць сукупності.
- 𝑝̅𝑖 =

∑𝑘
𝑗=1 𝑝𝑖𝑗
𝑘

𝑥𝑖𝑗

= ∑𝑘𝑗=1 ( ) : 𝑘, де 𝑝̅𝑖 - багатовимірна середня для i-ї одиниці, k𝑥̅
𝑗

кількість ознак, 𝑥𝑖𝑗 - абсолютне значення ознаки x для i-ї одиниці, 𝑥̅𝑗 - середнє
значення ознаки x, j – номер ознаки, i – номер одиниці сукупності.
- остаточне розбиття на кластери;
- визначення кластерів, що потребують додаткового обстеження.
Процес обчислення центрів кластерів і перерозподілу об'єктів триває доти,
доки не буде виконана одна з таких умов: кластерні центри стабілізувалися, тобто
всі спостереження належать тому самому кластеру, що й до поточної ітерації;
число ітерацій дорівнює максимально можливому їх числу. Після розбиття об'єктів
на кластери з використанням методу k-середніх необхідно перевірити правильність
кластеризації (тобто оцінити, наскільки кластери відрізняються один від одного).
Для цього розраховуються середні значення для кожного кластера. За успішно
проведеної кластеризації будуть одержані середні, що сильно відрізняються для
всіх вимірів або хоча б більшої їх частини.
Розбиття житлових будинків на кластери за двома запропонованими
параметрами (споживання води і тепла на рік) з використанням методу k-середніх
здійснюється за допомогою програм Data Mining в Microsoft Excel [3].
Експериментальні дослідження були проведені для 105 багатоквартирних
будинків. В результаті були сформовані три кластери. Будинки, що віднесені до
третього кластеру (21 будинок) потребують додаткових обстежень, внаслідок
підвищених витрат ресурсів. Представлений підхід дозволяє проводити
кластерний аналіз багатоквартирних будинків м. Києва.
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АССОЦИАТИВНО-ЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Целью исследований, выполненных в данной работе, является разработка
метода представления нечетких выводов в виде уравнений алгебры предикатов [1]
с последующим построением алгебропредикатных структур (АП-структур),
реализующих нечеткие отношения метаимпликации. На основе построенных АПструктур предлагается создать нечеткую базу знаний, представленную в виде
ассоциативно-логических преобразователей [2] для идентификации и
параллельной обработки нечетких знаний. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
- представить нечеткие множества в виде уравнений алгебры предикатов;
- построить АП-структуры распознавателей нечетких множеств;
- определить значения функции принадлежности R(x, y) нечеткого
отношения для операции нечеткой метаимпликации и представить его в виде
уравнения алгебры предикатов;
- на основе полученного уравнения, построить АП-структуру, распознавателя
нечеткого отношения для операции нечеткой метаимпликации;
- построить АП-структуру, реализующую композицию нечетких отношений
Т =R  S.
На языке алгебры предикатов любое нечеткое множество можно записать в
виде следующего уравнения [3]:
 Ap1 ( x) x a1   Ap 2 ( x) x a 2  ...   Ap m ( x) x a m  1

Например, нечеткому множеству А – «юный» будет соответствовать
следующее уравнение алгебры предикатов:
1А(х)х100,6А(х)х200,2А(х)х300А(х)х40 = 1
(1)
На основе левoй части уравнения (1) строится АП-структура распознавателя
нечеткого множества А – «юный». Для правила «если А, то В», использующего
нечеткие множества А (А  Х) и В (В  Y), нечеткое соответствие R строится на
основе следующей формулы:
R  A B 

 ( A ( xi ) &  B ( y j ) ( xi , y j ))
n

m

i 1 j 1

при этом R(x, y) = А(x)&B(y) = min (А(x), B(y)).
В частности, нечеткое продукционное правило «если х юный, то у взрослый»
формально представляется в виде операции нечеткой метаимпликации АВ.
Отношение R для операции нечеткой метаимпликации записывается в виде
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следующего уравнения алгебры предикатов:
0R(x, y)x10y100,2R(x, y)x10y200,6R(x, y)x10y3010R(x, y)x10y400R(x, y)x20y10 
0,2R(x, y)x20y20 0,6R(x, y)x20y300,6R(x, y)x20y400R(x, y)x30y10
0,2R(x, y)x30y20 0,2R(x, y)x30y300,2R(x, y) x30y400R(x, y)x40y10
0R(x, y)x40y20 0R(x, y)x40y300R(x, y)x40y40 = 1
(2)
На основе предиката, стоящего в левой части уравнения (2), строится АПструктура, реализующая нечеткое отношение R (рис. 1)
R
1

0

R(x, y)

&
&

0,1

&

0,6

&

1

Поле ассоциативной
памяти

10

20
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у

40

10

20
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40

х

Рис. 1. АП-структура, реализующая нечеткое отношение R для операции
нечеткой метаимпликации
Аналогично строится АП-структура, реализующая композицию нечетких
отношений Т =R  S, которая представляется в виде ассоциативно-логических
преобразователей.
Выводы
Таким образом, используя алгебропредикатные уравнения, описывающие
нечеткие отношения, а также АП-структуры распознавателей нечетких
отношений, созданные на их основе, можно построить нечеткую базу знаний для
реализации нечетких выводов в виде структур параллельной обработки нечетких
знаний. Данные структуры представляются в виде ассоциативно-логических
преобразователей, служащих для идентификации и обработки нечетких знаний.
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ГІБРИДНИЙ МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ НЕПОВНИХ ДУБЛІКАТІВ
МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ
Складність аналізу та розпізнавання математичних формул полягає в тому, що
для знаходження неповних дублікатів необхідно аналізувати не просто графічне
зображення, проводячи фільтрацію, виділення контурів і застосовуючи специфічні
методи порівняння, а й текстову інтерпретацію формули, щоб мати змогу
ідентифікувати неповний дублікат, при умові, що в формулі було змінено
позначення літер, символи математичних операцій, форм дужок тощо. Тому для
знаходження неповних дублікатів математичних формул пропонуються гібридні
методи.
В дослідженні запропоновано підхід, який дозволяє аналізувати подібність
формул в наукових текстах, що порівнюються, з використанням спеціальних
шаблонів та конверторів. Такий метод є незамінним для повноцінного пошуку
неповних дублікатів та аналізу текстової інформації [1–4].
Формули у науковому тексті можна наводити як графічний об’єкт, створений
за допомогою певного редактору формул. Популярні редактори формул базуються
на таких технологіях: застосування спеціальної мови розмітки, наприклад TeX,
MathML у редакторі LaTex, Math для редактора OpenOffice, створення формул за
допомогою графічного інтерфейсу (KFormula, MathType, MathCastmula, WIRIS
Editor, MathCast), вбудовані компоненти (Math Expression Editor Light), символьні
обчислення (Mathematica).
Порівняння формул, створених у вказаних редакторах, не представляє
складності. За формулою створюється шаблон, який складається зі спеціальних
символів, службових слів, позначень функцій. Під час порівняння формул
порівнюються їх шаблони і, якщо вони співпадають, то постає питання про
можливу тотожність формул.
За аналогією аналізу текстів, під час аналізу формул, створених за допомогою
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спеціальних мов розмітки, треба відкидати так звані «стоп-слова». У мовах
математичної розмітки такими словами можуть бути символи форматування,
пробілів тощо. Також слід мати на увазі, що певні фізичні, хімічні, математичні
величини мають визначені загальновживані позначення.
Якщо формули збережені як об’єкт MathType, то доцільно застосовувати
порівняння за шаблоном [5]. До прикладу, потрібно порівняти формули:
F ( w , L )

F (w

, L )

1 1
2 1
W 2
W 1 
L1

та

F



F (q

)

( q1, P1)
2 P1
P1 

Q2
Q1
,

Відповідний шаблон для їх порівняння наведено на рис.1.

Рис. 1. Шаблон для порівняння формул
Отже, гібридний метод знаходження неповних дублікатів у математичних
формулах складається з таких етапів:
1. Ідентифікація формул у текстах, які аналізуються.
2. Створення шаблонів на основі ідентифікованих формул.
3. Порівняння шаблонів знайдених формул між собою.
4. Перевірка контексту формул, які мають подібний шаблон, з
урахуванням наявності загальновживаних позначень у даних формулах.
5. Формули з подібним шаблоном та контентом вважаються неповними
дублікатами.
Цільова аудиторія – спеціалісти з інтелектуального аналізу тексту (Text and
Data Mining) та розпізнавання образів.
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРИВЫХ КАК
РЕАЛИЗАЦИЙ КУСОЧНО-ГЛАДКИХ ФУНКЦИЙ
Актуальной является задача аппроксимации параметрическими сплайнами
экспериментальных кривых, которые являются реализацией неизвестных кусочногладких функций. Частью этой задачи является сегментация экспериментальной
кривой, то есть определение граничных точек сегментов экспериментальной
кривой a  t 0  t1  ...  t N  b и их количества N.
Решение задачи сегментации рассматривается как определение А) точек
разрывов и Б) точек локальных экстремумов неизвестной аппроксимирующей
кусочно-гладкой функции по данным ее реализации в виде экспериментальной
кривой. Поиск решения выполняется с учетом классического определения
непрерывности функций и новых результатов исследований в области
нейрофизиологии зрения [1,2]. Для анализа непрерывности функции в некоторой
точке xi рассматривается последовательность значений функции в окрестности
этой точки. Используется изменяющаяся окрестность точки xi , а именно, начиная
с некоторого конечного значения xi  n  xi окрестность точки xi уменьшаясь (
xi  n  xi  xi  n 1  xi  xi  n 2  xi ,... ) стремится к нулю. Множество окрестностей точки
xi определяет множество разрешающих способностей, при которых исследуется
экспериментальная кривая. Множеству из n точек окрестности точки xi ставится
в соответствие множество интервалов ~x : ~x j  xi , xi  n , образующее сетку отсчетов для
данной
разрешающей
способности,
и
вводится
функция
~
g j  g ( x j )  median( f ( xi ), f ( xi  n ))
как медиана, вычисленная по значениям
экспериментальной кривой f ( xi ), f ( xi  n ) (рис. 1). Для каждой разрешающей
способности дополнительно строится k-1 сдвинутых на n/k сеток.
Разрыв функции фиксируется, если g [j1]1  d , где g [j1]1  g j  g j 1 , d – некоторая
наперед заданная величина. Локальный экстремум фиксируется, если
( g [j1]1  0  g [j1]  0)  ( g [j1]1  0  g [j1]  0) . Для каждого типа точек (А и Б) условие должно
выполняться в окрестности точки xi при нескольких последовательных значениях
разрешающей способности (рис. 2).
Выводы. Обработка экспериментальной кривой при различных разрешающих
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способностях (метод coarse-to-fine) позволяет удовлетворительно сегментировать
кусочно-гладкую экспериментальную кривую даже при существенных
искажениях помехами.

Рис. 1. Наложение некоторой сетки ~
x на экспериментальную кривую. 1 – f ( xi ) ,
2 – g j , 3 – g [j1]1

Рис. 2. Пример получения решения для локальных экстремумов в виде множества
наибольшей мощности последовательно идущих сеток разрешающих
способностей, на которых обнаружены повторяющиеся результаты. Ось x –
номера отсчетов экспериментальной кривой, ось n – номера сеток, a – интервалы
~
x обнаружения локальных минимумов, b – интервалы ~
x обнаружения локальных
максимумов.
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ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Розробки і дослідження в області штучних нейронних мереж активно
почалися в середині минулого століття. Застосування нейронних мереж доцільно
при вирішенні численних завдань управління технічними процесами, де потрібна
обробка нечіткої інформації, робота з «істотно нелінійними системами» великої
розмірності. Одним із завдань в теорії нейронних мереж є дослідження стійкості
та збіжності процесів, що описуються системами нелінійних різницевих рівнянь.
В доповіді представлені результати досліджень з проблем стійкості рішень
стаціонарного стану рівноваги нелінійних різницевих систем з запізнюванням, що
описують динаміку нейронних мереж. Розглядається система «зі слабкою
нелінійністю», в якій нелінійні функції задовольняють умові Ліпшиця з «малими»
постійними. Для дослідження стійкості рішень систем з запізненням
використовується метод функцій Ляпунова з додатковою умовою Разуміхина. Під
терміном «слабка нелінійність» розуміється система з діагональною лінійною
частиною і нелінійністю, обмеженою сектором
xi k  1  aii xi k    f ij x j k , i  1, n .
n

(1)

j 1

Тут aii , i  1, n , - постійні, Fij k  , i, j  1, n , - нелінійні, які задовольняють
умову Ліпшиця з постійними Lij , i, j  1, n . Система рівнянь

1  a  y   f  y   b , i  1, n
n

ii

i

j 1

ij

j

i

(2)

в першому квадраті yi0  0 , i  1, n має рішенням точку M 0  y10 , y20 ,..., y n0 .
Позначивши Fij x1 k   fij x j k   y 0j   fij  y 0j , i, j  1, n , отримуємо, що система (1)
набуде вигляду
xi k  1  aii x1 k    Fij x j k .
n

(3)

j 1

Отримано умови асимптотичної стійкості положення рівноваги
M 0  y10 , y20 ,..., y n0  системи (1). Для їх отримання використовується другий метод
Ляпунова стосовно «обуреної» системі (3). Функція Ляпунова будується в вигляді
суми квадратів фазових координат. Надалі досліджується різницева система з
післядією
xi k  1  aii xi k    Fij x j k  mij  , i  1, n ,
n

(4)

j 1
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ПРОБЛЕМА АПРОКСИМАЦІЇ ПРИРОДНИХ МОВ
Обробка текстів природною мовою включає такі напрямки: пошук текстової
інформації в великих і надвеликих базах даних і знань; побудова інтелектуальних
систем, здатних відповідати на найтиповіші питання користувачів; автоматичний
переклад текстів з однієї мови на іншу; генерація текстів на задану тему;
анотування та реферування текстів; розпізнавання мови; оптичне розпізнавання
друкованих і рукописних символів; створення людино-машинних інтерфейсів,
тощо. Всі ці області вимагають спеціалізованих лінгвістичних і математичних
моделей, що дозволяють представляти синтаксис і семантику тексту в зручному
для автоматичної обробки вигляді [1].
Однією з перших задач, які вимагали побудови досить складної моделі
природної мови, була задача автоматичного перекладу. Роботи над системами
автоматичного перекладу стимулювали розвиток ряду мовних моделей, які в
подальшому знайшли своє місце в багатьох областях обчислювальної техніки.
Вивчення подібних моделей призвело до створення розвиненої теорії
формальних мов, в рамках якої були сформульовані чисто математичні задачі, такі
як проблема належності слова мові, заданій формальною граматикою; проблема
знаходження перетину двох мов; проблема складності опису мови, тощо.
На даний момент є значна кількість різних підходів до формалізації
природної мови, сформульованих у вигляді математичних конструкцій. Значна
частина цих конструкцій добре вивчена, проте універсальної моделі, яка могла б
дуже точно апроксимувати реальну мову і виявилася б ідеально адаптованою до
різних завдань, до сих пір створити не вдалося. Також залишається відкритим
питання про побудову моделі, яка оцінює «природність» тексту. Подібна модель
знайшла б дуже широке застосування в різних системах, починаючи з оптимізації
роботи пошукових систем в мережі Інтернет і закінчуючи поліпшенням якості
роботи систем розпізнавання мови [2].
Можна припустити, що залучення все більш складних рівнів лінгвістичного
аналізу в сферу автоматичного аналізу, застосування гібридних підходів у
вирішенні завдань комп'ютерної обробки текстів, які суміщають машинне
навчання і алгоритмічні методи, можуть допомогти у вирішенні цих задачі. При
цьому рівні складності сучасних задач обробки текстів, таких як витяг часової
референції в тексті, аналіз структури дискурсу і багато інших, вимагають
активного залучення експертних лінгвістичних знань [3].
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТАХ КЛАСУ
«РОЗУМНЕ МІСТО»
В Європі 75% населення проживає в міських зонах і очікується зростання
рівня урбанізації до 80% у 2020 році. Міста стають базовими структурними
елементами сучасного суспільства. Концепт "Розумне місто" пов'язаний із
локальною сутністю, якою може бути громада, район, місто, регіон або країна, в
яких активно використовується системний підхід щодо вдосконалення всіх сфер
життєдіяльності та широкомасштабне застосування сучасних інформаційних та
телекомунікаційних технологій. За оцінками експертів спектр реалізацій
інноваційних інформаційних технологій в проектах класу "Розумне місто" стрімко
зростатиме. На основі проведеного аналізу світового досвіду нами виділено ряд
класів інформаційних технологій застосовуваних в проектах "Розумне місто", мова
йде про мобільні технології, хмарні обчислення, GRID-технології, технології баз
та сховищ даних, просторів даних та великих даних, інтелектуального аналізу
даних та знань, системи підтримки прийняття рішень та рекомендаційні системи,
геоінформаційні платформи і технології.
Клас мобільних інформаційних та телекомунікаційних технологій
(широкосмугові та кабельні мережі XDSL, FTTx або бездротові мережі – LTE, WiFi, WiMax) є одним з найважливіших елементів інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури сучасних "розумних міст". У 2015 році Міжнародний союз
електрозв'язку розробив дорожню карту розвитку технології 5G (IMT-2020), яка
слугуватиме мережевим телекомунікаційним базисом для формування
перспективного прообразу майбутнього "Розумного соціополісу". Створення
повної, достовірної та несуперечливої інформаційної моделі сучасного міста,
соціополісу чи регіону повинно забезпечуватись ефективно функціонуючою
розгалуженою мережею стаціонарних та мобільних давачів (сенсорів), в якості
яких все частіше використовуватимуться мобільні пристрої. Клас інформаційних
технологій "хмарні обчислення" є інформаційно-технологічною концепцією, яка
активно використовується в проектах "Розумних міст" та забезпечує повсюдний і
___________________________________________________________________________________________________________________________

168

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
зручний мережевий доступ за вимогою до загального пулу обчислювальних
ресурсів, які можуть бути оперативно надані з мінімальними експлуатаційними
витратами та виступатимуть в якості ресурсного фундаменту сучасних проектів
"Розумного міста", в процесі реалізації яких місто може орендувати необхідні
обчислювальні та інформаційні ресурси, ліцензії на унікальні програмні продукти
та ін. Ще однією технологією при реалізації проектів цього класу є GRIDтехнологія, яка забезпечує збір та опрацювання телеметричних даних в
інфраструктурних мережевих магістралях та реалізує двосторонній зв’язок
інфраструктурної мережі та споживачів. На даний час відсутня масштабована
GRID-платформа з використанням технології хмарних обчислень, зорієнтована на
вирішення подібних задач.
Інформаційні моделі у формі баз даних, сховищ даних, просторів даних,
великих даних використовуються для ефективного, повного та достовірного
інформаційного відображення та опису складових у проектах класу "Розумне
місто". Завдяки використанню цих компонентів місто як складна інженернотехнологічна та соціокомунікаційна система одержує можливість стати
провайдером відкритих наборів даних, на базі яких широке коло фахівців може
формувати нові сервісні інформаційно-технологічні застосунки. Як приклад можна
подати досвід Лос-Анджелеса, в якому муніципалітет надає публічний
цілодобовий доступ до понад 1000 наборів відкритих даних [1].
Технології інтелектуального опрацювання даних, системи підтримки
прийняття рішень та рекомендаційні системи, аналітичне опрацювання даних,
видобування даних та знань, онтології широко використовуються в проектах класу
"Розумне місто", зокрема для підготовки технічних та технологічних рішень,
опрацювання різнотипових даних отриманих з різнорідних джерел, прогнозування
подій в режимі реального часу а також для соціокомунікаційних застосунків в
галузі соціальної сенсорики, семантичного аналізу даних у соцмережах,
комплексного дослідження проблемних суспільних ситуацій, рекомендаційного
моделювання соціальної поведінки.
В проектах класу "Розумне місто" ГІС-технології використовуються для
просторового позиціонування сутностей з прив’язкою до географічних координат
при визначенні просторового розташування елементів міської інфраструктури та
надаваних послуг з метою подальшого їх поглибленого аналізу, візуалізації та
інтерпретації отриманих результатів.
Формування методологічних засад інноваційних проектів класу “Розумне
місто” передбачає ефективне використання поданих вище класів сучасних
інформаційних технологій, адаптованих до потреб та особливостей кожного
окремого міста, соціополісу чи регіону. Проекти «розумних міст» за своєю
природою є унікальними гіперскладними та підпадають під означення таких типів,
як “проект проектів” та “система систем”.
Список використаних джерел
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СИСТЕМИ
Сучасний турист уникає посередників та прагне самостійно приймати
рішення щодо своєї подорожі, обирати ті чи інші альтернативи, виконувати
бронювання та оплачувати замовлення. Спонукають його до цього не тільки
бажання зекономити на витратах, але і нинішні реалії інформаційного суспільства,
в якому обмін та поширення інформації є доступними всюди і кожному. Турист
все менше довіряє слоганам з рекламних проспектів туристичних посередників, не
бажає переплачувати при купівлі дорогих туристичних довідників. На етапі
планування своєї подорожі турист зазвичай самостійно здійснює аналіз інформації
про цікаві місця та маршрути. У пригоді стають численні інформаційні портали,
інтернет-форуми з відгуками та коментарями тих, хто уже побував у такій
подорожі, фото та відеоматеріали, що подаються у вільному доступі. Головним
джерелом пошуку та поширення актуальної, повної та достовірної туристичної
інформації все частіше стає веб-простір. При цьому користувач в процесі пошуку
необхідних інформаційних ресурсів в умовах розлогих веб-середовищ періодично
зіштовхується з проблемою фільтрування корисних даних в полі багатьох
можливих альтернатив. Суттєво полегшити вирішення таких задач покликаний
новий клас інтелектуальних інформаційних систем, якими є так звані
рекомендаційні системи [1]. Проблемою перших рекомендаційних систем
(туристичного спрямування в тому числі) була проблема видобування корисних
знань. Якщо відомості про предметну область надання рекомендацій можна легко
формалізувати, уніфікувати та сформувати масив даних на їх основі, то знання про
мотиви прийняття рішення користувачем, його побажання та можливий поріг
компромісу щодо того чи іншого рішення подати в знаннєвому просторі є доволі
проблематичним. Функціонування перших рекомендаційних систем базувалось на
двох припущеннях:
– користувач особисто з необхідним ступенем достовірності надає системі
необхідну інформацію для формування рекомендації;
– користувач безумовно слідує рекомендації, наданій системою навіть у
випадку часткового співпадіння критеріїів вибору та зміни особистих уподобань
користувача.
Для отримання знань про критерії відбору у рекомендаційних системах
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попереднього покоління користувач вимушено проходив анкетування. Чим більше
необхідної інформації видобувалось з анкети – тим легшою в реалізації була
процедура надання точної рекомендації. Проте, необхідність формулювання
відповідей на багаточисленні запитання, іноді, відсутність серед пропонованих
варіантів відповіді найбільш підходящого, небажання користувача декларувати
істинні мотиви чи вподобання при були причиню формування хибних знань в
системі, зазвичай дратували користувача. Окрім того, користувач потребує
інформаційної підтримки в прийнятті рішень саме тоді, коли йому особисто бракує
інформації та знань для прийнтяття такого рішення. Не менш важливим фактором
у прийнятті рішень туристом є обставини, в яких він перебуває, та форс-мажори з
ними пов’язані. Зміна погоди, незаплановані витрати, застуда тощо перетворюють
ще вчора стовідсотково підходящу рекомендацію у небажану альтернативу.
Ефективне вирішення проблеми надання актуальних та «вдалих»
рекомендацій
пропонується
новим
класом
мобільних
туристичних
рекомендаційних систем, появі яких сприяло широкомасштабне запровадження
гаджетів з відповідними програмно-алгоритмічними застосунками, щозавжди
супроводжують власника і дозволяють зберігати широкий спектр актуальних
персоніфікованих відомостей. Такі технології дозволяють «бачити світ очима
свого власника» в інформаційному контексті. Сучасні мобільні туристичні
рекомендаційні системи, як правило, мають доступ до даних GPS та
картографічних даних геоінформаціних систем (ГІС). Основними критеріями
відбору даних та генерації відповідних рекомендацій у таких системах є відстані
та географічні координати поточного положення користувача, відповідно до яких
оцінюється «доступність» відповідних альтернатив для туриста, або доцільність
подолання шляху до певної точки. Найчастіше при цьому розв’язуються задачі
прокладання оптимальних маршрутів, пошуку найближчого об’єкта тощо.
У контентно-орієнтованих мобільних рекомендаційних системах результатом
роботи є оцінка пропонованих альтернатив, яка відображає рівень інтересу до них
цільового користувача. Користувацький контент, в якому містяться пріоритети і
інтереси власника, зазвичай формується на основі метаданих інформаційних
ресурсів, які асоційовано зконсолідовані програмно-алгоритмічними засобами
його гаджета [1]. Основний процес вироблення рекомендацій на основі контенту
полягає в поєднанні атрибутів цільового профілю користувача з атрибутами
пропонованих альтернатив.
Варто відзначити, що для подальшого розвитку туристичних
рекомендаційних систем на платформі мобільних програмно-алгоритмічних
застосунків необхідним є поєднання таких інформаційних технологій, як хмарні
обчислення та «big data» з функціональними можливостями засобів аналізу даних
на основі онтологій та контекстного аналізу.
Список використаних джерел
1.
Ricci F. Recommender Systems Handbook: Second Edition / Francesco Ricci, Lior Rokach,
Bracha Shapira – Springer Science+Business Media New York, 2015. – 1003 p. – ISBN 978-1-48997636-9
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ
КОМЕРЦІЇ
Стрімкий розвиток мережі Інтернет та збільшення кількості людей, які
користуються нею, робить виклик для створення систем електронної комерції на
основі низки принципів.
Усі комерційні угоди мають бути дійсними та виконані згідно з чинним
законодавством. Також вони мають не суперечити міжнародним правовим
нормам, тобто бути законними (легітимними).
Інформація, що надається та використовується в системах електронної
комерції, має бути достовірною та стандартизованою. Не можна допускати
суперечностей у законодавчій базі. Також при побудові зазначених систем
необхідно дотримувати системи міжнародних стандартів.
При проектуванні інформаційних систем електронної комерції треба
враховувати потреби не тільки національного ринку, а також і світового. Також
вказані системи мають функціонувати безперервно, тобто бути доступними у
режимі реального часу.
Системи електронної комерції мають гарантувати анонімність користувачів,
а також бути здатними негайно реагувати на їх запити. Вони мають гарантувати
безпеку персональної інформації користувачів і не передавати її третім сторонам.
Інтерфейс користувача систем електронної комерції має бути дружнім для
будь-яких користувачів (приміром, з обмеженими можливостями) та максимально
зручним для використання користувачами різноманітних культур і
національностей.
Відтак, визначимо основні принципи створення інформаційних систем
електронної комерції, зокрема принцип забезпечення нормативно- правового
забезпечення, забезпечення роботи у режимі реального часу, інтерактивності,
принцип безпеки, що означає у тому числі дотримання конфіденційності,
збереження цілісності інформації, здійснення ідентифікації, автентифікації,
авторизації, принцип дотримання міжнародним стандартам тощо. Величина
ризиків має бути узгодженою з провайдером електронної платіжної системи та
іншими організаціями, включеними в торгові ланцюжки, за допомогою
спеціальних угод, приміром страхуванням ризиків.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Маркетингові дослідження – це збір, оброблення та аналіз даних з метою
вивчення поточних проблем на товарному ринку і прийняття потрібних
маркетингових рішень. Маркетингові дослідження охоплюють: дослідження
споживачів, конкурентів, збуту, товарів, руху товару, ціни тощо. Наявність повної
і об’єктивної маркетингової інформації багато в чому визначає успіх компанії на
ринку. У процесі аналізу, планування, здійснення маркетингових заходів потрібна
різноманітна інформація. Але дані, отримані в процесі сучасного маркетингового
дослідження, це великі дані: по-перше за обсягом, по друге розвиваються в
динаміці. Тому розроблення маркетингових стратегій вимагає забезпечення нових
науково-обґрунтованих прогнозів.
Зберігати зібрану інформацію в процесі маркетингового дослідження надає
можливість платформа Hadoop. Apache Hadoop – це технологія для оброблення
великих обсягів даних, яка забезпечує можливості розподілених обчислень.
Hadoop розподіляє завдання по вузлах і збирає результати. Завдяки вбудованому
дублюванню даних, ця технологія може відносно легко продовжувати роботу у
випадку збоїв, коли окремі вузли перестають працювати або стають недоступними
через мережеві проблеми [1-2].
Hadoop має два основних компонента. Перший компонент MapReduce –
вирішує проблеми розподілених обчислень. Другим компонентом є розподілена
файлова система HDFS. Вона є масштабованою, підтримує зберігання дуже
великих обсягів даних і ефективно працює з MapReduce. Hadoop переносить
обчислення до даних і мінімізує навантаження на мережу.
Для роботи з великими обсягами даних разом з Hadoop використовують
платформу Mahout – бібліотеку для роботи з алгоритмами машинного навчання. У
бібліотеці реалізовано методи колаборативної фільтрації, кластеризації та
класифікації.
Зібрані дані маркетингових досліджень спочатку класифікують. Одним із
методів класифікації «без вчителя» є нейронна мережа Кохонена. Робота і
навчання мережі відбувається за принципом «переможець отримує все»: з усіх
нейронів вибирають нейрон, який найкращим чином упізнав пред’явлений вектор
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даних. Цей нейрон використовують для отримання вихідного сигналу мережі або
у процесі навчання. Мережа навчається без вчителя: проглядається вхідна вибірка
векторів маркетингових даних і виявляються закони їх розподілу. Задача
класифікації полягає в знаходженні такого розбиття простору на області, при якій
мінімізується середньоквадратична помилка, що виникає при заміні векторів
вибірки маркетингових досліджень на позиційні вектора цих областей. Мережа
Кохонена вирішує задачу в такий спосіб:
1. вектори навчальної вибірки нормують, після чого їх кінці потрапляють
на поверхню одиничної гіперсфери;
2. у місцях скупчення векторів вибирають випадковим чином кілька
позиційних векторів;
3. для кожного вектору навчальної вибірки знаходять найближчий
позиційний вектор;
4. знайдений позиційний вектор зсувають у напрямку вектора навчальної
вибірки на деяку відстань;
5. пункти 3-4 повторюють до тих пір, поки середньоквадратична помилка
мережі не перестане змінюватися.
Оскільки позиційні вектори і вектори навчальної вибірки нормовані, то в п.3
як міру наближання можна використовувати скалярний добуток векторів, що
працює істотно швидше, ніж підрахунок квадрата різниці векторів.
Після класифікації маркетингових даних проводять їх аналіз. Одним із
аспектів аналізу є прогнозування подій на основі наявних даних. Для цього
застосовують метод колаборативної фільтрації, який входить до складу бібліотеки
Mahout. Колаборативна фільтрація – це один з методів побудови прогнозів, що
використовує відомі оцінки групи користувачів для прогнозування невідомих
оцінок іншого користувача. Його основне допущення полягає в такому:
користувачі однієї групи подібні у своїх перевагах. У цьому методі одним з
головних понять є поняття метрики для визначення подібності користувачів. У
Mahout реалізовано метрики на підставі декількох алгоритмів.
У результаті застосування вказаних технологій і методів можливо отримати
рекомендаційну інформаційну систему з обробленням великих обсягів даних з
метою розвитку бізнесу.
Список використаних джерел
1. Лэм Ч. Hadoop в действии.-М.:ДМК Пресс, 2012.- 424 с.
2. Hadoop. Подробное руководство.-П.:Питер,2013.-672 с.
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КОНСОЛІДАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ
УСТАНОВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Формування соціокомунікаційного простору міста передбачає підвищення
ефективності інформаційного забезпечення міських мешканців та гостей міста
шляхом створення консолідованого інформаційного ресурсу, який віртуально
об’єднував би інформаційні ресурси бібліотек, музеїв та архівів, що працюють у
місті. Потреба в консолідованих інформаційних ресурсах зумовлена зміною у
способах функціонування інформації у сучасному світі, розвитком новітніх
інформаційно-комунікаційних засобів, високими інформаційними запитами
сучасного суспільства, базованого на знаннях.
У зарубіжних містах протягом кількох останніх десятиліть триває робота над
оцифруванням і представленням в електронному середовищі об'єктів історикокультурної спадщини: книжкових зібрань, архівних документів, музейних
артефактів. Існує чимало реалізованих проектів державного та регіонального
значення, що забезпечують віртуальну інтеграцію інформаційних ресурсів із
багатьох джерел, проте кожен з них має свою специфіку.
Електронна бібліотека з історії та культури Європи, створена за проектом
Європейська цифрова бібліотека Europeana [http://europeana.eu/portal/en] є
агрегатором цифрового контенту, що містить дані про 53 млн. об’єктів з фондів
музеїв, архівів, бібліотек та інших закладів культури, метадані на які подані
англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими мовами.
Портал BAM (Bibliotheken, Archives, Museums) [http://bam-portal.de] був
піонером щодо консолідації інформацію з питань культури в німецькомовних
країнах. З червня 2015 року портал припинив самостійне функціонування і
увійшов у портал Deutsche Digitale Bibliothek [http://deutsche-digitale-bibliothek.de],
база даних якого містить 20 млн., в тому числі більше 7,5 млн. цифрових медіаоб’єктів.
Національний проект «Литовська культурна спадщина в цифровому
середовищі» E-Paveldas [http://epaveldas.lt/home] започаткований Литовською
національною бібліотекою ім. Мартінаса Мажвідаса, Литовським музеєм мистецтв
та Архівним департаментом Литви під керівництвом Уряду Литовської
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Республіки. Завдання проекту: сформувати критерії відбору об'єктів спадщини для
оцифрування та перелік об'єктів колекцій для оцифрування; забезпечити
безперервність оцифрування об'єктів культурної спадщини, створюючи центри
оцифрування в установах пам'яті та ефективний доступ до оцифрованих об'єктів.
British Library Labs [http://labs.bl.uk] є проектною ініціативою, що фінансується
Фондом Ендрю У. Меллона, спрямованою на забезпечення публічної доступності
цифрових колекцій і даних Британської бібліотеки (The British Library)
[http://bl.uk/]. The European Library (TEL) [http://theeuropeanlibrary.org/tel4/] надає
доступ до електронних ресурсів (каталогів і цифрових колекцій) 48 національних
бібліотек англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими (всього 35) мовами. Цифрові колекції включають різні об'єкти історичної та культурної
спадщини європейських країн: рідкісні та цінні книги (рукописи і друковані
видання), гравюри, малюнки, плакати, звукозаписи, ноти, відеофільми, архіви
телепередач, фотографії, карти, військові та історичні архіви та інші матеріали, що
зберігаються у фондах бібліотек, архівів, музеїв.
Електронна бібліотека, що розробляється Бібліотекою Конгресу (США) і
ЮНЕСКО - World Digital Library [https://wdl.org/en/], надає доступ до оцифрованих
версій матеріалів з історії та культури різних країн і містить понад 10000 об'єктів
світової культурної спадщини англійською, німецькою, іспанською, французькою,
китайською, арабською та іншими мовами світу (манускрипти, рідкісні книги,
карти, ноти, аудіозаписи, відеозаписи, фотографії, зображення і т.п). Універсальна
електронна бібліотека Gallica [http://gallica.bnf.fr/], яку підтримує Національна
бібліотека Франції, містить близько 2000000 оцифрованих книг, газет, рукописів,
карт, малюнків і т. п., переважно французькою мовою.
Найстаріша електронна бібліотека Project Gutenberg (Проект Гутенберг)
[http://gutenberg.org/wiki/Main_Page] створена як
громадська (добровільна)
ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів і нараховує
більше 1 600 000 електронних версій книг у вільному доступі, з них понад 50000
електронних книг, серед яких повні тексти книг, які зберігаються у фондах
провідних бібліотек світу.
У світі відчутний всезростаючий попит користувачів на універсальні
інформаційні ресурси, що консолідують дані з різних установ культурної,
наукової, історичної спадщини. Враховуючи досвід зарубіжних колег, можемо
виділити основні риси технології формування консолідованого інформаційного
ресурсу такого класу: оперування наявними електронними ресурсами (цифровими
копіями колекцій); оцифрування фондів установ (бібліотек, архівів, музеїв).
Розроблення та впровадження таких ресурсів, однак, пов’язана із рядом
проблем, вирішення яких забезпечить українську спільноту можливістю
запозичення зарубіжного досвіду: відсутність комплексної програми оцифрування
фондів; забезпечення технологічної можливості створення якісних цифрових
копій; розроблення методології їх ефективного зберігання та дотримання
авторських прав на них тощо; визначення підходів до подання метаданих.
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ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ У
СФЕРІ ТУРИЗМУ
Згідно стратегії конкурентноспроможності, розробленої Львівською
міською радою спільно із американською консалтинговою компанією “Monitor
Group” та фондом “Ефективне управління”, двома найбільш пріоритетними і
перспективними напрямами розвитку бізнесу у Львові є галузі туризму та
інформаційних технологій [1].
Привабливість туристичної сфери базується на розвинутій інфраструктурі
міста – великій кількості різноманітних за дизайном кафе і ресторанів,
сконцентрованих здебільшого в історичній центральній частині міста, яка
найбільше приваблює туристів.
Щодо сфери інформаційних технологій, то її основою є надання
аутсорсингових послуг з розробки программного забезпечення здебільшого для
іноземних компаній (США, країни ЄС, Індія). Високі показники динаміки розвитку
ІТ-галузі міста Львова підтвержуються дослідженнями міжнародних спеціалістів,
зокрема, консалтингова компанія KPMG назвала Львів одним із центрів розвитку
ІТ- і бізнес-послуг нової хвилі в регіонах EMEA (Європа, Ближній Схід, Азія).
Завдяки потужному кластеру інформаційних технологій у Львові знаходиться
велика кількість безпровідних Wi-Fi точок доступу до мережі, а телекомунікаційні
оператори разом із мобільним зв’язком надають послуги мобільного Інтернету.
Оскільки значна кількість туристів користується смартфонами, планшетами
та іншими мобільними пристроями зі зручним доступом до World Wide Web та
інших мережевих технологій, то можна зробити висновок, що під час пошуку
можливості створення якісно нового інноваційного продукту чи сервісу,
спираючись на значну кількість спеціалістів та розвинену інфраструктуру, у
Львові доцільно сконцентруватись на проектах в сфері інформаційних технологій,
приділивши особливу увагу тій підгрупі ІТ-проектів, які забезпечують
інформатизацію потреб туристів. Адже полегшений доступ до кінцевого
користувача значно скорочує тривалість фази впровадження проекта надання
інформаційно-довідкових послуг, дає змогу отримати швидкий зворотний зв’язок
щодо доцільності обраного набору функцій, якості реалізації та зручності
використання цільового продукта [2;3].
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ПП “ІНЛЬВІВ” надає послуги з організації ексурсійних турів по Львову та
області. Аренди житла в місті, формування різнорідної інформації щодо
культурних подій міста. Цільової рекомендації ресторанів, бронювання
автомобілів для іноземних та українських туристів тощо. З інформаційних систем
в ПП “ІНЛЬВІВ” використовуються веб-сайти з переліком туристичних місць і
послуг компанії для пошуку клієнтів та електронний каталог оренди апартаментів
(хостели, готелі, квартири). Зазначимо, що успішні світові ІТ-проекти для туризму
також зосереджені в цих двох сферах: проекти побудови інформаційних систем з
пошуку, оренди та бронювання житла (наприклад AirBnB); проекти формування
каталогів туристичних місць, які пропонують відвідати, з детальним описом,
наведенням фотографій, відеороликів, а також відгуків (наприклад TripAdvisor).
Аналізуючи деталі сучасного туризму у Львові, легко помітити складність
пошуку вільних місць у відпочинкових і закладах громадського харчування міста,
особливо в центральній його частині. Оскільки різноманітні та креативно
оформлені кафе і ресторани у центральній та прилеглих до неї частинах міста є
однією із основних туристичних принад Львова, доречно вирішити проблему
пошуку вільних місць за допомогою розроблення інформаційної системи, яка
дозволить з мобільного пристрою за допомогою геолокації визначити перелік
найближчих кафе та ресторанів з вільними місцями і додатковою можливістю
бронювання місць завчасно. Стан і кількість вільних місць в режимі реального часу
будуть оновлюватися з мобільного пристрою працівниками заінтересованих
ресторацій (офіціантами, барменами, менеджерами).
Система має бути безоплатною, доступною і простою в користуванні, мати
веб-інтерфейс для оперативного доступу із мобільного веб-браузера, адаптовану
для мобільної платформи прикладну програму, а також забезпечувати роботу з
банківськими картками для бронювання місць.
Розроблення даної інформаційної системи в якості платформи не лише для
Львова, але і для інших міст, дасть змогу відкрити нові робочі місця, покращити
якість туристичних послуг, підвищити загальний рейтинг міста як перлини
Карпатського регіону України.
Список використаних джерел
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
Ситуаційне управління (СУ) можна розглядати як певний метод управління [1]
або як певний вид управлінської діяльності. Будемо дотримуватись останнього
бачення, що спирається на розуміння «ситуації», як стану або тенденції розвитку
певного процесу, що підпадає під дію певного критерію. При цьому процесом ми
називаємо певний об’єм простору-часу. Ситуації можна класифікувати з різних
точок зору. Так, за «знаком» можна розрізняти ситуації «бажані», «небажані» і
«невизначені». Знаходячись у певній точці часової шкали, можна розрізняти
ситуації минулі (ретроспективні), поточні (актуальні), майбутні (потенційні).
Бажана майбутня ситуація може вважатись цільовою. Відправляючись від типу
ситуації можна визначати різні задачі СУ [2].
Ідентифікація (об’єктного) процесу, а також вироблення та застосування
критерію здійснюються певним суб’єктом. Якщо ситуація така, що з точки зору
суб’єкта потребує управління, то розпочинається процес управління, який
«переплітається » з об’єктним процесом. У цьому «синтетичному» процесі в
загальному випадку «межі» суб’єкта та об’єкта управління можуть змінюватись.
Можна вважати, що СУ – базовий вид управління, використовуваний будьякою живою істотою, де вона виступає суб’єктом, а інколи, і об’єктом управління.
При цьому працює двохтактна схема: 1) вироблення і прийняття управлінського
рішення; 2) реалізація рішення. Прийняття управлінських рішень здійснюється
істотою на рівні «втіленого знання» [3], а їх реалізація - керуючий вплив – за
рахунок: 1) фізичних впливів на оточуюче середовище, а можливо, і на себе; 2)
інформаційних впливів на інших істот [4, 5]; 3) на себе на рівні «втіленого знання».
Тобто, можливий варіант, коли прийняття рішення і його реалізація здійснюються
на рівні «втіленого знання».
У разі, коли для вирішення конкретних задач СУ чи то в частині підготовки і
прийняття рішення, чи то в частині його реалізації, можливості одного індивідууму
недостатні, виникає потреба у створенні відповідної організації. Так, особа,
неспроможна самостійно прийняти рішення, може звернутись за порадою до іншої
особи. Ця (інша) особа може бути особою фізичною особою (групою осіб), а може
й бути юридичною особою, що спеціалізується на вирішенні певної категорії задач
(право, медицина тощо). Аналогічно, у разі її неспроможності особи, яка
прийнятого рішення, реалізувати його, це може бути доручено іншій фізичній
особі, групі фізичних осіб, юридичній особі або групі юридичних осіб.
Таким чином, для СУ з певного рівня виникає потреба розгляду його
організаційних аспектів: взаємовідношення і відповідальність у «груповому»
суб’єкті СУ; призначення, відповідальність і права спеціалізованих організацій СУ;
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організація взаємодії суб’єктів СУ тощо.
Прикладом організацій, що спеціалізуються у сфері СУ є т.з. ситуаційні центри
(СЦ) [6, 7, 8], які надають послуги з вирішення задач СУ, у т.ч., з залученням т.з.
«малих експертних груп».
Позиціонування СУ в існуючій системі державного, галузевого,
корпоративного управління є окремою задачею [9]. Так, наприклад, СУ може бути
підрозділом юридичної особи, що її обслуговує, або бути самостійною юридичною
особою з тим чи іншим рівнем спеціалізації, що виконує замовлення різноманітних
клієнтів.
Насамкінець, окремі СУ можуть поєднуватись у мережі, що вирішують певне
коло питань. Наприклад, для вирішення задач СУ в інтересах національної безпеки
України може бути запропонована така схема: 1) кожна сфера національної безпеки
(згідно [10] їх налічується дев’ять) обслуговується «своїм» СЦ; 2) ці спеціалізовані
СЦ поєднуються в мережу, куди входить «центральний» СЦ Ради національної
безпеки та оборони України, з певним регламентом взаємозв’язків.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
В останній час все більше науковців звертає увагу на процеси формування
ринку е-комерції, зокрема вони розглядають основні тенденції розвитку цього
ринку, чинники, що стимулюють його розвиток, особливості державного
регулювання.
Глобальний ринок е-комерції розвивається надзвичайно динамічно. Приріст
ринку e-комерції становить майже 20 % на рік, а обсяг цього ринку в 2015 р. склав
1,74 трлн доларів, згідно зі звітом Global 1000: The global reinvention of e-retail [1].
Згідно з прогнозами дослідників eMarketer, у 2016 р. загальний обсяг
роздрібних продажів у глобальному масштабі сягне 1,9 трлн доларів, зростання
складе 23,7 % порівняно з 2015 р. За оцінками eMarketer, темпи зростання
знижуватимуться протягом наступних кількох років (у 2020 р. зростання складе
18,7 %) [2].
Ринкова частка найбільших у світі компаній е-комерції продовжує зростати.
Ринкова частка групи компаній Alibaba склалає 27 % ринку, Amazon – 13 % (рис.1).
Apple (США); 1,40%

JD (Китай); 3,80%

Dell (США); 0,90%
Xiaomi (Китай);
1,00%

Suning (Китай); 1,30%

Wal-Mart
(США); 0,80%

Alibaba (Китай);
26,60%
Amazon (США);
13,00%

Rakuten (Японія);
1,50%

eBay (США);
4,50%

Рис. 1 Лідери ринку е-комерції у секторі В2С станом на 2015 р.,
складено авторами на основі [2]
Ринок е-комерції в Україні є одним із найперспективніших та показує
зростання, незважаючи на процеси стагнації економіки. За даними Ecommerce
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Foundation, у 2015 р. ріст цього ринку склав 35 % у євро.
Аналогічний рівень зростання зазначеного ринку прогнозують і на 2016 рік
[3]. Цей ринок приваблює все більше суб’єктів підприємницької діяльності та
покупців. Так, згідно з даними Еcommerce Europe [3, с. 106], кожен десятий житель
України є споживачем (е-споживачем) та здійснює покупки за допомогою
телекомунікаційних мереж.
Слід зазначити, що цей ринок має значні резерви росту, адже кількість
інтернет-користувачів складає 58 % від загального обсягу населення, а кожен
інтернет-користувач є потенційним інтернет-споживачем. Існують й інші резерви
зростання ринку, зокрема, збільшення е-споживачів в окремих сегментах під
впливом сучасних тенденцій, адаптації до нових умов та усвідомлення зручності
здійснення покупок за допомогою мережі Інтернет. Нині такими особливостями
характеризують сегмент «fashion», обсяг якого станом на 2015 р. склав 143 млн
доларів та продовжує зростати. На нашу думку, значний вплив на подальший ріст
ринку е-комерції в Україні мають транскордонні угоди (експорт та імпорт), а також
продаж і трансфер продуктів інтелектуальної діяльності через мережу Інтернет.
Варто зазначити, що існує пряма залежність між станом розвитку ринку та
обсягом податкових надходжень від суб’єктів ринку е-комерції. Важливою
складовою розвитку ринку е-комерції є сервіси з надання дискового простору на
сервері, нині найбільш передовою тенденцією є поширення технологій хмарних
обчислень. На світовому ринку компаніями-лідерами з надання цих послуг є
Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Google, Salesforce.com, частка яких на
світовому ринку за даними Synergy Research у 2015 р. склала 55 %. Значну частку
ринку складають також Rackspace, Oracle, NTT, Fujitsu, Alibaba і Hewlett Packard
Enterprise та інші. На українському ринку спеціалізованих рішень для ринку екомерції лідерами є компанії De Novo, UCloud та VoliaCloud.
У даний час розвиток ринку е-комерції в Україні гальмують багато факторів,
зокрема, відсутність стимулювання суб’єктів вітчизняного ринку та повільний
процес виходу на ринок світових лідерів електронних платіжних систем (що теж
пов’язано з відсутністю достатніх ринкових і регуляторних стимулів) та інше. За
таких умов, на основі дослідження зарубіжного досвіду, доцільним є використання
стимулюючих державних інструментів в Україні, таких як звільнення від сплати
податку на прибуток протягом на 5 років для власників серверів дозволить
заохотити зарубіжних суб’єктів ринку до розміщення серверів на території
України. Зазначена пільга дозволить вивести з тіні та повернути в Україну сервери
українських компаній. Розташування серверів на території України – це додаткові
робочі місця та джерела наповнення бюджету і поширення нових технологій та
інноваційних практик.
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ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Все більше споживачі використовують електронні інструменти придбання
товарів або послуг у глобальний мережі Інтернет – і це глобальний тренд. В Україні
у 2015 р. кількість електронних замовлень товарів зросла на 20-30 %, а товарообіг
у гривні – на 40-60 %, за прогнозами обсяг ринку електронної комерції має зрости
у 2016 р. до 33,4 млрд грн. Нині частка електронної комерції в структурі роздрібної
торгівлі України складає близько 2 %, на противагу Німеччині – це близько 12%,
США – 13 %, Великобританії – 15 %.
Найбільші мережі роздрібної торгівлі стають електронними, вони
розвивають сайти, створюючи комунікації зі своїми покупцями в глобальному
інформаційному середовищі. Нині компанії вкладають у розвиток власних
інтернет-магазинів, а також охоче співпрацюють з електронними торговельними
майданчиками. Новітні інформаційно-комунікаційні технології використовують
для дослідження ринку товарів і послуг е-комерції (е-маркетинг); виробничого
менеджменту; е-реклами; торгового менеджменту; електронної логістики,
взаєморозрахунків і супроводження тощо. Використання глобальної мережі в
Інтернет у комерційній діяльності і повсякденному житті зумовили створення
таких категорій як «електронна економіка», «електронна комерція», «електронне
урядування» тощо.
У правовому аспекті електронна комерція охоплює всі види правовідносин,
що пов’язані з укладанням на міжнародних і внутрішніх ринках в електронному
вигляді угод: купівлі-продажу, постачання, торгового представництва,
факторингу, лізингу, виконання робіт на проектування, консалтингу, інжинірингу,
інвестиційних контрактів, страхування, угод про експлуатацію та концесії,
банківські послуги, спільну діяльність та інші форми промислового та ділового
співробітництва, перевезення вантажів, електронні торги тощо. Кількість
електронних угод зростає. Тому широке впровадження електронної комерції
вимагає розроблення та запровадження нормативно-правового регулювання, що
напевне сприятиме розвитку електронних ринків. Нині це означає скоординоване
використання спеціально створених правових інститутів і процедур. Крім того,
необхідна уніфікація законодавства та спрощення правил і процедур підтримання
діяльності електронної комерції, які застосовують у різних країнах, що вимагає
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співпраці бізнесу і органів державної влади. Нині можна зазначити нерозвиненість
у цілому, фрагментарність і суперечність зазначених норм, що є перешкодою для
успішного функціонування електронної комерції. Більшість правових питань,
пов’язаних з угодами в мережі Інтернет на практиці регулюють у контексті
конкретних комерційних договорів.
Бізнес-транзакції електронної комерції вирізняють своїми цілями та
природою. Згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 15944-1:2011 Information
technology ‒ Business Operational View ‒ Part 1: Operational aspects of Open-edi for
implementation керівні правила бізнес-транзакції такі: може дозволити людині
використовувати один або декілька ідентифікаторів (наприклад, одну з кількох
різних кредитних або дебетових карток), або, може вимагати від людини мати чи
використовувати наперед визначений персональний ідентифікатор (приміром,
особисту медичну картку, національну картку зі страхування здоров’я, паспорт,
посвідчення водія тощо). Коли персональний ідентифікатор надають для
представлення особи в бізнес-транзакції, він має бути «визнаний» іншою стороною
бізнес-транзакції. Кожна сторона транзакції може мати свої власні керівні правила
для «визнання ідентифікації особи». «Визнане посвідчення особи» визначають як
ідентичність особи, тобто її посвідчення, встановлене до такої міри, що необхідна
для цілей бізнес-транзакції. У бізнес-транзакції визнане посвідчення особи
встановлюють або її взаємним визнання та прийняттям, або зверненням до
ідентифікатора в схемі реєстрування відповідного органу реєстрації. У даний час
необхідно розробити організаційно-правові механізми внесення чіткості щодо
сфери електронного документообігу, який використовують у підприємницькій
діяльності. Більше року в Україні діє Закон України «Про електронну комерцію»
від 3 вересня 2015 року № 675-VIII, який варто було найменувати Закон України
«Про електронну торгівлю», тому що електронної комерції в повному сенсі цього
слова немає в Україні. Є багато відкритих питань, що пов’язані з підписанням
електронних договорів. Зазначеним законом передбачено, що договори, укладені
в електронній формі, прирівнюють до договорів, укладених у письмовій формі.
Електронний договір підписують за допомогою електронного підпису,
електронного цифрового підпису (ЕЦП), електронного підпису одноразовим
ідентифікатором або аналогом власноручного підпису. Проте процедуру цього
підписання зазначеним законом не описано. Це може допомогти уникнути різних
ризиків визнання електронного договору недійсним. Необхідно зазначити, що
прирівнюючи електронні договори до договорів у письмовій формі, Закон про
електронну комерцію спричинив проблеми в частині форми електронних
договорів. Відсутність належного нормативного регулювання порядку
використання електронного підпису або ЕЦП несе потенційні ризики для сторін
угод, що укладені в режимі реального часу. Нормативно-правове забезпечення та
регулювання сфери електронної комерції потребує доопрацювання, а під час
підписання електронних договорів рекомендовано використовувати ЕЦП, надане
акредитованим центром сертифікації ключів.
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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ДОКУМЕНТІВ
Вирішення питання безпеки зберігання документів у електронному вигляді є
однією з умов поширення електронних послуг, збільшення рівня довіри у
електронному середовищі та розвитку електронної комерції.
На даний час, центральним органом виконавчої влади, відповідальним за
управління архівною справою та діловодством, забезпечення обліку та
збереженість електронних документів Національного архівного фонду (далі-НАФ)
та електронних інформаційних ресурсів і використання їх інформації є
Центральний державний електронний архів України (далі - ЦДЕА України), який
належить до сфери управління Укрдержархіву та Мін’юсту.
Документом, який на сьогодні визначає порядок архівування зібраних у
процесі діяльності державних органів даних є Порядок роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання,
затверджений наказом Мін’юсту 11.11.2014 № 1886/5. Кращою характеристикою
усього процесу електронного урядування є фраза із даного Порядку: «Для
електронних документів постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання
одразу після завершення їх виконання створюються паперові примірники таких
електронних документів.» Тобто, увесь Порядок повністю нівелює електронний
документообіг у будь-якій установі тим, що вимагає для документів тривалого
зберігання створювати паперові примірники.
Не додає довіри до створення і ведення електронного документообігу
відсутність інформації про можливості архівних установ до зберігання документів
у електронному вигляді – повністю відсутня інформація, яка повинна бути
публічною і загальнодоступною на виконання Закону України «Про захист
персональних даних», а саме будь-який громадянин має знати про
місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження
або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних
даних. Дана інформація відсутня на веб-сайтах ЦДЕА України, Укрдержархіву чи
Мін’юсту.
Хоча, наприклад, Державний реєстр правочинів та Державний реєстр іпотек,
які містить інформацію про правочини щодо нерухомого майна фізичних та
юридичних осіб, та накопичували інформацію з 2004 по 2013 рік, вже не
використовуються (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5
вересня 2012 р. № 824 доля Державного реєстру іпотек хоча б визначена, про
Державний реєстр правочинів – інформація відсутня) . Де знаходиться інформація
з них та чому не передана досі до ЦДЕА України невідомо.
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Можливості до зберігання ЦДЕА України великих масивів інформації у
електронному вигляді викликають багато запитань у зв’язку з відсутністю
інформації. Аналіз бюджетних видатків на ЦДЕА України показує відсутність
видатків саме на технологічну складову – немає видатків на утримання датацентру, немає видатків за весь час її існування і на його побудову.
Отже, питання запровадження будь-яких електронних документообігів
опиняється у руках установи, яка на підставі документу, затвердженого
Мін’юстом, вимагає паперових примірників електронних документів. Також не
вирішеним є питання щодо перевірки електронного цифрового підпису на момент
передачі на зберігання архівних електронних документів – нормативний документ
не визначає порядок перевірки чи зняття підпису у момент передачі архіву разом з
програмними комплексами чи окремо.
У разі, якщо не буде розроблено дієвих механізмів управління передачею на
зберігання архівних електронних документів, задеклароване швидке переведення
державних установ на електронний документообіг, може залишитись тільки
декларацією.
Таким чином, потребує вирішення у найближчий час:
1)
Забезпечення ЦДЕА України достатніми коштами для забезпечення
зберігання великих масивів даних (або на колокейшн, або на побудову власних
потужностей для зберігання);
2)
Виділення достатніх людських ресурсів – три відділи є недостатньо
для побудови великих архівних цифрових фондів;
3)
Перегляд нормативно-правового забезпечення регулювання питання
архівування електронних документів шляхом виключення можливостей
повернення до паперових форм документів.
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IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT USING INTELLIGENT TECHNOLOGIES
Analysis of existing systems of management of modern information and
telecommunication networks have shown that their level does not fully meet the modern
requirements to the management of next generation networks, does not allow to obtain
information of the right quality for making decisions on property management, exchange
of information between the management system and also makes it impossible to quickly
manage situations on networks in an automated mode.
Incidents of information security (IS) is a separate subclass of crisis and emergency
situations that can happen in the info-socio-technical infrastructure of the country, and,
as a special case, in organizational-technical systems (OTS) and communication
networks (CN), affecting the status of state information resources and national security.
None of the most advanced measure to reduce information security risk, whether
it is thoroughly worked out policy or modern firewall can not guarantee appearance in
the information environment of events that potentially threaten the business activities of
the organization. The complexity and diversity of the business environment of modern
business determine the presence of residual risk regardless of the quality of preparation
and implementation of countermeasures. Also there is always the possibility of new,
unknown threats for information security.
The main objective of incident management is to restore normal services and
minimize the negative impact of the incident on the organization to maintain the quality
and availability of services at the highest of the possible level. It's considered normal,
that is not beyond the scope of the agreement about level of service.
Specific issues of the management of information security incidents are described
in the following documents: ISO/IEC 27001:2005 Information security management
system. Requirements; ISO/IEC TR 18044 Information security incident management
[1]; CMU/SEI-2004-TR-015 Defining incident management processes for CISRT.
In your organization the notification system of incidents must be developed and
implemented. The creation of a chain of alert is necessary to maintain the proper level of
management of the organization during the processing of the incident. Team alert and
the notification method are developed with consideration of peculiarities of the
functioning and structure of the organization [2];.
Analysing the number of incidents during 2004-2015, we can trace their noticeable
increase from year to year. Every day it becomes increasingly difficult to maintain a
monopoly on information. The attacker always has the advantage, therefore, for
organizations it is very important to be able to successfully establish an IS management
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system for the early detection and rapid response to incidents of any kind to minimize
costs and to eliminate negative consequences.
The using of intelligent technologies in the management of incidents should give
a boost to the effectiveness of the management of this process [3].
For the first time the concept of "intelligent machine" or "intellectual system"
appeared in at least two decades ago. The concept of "intelligent system" and "systemoriented processing and use of knowledge" are synonymous. Intelligent systems have
recently become a common commercial product that finds wide demand from usersspecialists in various fields of engineering-technical and scientific spheres of activity.
There is a classical model for continuous improvement of management processes,
called the cycle of the Shewhart–Deming PDCA (plan, Plan — Do, Do — Check, Check,
Act). Advantageously, the algorithm of intellectual management system of incidents of
IS also can be fit into the cycle of the PDCA model. Information system of decision
support is proposed as informational system, which can operate in the following
algorithms:
1. Operational data of security sensors should be analysed and evaluated for the
presence of signatures of known incidents using knowledge base of information system
of decision support (ISDS).
2. ISDS, on the basis of the analysis should provide the instruction on elimination
of the causes and consequences of the incident, if the signature is in the knowledge base.
3. If there was an incident of the signature which is not in the knowledge base,
ISDS gives several hypotheses regarding further actions the administrator of IS.
4. It is advisable to perform actions to prevent a recurrence of the incident. In order
to have the procedure performed correctly and efficiently, all these steps must be
constantly and consistently repeated.
Thus, the proposed functional diagram of ISDS for managing incidents in the OTS.
This scheme fits into the PDCA model and process approach, defined in the relevant
international standards ISO/IEC.
Also the problem of decision support during incidents in the OTS, which can be
seen as part of a more general problem of support of managerial decision-making in crisis
situations. During this task we identified the main factors, criteria and indicators of
automated procedures of decision-support for managing incidents.
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THE ADVANTAGES OF ONLINE PROJECT MANAGEMENT TOOLS IN
TERMS OF MINING INDUSTRY DEVELOPMENT
Modern heavy industry has faced huge worldwide recession in mining. Net price
for commodity product of mining companies – iron ore concentrate is relatively high,
and market price for that product is too low. A lot of mining enterprises have to work
without profit and big amount of them are on the verge of bankruptcy. There are a lot of
different ways to cope with that recession. One of them is fulfilling innovative projects
in mining development. But project management as a process in mining industry needs
significant changes and improvements as well.
Everything begins with delegation within project team [1]. Project team
management is really weak part of modern mining project management environment.
Communication approaches of project managers in that field are really outdated, it needs
a lot of improvements. Mining environment provides really difficult working conditions,
a lot of key objects of project are located far from each other. So it’s really important to
communicate in a right way within project team in order to increase project management
efficiency level. It helps to manage every process of the project effectively and maximum
efficiently.
Today project managers have a lot different up-to-date solutions to make all
processes of project management easier. Microsoft Project, Spider Project, Primavera
and many other software products are available all over the world. No doubt, all that type
of software is making the project management process much more effective and efficient.
But it should be mentioned, that it has its own weakness as well. Project manager has to
install specialized software product on his personal computer, he has to keep it suitably
updated. And the majority of project management PC software products are absolutely
not mobile friendly. So there is no ability to manage the project using smartphone or
tablet away from the office. And this is one of the most relevant issues for mining project
management [2].
But modern specialized solutions in project management can help us eliminate all
weaknesses of regular project manager’s computer software. It’s called online project
management tools. Such modern tools as Wrike, Huddle, Basecamp, Worksection
(product of Ukrainian startup team) and many others use web interfaces to provide the
customer with efficient project management. These tools have a big list of benefits. First
of all, they are suitable for any type of personal computer or mobile device with internet
connection. So, there’s no need for project manager to install any software on his personal
computer. All needed project management tools are available online. Manage project
team relations, schedule project works, set milestones, upload report files and other
project works become easier with online project management tools [3].
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MINIMIZATION OF INFORMATION LOSS IN DATA CENTERS AS ONE OF
PRIORITY PROTECTING DIRECTION AGAINST CYBER ATTACKS
Along with the development of information technology increases not only
technological advances increases but also a variety of detrimental processes including
trespassing, destruction, copying of information, its distortion, destruction, etc .. Based
on this the issue of protection from cyber attacks, which should be timely and sufficient,
is very important.
The fundamental principle is rigid and precise regulation of access rights by
dealing with innovative information of a confidential nature[1]. Data processing centers
(DPC) install mandatorily software, including anti-virus, which is taken from reliable
sources and constantly is updated to provide effective protection.
The priority direction is to use the ISO quality standards that are required and
necessary in the formation of an effective system of protection [2].
Up to date relevant is the formation of an effective system of cyber security,
which makes it possible to protect the information of any data processing center from
modern cyber attacks. The importance of such measures in ensuring of the innovative
data center development is invaluable, because all aspects of the DCP activities are aimed
at data center storage, storage and processing of vast amounts of different information
[3]. Safe storage of this information makes it possible to carry out further data center
work without additional financial and intellectual losses.
Modern data centers must be highly aware of and vigilant in the protection of
confidential information. Data centers need to protect the network, applications and end
points of a very complex, ever-changing threats. Protection methods depend on: a
particular place, the size of the object, the information it stores and the specific needs of
its customers. But, in the end, all data objects must be protected against cyber attacks by
various means and approaches.
Mathematical model of protection (Fig. 1) is built around an attack stage. Attack
stages of trespasser, in turn, have five main directions (steps). The first step is
characterized by the process of gathering information about the victim, that is held the
in-depth analysis of the situation that has developed, researched the IP-addresses, hosting
services, protecting agents, etc. The second step is the penetration, its mechanisms and
technologies, the operating principles, etc. The third is when the attack is occurred, the
attacker broke into the network and searches for documents (files, folders, etc.) that he
needs. This stage is characterized by consistent effect on all network segments. The
attacker penetrates in all segments at a time, punching (destroying) them. The fourth
stage is when the attacker has penetrated the network and already hacked all the (part) of
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its segments, installed malicious software (SW). The final stage is sending data to remote
computers controlled by a hacker. This stage is running in order to further use of the
obtained information for their own purposes (destruction, sale, copy, modification, etc.).

monitoring and
incident
response

analysis of the
source code
software

coding

data center
protection

network
security

Fig. 1 - Mathematical model of the data center protection against cyber attacks
For each of these directions, which are included in Fig. 1, there are its own
products that solve related groups problems.
The practical importance of the protection provided by the data center model of
cyber attacks can not be overestimated, due to the pronounced updating cyberspace
modern information society. Following all described ways (mechanisms) protection is
planned to reduce the level of possible cyber attacks and increase the level of data centre
protection.
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ОБФУСКАЦІЯ ТА КРИПТОГРАФІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я
На сьогоднішній день, швидкий розвиток інформаційних технологій викликає
дуже серйозну потребу в захисті даних. З кожним днем все більше організацій
переходить з паперових архівів на електронні бази даних, підставляючи під загрозу
персональні дані своїх клієнтів. Особливо гострим це питання є в медицині.
Все більше інформації про пацієнтів збирається закладами охорони здоров’я,
але при цьому зменшується вартість зберігання та використання електронної
інформації. Медична інформація часто інтегрується у великі бази даних, для
обробки яких та виконання запитів щодо медичної інформації, залучаються треті
компанії, відповідно, доступу до медичної інформації потребують більше людей.
Тому стає все складніше забезпечувати постійну приватність та надійний захист
персональних даних. Це є однією з перешкод для використання ІТ-технологій у
медичній сфері.
Ефективне управління клінічними ризиками напряму залежить від
ефективного управління інформаційними ризиками, оскільки для надання якісної
медичної допомоги лікар повинен мати доступ до повної та достовірної медичної
інформації. Тому, медичні заклади, які дбають про якість допомоги, звертають
увагу і на ведення баз даних, в яких інформація має бути доступною, цілісною та
конфіденційною [1].
Для обходу захисту програми в більшості випадків потрібно вивчення
програмного коду. Цей процес називається «реверсивна (зворотна) інженерія» [2].
Обфускація - це приведення початкового коду або виконуваного програмного коду
до вигляду, який зберігає її функціональність, але ускладнює аналіз, розуміння
алгоритму роботи і модифікації при декомпіляції [2, 3].
В залежності від ситуації обфускація може використовуватися на рівнях:
-початкового коду,
- машинного коду,
- проміжного коду [2, 3].
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Початковий код:
Код після обфускації:
int COUNT = 100;
for
(int
a=0;a<100;a++)
float TAX_RATE = 0.2;
{b[a]=c[a]*0.2; d[a]=c[a]+b[a];}
for (int i=0; i<COUNT; i++)
{
tax[i] = orig_price[i] * TAX_RATE;
price[i] = orig_price[i] + tax[i];
}
Крім цього, дуже ефективними вважаються методи криптографії, що
забезпечують приховування змісту повідомлення за допомогою шифрування і його
відкриття розшифруванням, за використанням ключів. Основною перевагою таких
криптографічних методів є те, що вони забезпечують високу гарантовану стійкість
захисту, яку можна розрахувати і подати в числовій формі [4, 5].
На сьогоднішній день найбільш рекомендованим симетричним алгоритмом
шифрування в .NET є Rijndael, а асиметричним – RSA [5, 6].
Попередній аналіз літературних джерел показав що, криптографічні методи
захисту забезпечують безпеку на досить високому рівні.
Автоматизація та розвиток ІТ-технологій призводить до зростання загроз
несанкціонованого доступу до інформації, як наслідок, до необхідності постійної
підтримки і розвитку системи захисту. Захист інформації є не разовим заходом і
навіть не сукупністю заходів, а безперервним процесом, який повинен протікати в
часі на всіх етапах життєвого циклу системи обробки та зберігання інформації.
Шифрування застосовується практично у всіх галузях людської діяльності, і
тому є важливою задачею для більш детального вивчення і подальшого розвитку.
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ РЕСУРСІВ ДОМЕНУ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
У зв’язку з бурхливим ростом глобальних інформаційно-комунікаційних
мереж, питання захисту інформації в таких системах здобувають велику
актуальність. Сьогодні як ніколи зростає усвідомлення того, наскільки важлива
безпека комп’ютерних мереж.
Незважаючи на зростаючі зусилля в області інформаційно-комп’ютерної
безпеки уразливість сучасних комп’ютерних мереж не зменшується. Основними
причинами тут є:
 відсутність або недостатня ефективність функцій захисту у
використовуваних технологіях обробки даних і протоколах
інформаційного обміну;
 наявність помилок у програмному забезпеченні;
 складність керування сучасними програмними системами.
Для забезпечення захисту локальної мережі потрібно побудувати систему
захисту яка відповідала б багатьом вимогам і мала би здатність до швидкої протидії
порушнику.
Перш за все необхідно оцінити усі відомі вразливості, різноманітні види
мережених атак та загроз, що спроможні порушити захист і безпеку локальної
мережі.
Мережеві атаки такі ж різноманітні, як і системи, проти яких вони
направлені. Існують такі види атак:
 Атака типу відмова в обслуговуванні (Denial of Service - DOS)
 Атаки SYN flood
 Атаки ICMP
 Атаки типу «piпg оf death»
 Розподілені DOS-атаки
 Віруси і «троянські коні»
 Фальсифікація електронної пошти
 Підміна IР-адреси (IP-спуфінг)
 Переадресація портів
Проблема захисту від несанкціонованих дій при взаємодії з зовнішніми
мережами успішно може бути вирішена тільки за допомогою спеціалізованих
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програмно-апаратних комплексів, що забезпечують цілісний захист комп`ютерної
мережі від ворожого зовнішнього середовища. Такі комплекси називають міжмережевими екранами (МЕ) або брандмауерами.
МЕ можуть працювати на різних рівнях протоколів моделі OSI. На
мережевому рівні виконується фільтрація вхідних і вихідних пакетів по ІР-адресам
(наприклад, не пропускаються пакети з мережі Internet, які направлені на ті
сервери, доступ до яких зовні заборонено). На транспортному рівні фільтрація
відбувається ще й за номерами портів ТСР і прапорців, що містяться в пакетах
(наприклад, запити на встановлення з'єднання). На прикладному рівні виконується
аналіз прикладних протоколів (FTP, HTTP, SMTP) і контроль за змістом потоків
даних (заборона внутрішнім абонентам на отримання будь-яких типів файлів:
рекламної інформації або виконуваних програмних модулів).
МЕ розділяють на три види:
 пакетні фільтри (packet filter);
 сервера прикладного рівня (application gateways);
 сервера рівня з'єднання (circuit gateways).
Одними із видів захисту є віртуальна приватна мережа (VPN – Virtual Private
Network), а також криптографічний захист. VPN створюється на базі
загальнодоступної мережі Інтернет. І якщо зв’язок через Інтернет має свої
недоліки, головним з яких є те, що вона схильна потенційним порушень захисту та
конфіденційності, то VPN можуть гарантувати, що направляється через Інтернет
трафік так само захищений, як і передача всередині локальної мережі.
Криптографічний захист (шифрування) інформації – це вид захисту, який
реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних
(ключових) даних з метою приховування змісту інформації, підтвердження її
справжності, цілісності, авторства.
При роботі з кількома локальними мережами, що обмінюються даними через
інтернет стає доцільним використання VPN та криптографічних засобів захисту.
Вони надають можливість обміну даними, з мінімальним шансом злому. При
роботі в організаціях використання засобів захисту вкупі в переліченими вище
гарантуватиме унеможливлення злому мережі.
З цього всього можна зробити висновок що забезпечення захисту інформації
є дуже важливим заходом, необхідним для існування та ефективної діяльності, а
також утворює стійку до атак систему безпеки.
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ СІМЕЙСТВА СТАНДАРТІВ
IEEE 802.11X
На сучасному етапі розвитку мережевих технологій, технологія бездротових
мереж є найбільш зручною в умовах вимагають мобільність, простоту установки і
використання. Як правило, технологія Wi-Fi використовується для організації
бездротових локальних комп'ютерних мереж, а також створення так званих
гарячих точок високошвидкісного доступу в Інтернет.
Стандарт IEEE 802.11 працює на двох нижніх рівнях моделі ISO / OSI:
фізичному і канальному. Іншими словами, використовувати обладнання Wi-Fi так
само просто, як і Ethernet: протокол TCP / IP накладається поверх протоколу, що
описує передачу інформації по каналу зв'язку.
Ідея бездротового середовища є продуктивною, оскільки її компоненти:

забезпечують часове підключення до кабельної мережі;

допомагають організувати резервне копіювання в кабельну мережу;

гарантують певний рівень мобільності;

дозволяють зняти обмеження на максимальну протяжність мережі, що
накладаються мідними або навіть оптоволоконними кабелями.
На сьогоднішній день, атаки на бездротову локальну мережу можна поділити
на три групи: на передавача, на приймача та на середовище.
Атака на передавача:
 атака «відмова в обслуговуванні» в адресу станції (DDoS-атака);
 повна імперсоналізація від імені легітимної станції;приглушення базової
станції;
 атака підміни ARP-записів;фальсифікаці ІР-пакетів від імені легітимної
станції.
Атака на приймача:

атака «відмова в обслуговуванні» в адресу точки доступу (DDoSатака);

повна імперсоналізація від імені точки доступу;

приглушення клієнтської станції.
Атака на мережу:

прослуховування ефіру;

заповнення ефіру.
___________________________________________________________________________________________________________________________

197

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
Алгоритми шифрування і дешифрування даних широко застосовують у
комп'ютерної техніці в системах приховування конфіденційною і комерційної
інформації від зловмисного використання сторонніми особами. Основною
підставою для у яких є умова, що передавач і приймач заздалегідь знають алгоритм
шифрування, і навіть ключі до повідомленню, без яких інформація є лише набір
символів, які мають сенсу.
Методи захисту від атак:

WEP-шифрування;

WPA-шифрування;

WPA2-шифрування.
У WEP-шифруванні, шифрування здійснюється за допомогою 40 або 104бітного ключа (потокове шифрування з використанням алгоритму RC4 на
статичному ключі). А сам ключ являє собою набір ASCII-символів довжиною 5
(для 40-бітного) або 13 (для 104-бітного ключа) символів.
WPA, технологія шифрування даних у бездротових локальних мережах, є
рекомендованим способом захисту бездротових мереж, хоча у застарілому
обладнанні може бути не передбачено підтримки WPA або WPA2. У домашніх
мережах ці технології набувають форми WPA-PSK і WPA2-PSK, оскільки у
домашніх мережах використовують попередньо розповсюджені ключі (Pre-Shared
Key або PSK), щоб уникнути спеціалізованих механізмів розпізнавання, які
використовуються у корпоративних та ділових середовищах. WPA-PSK є
удосконаленим варіантом WEP.
У WPA2 механізми захисту розширено за допомогою протоколу блокового
шифрування з кодом розпізнавання повідомлення та режимом зчеплення блоків і
лічильника (Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol або
CCMP), але ці механізми накладають жорсткіші вимоги на обчислювальні
можливості, оскільки використовується алгоритм Advanced Encryption Standard
(AES). Хоча набувають поширення атаки з послідовним підбором ключів на основі
алгоритму TKIP, використання стійкого ключа з високим рівнем випадковості,
багаторівневого підходу до забезпечення захисту та використання інших методик
захисту вашої бездротової локальної мережі, окрім самого шифрування, може
значно зменшити рівень загрози.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯ УГРОЗ И РИСКОВ
Метод решения задачи оценки относительной эффективности программ при
наличии угроз и рисков естественно разрабатывать на основе методов решения
данной задачи без учёта этих факторов. Наибольшее распространение сегодня
получили мультикритериальные методы оценки программ [1]. Область их
применения ограничивается двумя условиями, которым должна удовлетворять
конкретная задача.
Первое условие – наличие множества критериев, по каждому из которых
можно оценить отдельную альтернативу.
Второе условие – способность ЛПР оценить тем или иным образом каждую
альтернативу по отдельному критерию.
Первое условие в большинстве случаев формирования сложных программ
информационной безопасности не выполняется из-за существенного различия
природы программ, входящих в них. Выполнение второго условия является весьма
проблематичным, когда выбор наиболее оптимального варианта из нескольких или
ранжирование такого количества вариантов требует учёта их оценок по
нескольким десяткам взаимосвязанных критериев. Такая ситуация имеет место
при принятии решений по формированию сложных программ информационной
безопасности.
Поэтому методы поддержки принятий решений при формировании программ
информационной безопасности в условия угроз и рисков можно разрабатывать
путём модификации методов целевого оценивания вариантов [1, 2, 3]. При
поддержке решений по разработке программ информационной безопасности
относительная эффективность программ должна оцениваться как функция
времени, заданная на интервале планирования [4]. Поэтому возможность учёта
фактора времени при оценке программ информационной безопасности
принципиальна для решения задач поддержки решений такого рода.
Основная идея предлагаемого подхода к анализу влияния угроз и рисков при
выполнении программ информационной безопасности состоит в том, что события,
вызывающие угрозы или риски, рассматриваются как составляющая часть
программ информационной безопасности, т.е. программы воздействия внешней
среды. Поэтому такие программы-модели угроз или рисков включаются в
иерархию целей программ информационной безопасности [5], устанавливаются их
связи с другими программами и целями программ информационной безопасности.
Таким образом, каждая из программ-моделей угроз или рисков имеет хотя бы одну
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цель или программу, на достижение которой (степень выполнения которой) она
оказывает непосредственное влияние. Следуя [5], определим такие цели
(программы) непосредственными надцелями программы-модели угрозы или
риска. При этом влияние угрозы и/или риска, как и других программ
информационной безопасности, оценивается степенью влияния на достижение
главной цели программы. Эффективность программы ИБГ оценивается при
условии наличия угроз и рисков с учётом их вероятностных характеристик. Такой
подход даёт возможность распределить ресурсы на парирование угроз и рисков
наравне с распределением ресурсов на программы, составляющие сущность
программ информационной безопасности.
Для реализации предлагаемого подхода необходимо решить ряд частных
задач. Первая связана с разработкой математических моделей угроз и рисков,
позволяющих включать события, которые вызывают угрозу и/или риск, в
иерархию целей программ информационной безопасности. Сущность второй
задачи состоит в разработке метода количественного оценивания влияния угрозы
и/или риска. Следующая задача – изыскание способа оценки относительной
эффективности программы информационной безопасности при наличии угроз и
рисков.
Анализ определений угроз позволяет выявить некоторые свойства,
характеризующие это понятие. Во-первых, следует отметить, что угроза – это
следствие события, заключающегося в возникновении ситуации, влияющей на
выполнение программ информационной безопасности. Однако угроза является
результатом деятельности определённых групп людей в отличие от риска, который
в основном следствие случайного события. Во-вторых, интенсивность воздействия
угрозы на выполнение задач программ информационной безопасности – случайная
величина, изменяющаяся со временем.
Общим для понятий "угроза" и "риск" является влияние внешней среды на
выполнение программ информационной безопасности и то, что они – следствие её
воздействия на выполнение программ информационной безопасности.
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АДАПТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАХИЩЕНІСТЮ ДЛЯ
ПІДТРИМКИ БЕЗПЕЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
Розподілені комп’ютерні системи (РКС) у наш час знаходять все ширшого
застосування, від виконання високопродуктивних обчислень [1] до зберігання
даних [2, 3]. Забезпечення захищеної обробки даних у таких системах є важливим
завданням, особливо актуальним у контексті зростання кількості кіберзлочинів [4].
У даній роботі пропонується адаптивний механізм управління захищеністю на
основі врахування рівня довіри до обчислювальних вузлів РКС. На відміну від
існуючих підходів [5, 6], де рівень довіри до вузла не змінюється, запропонований
підхід передбачає зміну рівня довіри до обчислювального вузла у залежності від
його поведінки в розподіленій системі. Коротко опишемо особливості даного
підходу. При підключенні нових вузлів до РКС їм встановлюється мінімальний
рівень довіри, який протягом функціонування вузла змінюється на основі аналізу
дій даного обчислювального ресурсу у системі. З цією метою у процесі роботи
вузла в складі РКС постійно виконується моніторинг його дій. Необхідність в
постійному моніторингу викликана можливістю виникнення ситуації, коли вузол з
низьким рівнем довіри фактично виступає як агент вторгнення, наприклад, реалізує
несанкціонований доступ до ресурсів комп'ютерної системи. У разі виявлення
несанкціонованих дій рівень довіри до вузла знижується, а в тому випадку, коли
такі дії носять «системний» характер, вузол виключається із розподіленої системи.
Якщо ж поведінка обчислювального вузла під час функціонування РКС є
коректною, рівень довіри до вузла підвищується. Детальніше механізм формування
рівня довіри викладено в роботі [7].
Задля дослідження поведінки системи з адаптивним механізмом управління
захищеністю у середовищі GridSim розроблено планувальник задач, який реалізує
даний механізм, та проведено експерименти на наборі із 150 задач. У результаті
моделювання виявлено, що із застосуванням запропонованого механізму
показники функціонування РКС покращилися. На рисунку 1 представлено
результати моделювання.
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Рисунок 1 – Довжина черги задач РКС при різних механізмах управління
захищеністю та різними вимогами задач до рівня захищеності ресурсів
системи
Таким чином, запропонований механізм не лише дозволяє забезпечити
захищену обробку даних у РКС, а й підвищити її продуктивність та утилізацію її
ресурсів, що підтверджено результатами експериментів.
……………
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОАЛГОРИТМІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТЕКСТОВИХ
ПОВІДОМЛЕНЬ НА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ
Проблемою захисту інформації шляхом її перетворення займається
криптологія. Вона має два напрями криптографію і криптоаналіз.
В основі криптографічного захисту інформації лежить її шифрування –
перетворення даних у такий вигляд, щоб вони стали неприйнятними для тих, кому
вони не призначенні. Звідси слідує означення криптографії – це наука про
забезпечення безпеки даних.
Абсолютно надійних систем не існує, а з розвитком технічних засобів та їх
доступністю це твердження стає реальністю. Масова розсилка рекламної чи іншої
інформації, що не запитуваної користувачами мережі стільникового зв’язку,
адресована на сервери відповідних служб оператора зв’язку або на абонентські
термінали, з використанням засобів самого оператора або Інтернету:
У питанні захисту мереж від несанкціонованого доступу (НСД) необхідно
враховувати всі рівні захисту:
 фізичний - охорона важливих об`єктів мереж;
 інформаційний - захист протоколів передачі даних і мови, впровадження
систем сканування і виявлення НСД до мереж;
 адміністративно-організаційно-методичні заходи та роз`яснювальна робота
з співробітниками мережі про необхідні заходи щодо виявлення та
запобігання НСД до мережі стільникового зв`язку і зловмисної витоку
інформації.
Для забезпечення несприйнятності даних одними особами і доступність
інформації для інших необхідно дотримуватися 4-х основних правил забезпечення
безпеки:
 конфіденційність;
 аутентифікація;
 цілісність;
 доступність.
В залежності від кількості ключів, які застосовуються у конкретному алгоритмі
виділяють:
 безключові КА, які не використовують в обчисленнях ніяких ключів;
одноключові КА, які працюють з одним додатковим ключовим
параметром (якимсь таємним ключем);
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 двухключові КА, у яких на різних стадіях роботи застосовуються два
ключових параметри: секретний та відкритий ключі.
В залежності від характеру впливів на дані, алгоритми поділяються на:
 перестановочні – блоки інформації (байти, біти, більші одиниці) не
змінюються самі по собі, але змінюється їх порядок проходження, що робить
інформацію недоступною сторонньому спостерігачеві;
 підстановочні – самі блоки інформації змінюються за законами
криптоалгоритму. Переважна більшість сучасних алгоритмів належить цій
групі.
Залежно від розміру блоку інформації криптоалгоритми поділяються на:
 потокові шифри, одиницею кодування яких є один біт. Результат кодування
не залежить від минулого раніше вхідного потоку;
 блочні шифрих, одиницею кодування, яких є блок з декількох байтів (в даний
час 4–32). Результат кодування залежить від усіх вихідних байтів цього
блоку;
 асиметричні алгоритми шифрування – алгоритми шифрування, які
використовують різні ключі для шифрування та дешифрування даних;
 симетричні алгоритми шифрування – спосіб шифрування, в якому для
шифрування і дешифрування застосовується один і той же криптографічний
ключ.
З цього можна зробити висновок, що для реалізації захищеного обміну
текстовими повідомленнями потрібно виконати наступні завдання:
1. Провести огляд технологій мобільних мереж.
2. Розглянути особливості програмних платформ мобільних пристроїв.
3. Розглянути нормативно-правову базу захисту інформації.
4. Огляд класифікацій та аналіз особливостей криптографічних алгоритмів.
5. Обґрунтування вибраного криптоалгоритму для захисту текстових
повідомлень.
6. Вибір середовища та засобів розробки.
7. Реалізація мобільного додатку для здійснення захищеного обміну
текстовим повідомленнями.
Окрім обміну повідомленнями на побутовому рівні, існує потреба в передачі
важливої, а отже, конфіденційної, інформації шляхом обміну за допомогою
мобільних додатків. Тому захист такого роду повідомлень є необхідним.
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ЯКІСНЕ УКРАЇНСЬКЕ АНТИВІРУСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – МІФІЧНА
ІСТОТА?
Чи може іноземний антивірус завдати шкоди державі? Так, адже суть роботи
антивірусів полягає в тому, що частина інформації з комп'ютера користувача
передається на сервер розробника сервісу. Як правило, це дані про виявлені віруси,
сигнатури файлів та інші службові пакети. Так працюють всі великі антивірусні
продукти, незалежно від наявності злих намірів. При цьому, простежити яку
інформацію сервіс відправляє «додому» не представляється можливим - всі вихідні
дані зашифровані, і ключі до них знаходяться у розробників.
Таким чином, антивірус може «злити» з комп'ютера будь-які потрібні йому
файли, включаючи секретні документи і законопроекти, що тільки розроблюються,
а перевірити його на «чесність» практично нереально. Антивірус може встановити
«бекдор» на комп'ютер користувача і копіювати всі прийняті/відправлені дані на
рівні пакетів в третю точку.
Чи є реальна загроза національним інтересам? Так. Антивірусна компанія, що
має доступ до об'єктів державної важливості, стає дуже небезпечною, якщо в її
процеси втручаються «треті особи». Не дивно, що Петро Порошенко в 2015 році
видав указ про заборону використання в держустановах російських «Лабораторії
Касперського» і «Доктора Web» .

Причому, підстави для введення санкцій проти російських антивірусних
програм підходять і для компанії ESET, чий програмний продукт нині
встановлений в 75% держустанов України. "Компанія ESET завжди залишається
аполітичною. Ми повинні підкреслити, що будь-які претензії, опубліковані в
‘українській пресі, блогах і соціальних медіа, про те, що ми допомагаємо
сепаратистам в Східній Україні або робимо певні дослідження з такими намірами,
абсолютно не відповідають дійсності і не ґрунтуються на фактах ", - ось таке
твердження можна знайти в ЗМІ, однак варто згадати той факт, що ESET
допомогла терористам, розкривши дії українських хакерів. По суті, компанія стала
на бік терористів в рамках збройного конфлікту між РФ та Україною.
Zillya! Антивірус — антивірус від української антивірусної «Лабораторії
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Zillya!», перша версія якого з'явилася у квітні 2009 року. Надає користувачеві
захист від вірусів, троянських програм, шпигунських програм, руткітів, рекламних
програм, а також невідомих загроз за допомогою інтелектуального модуля
(евристичний пошук) та проактивного захисту. Антивірус сертифікований
ДСCЗЗІ, рівень захисту Г-2. Антивірусні технології Zillya! використовуються в 15
країнах світу. Антивірусне ядро Zillya! знайшло понад 5 млн. користувачів в світі.
Більше 15 млн. вірусів у базах. Технологічні партнери лабораторії: Panda,
OPSWAT, Sunbelt, AhnLAB та ін.. Також антивірус може бути встановлений навіть
на застарілі ПК і малопотужні нетбуки. Його системні вимоги за сучасними
мірками дуже і дуже скромні.
Однак в Україні Zillya! можна вважати вигнанцем. Співвідношення продажів
продукту за кордоном і в Україні становить 10 до 1. Справа в тому, що існує такий
стереотип, що все українське - погане. Хоча такий стереотип не заважав ключовим
держорганам України використовувати антивірусний продукт країни-агресора вже
після початку збройного конфлікту проти України. Варто згадати, що саме фахівці
Zillya! допомагали СБУ в розслідуванні успішної та наймасштабнішої в історії
України атаки хакерів на українське обленерго в грудні 2015 року.
Оцінювати Zillya! Антивірус
будемо на тлі іншого антивіруса,
свого роду еталону на ринку
захисного ПЗ - Антивірус Kaspersky.
За підсумками незалежних тестів в
Інтернеті Zillya! Антивірус перемагає
Касперського
і
за
кількістю
знайдених загроз, і по оперативності
проведення сканування. З тестовим
файлом
EICAR-Test-File
для
перевірки
працездатності
антивірусних продуктів від тієї ж
Лабораторії Касперського Zillya! Антивірус впорався бездоганно і блискавично
помістив його в карантин.
Звичайно, поки з’являтиметься нове
шкідливе ПЗ, доти не буде на ринку ідеального
продукту, який би давав ефективність
антивірусного захисту у 100%. Однак, беручи
до уваги потенціал антивірусної лабораторії
Zillya!, що не поступається ефективністю
продукту іноземним аналогам, та її стрімкий
розвиток, можемо сказати, що якісний
український антивірус – це не міф, це
реальність, що вдосконалюється з кожним
днем.
Список використаних джерел
1. http://zillya.ua/, http://ain.ua/.
2. http://epravda.com.ua/.
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ
ПСЕВДОНЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ГЕШ-ФУНКЦІЙ
Одним з основних методів захисту інформаційних ресурсів є гешування, яке
використовується для отримання цифрових підписів, контрольної суми, пошуку
однакових наборів та безпечного зберігання даних тощо [1]. Наразі актуальна
проблема захисту конструкцій гешування від загальних атак, що базуються на
побудові мультиколізій [2].
Найчастіше можливість знаходження колізій виникає через таку властивість
гешування як ітеративність [3]. Відповідно, щоб підвищити стійкість конструкцій
гешування до загальних атак пропонується порушувати вищенаведений принцип і
створювати ефект недетермінованості процесу гешування для зловмисника [3].
Мета дослідження – покращити стійкість гешування до досліджень і пошуку
мультиколізій збоку зловмисника.
Для
досягнення
мети
пропонується
використовувати
підхід
псевдонедетермінованованого гешування. Прикладом конструкції такого
гешування є така [3]:
ri( 1 )=rand(mi( 1 ) ),
 (2)
(2)
ri =rand(mi ),
...

ri(q)=rand(mi(q) );

h ( 1 )=f 1(h ( 1 ) ,m1)*m( 1()1 ) ),
i
i-1
i
i-ri
 i
(
2
)
2
(
2
)
(
2
)
h =f (h ,m *m( 2()2 ) ),
i
i-1
i
i-ri
 i
...
 (q ) q (q) (q) (q)
hi =f i (hi-1 ,mi *mi-ri(q) ),
(j)

де ri – псевдовипадкове відхилення від номера поточного блока даних, яке
отримують у j-тому каналі; rand() – деяка функція генерування псевдовипадкових
чисел; «*» – операція об’єднання двох операндів в один. Основною перевагою цієї
конструкції є незалежність обчислювальних каналів один від одного, що дозволяє
збільшити швидкість виконання процесу гешування. Відповідно, для реалізації
даної концепції необхідно генерувати псевдовипадкові числа (ПВЧ).
У ході дослідження було розглянуто найбільш відомі генератори ПВЧ:
лінійний конгруентний та квадратичний конгруентний, генератор з приростом, а
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також генератор, що працює за принипом Фібоначчі. Ці методи мають спільний
недолік для обраної мети: зміна діапазону чисел, що генеруються, вимагає підбору
нових параметрів генератора. Тому постала задача розробити нові підходи до
генерування псевдовипадкових чисел для усунення даного недоліку.
Розглянуто властивості послідовностей ПВЧ, що утворені поєднанням
принципів генраторів з використанням приросту та квадратичного конгруентного
генератора.
Розроблено удосконалений генератор ПВЧ за принципом Фібоначчі за
рахунок псевдовипадкового відхилення:
xi  ( xi 1xi b ) mod N ,
де параметр b вибирається випадково за допомогою генератор ПВЧ, за
рекурентним принципом. Також пропонується варіант, з двома випадковими
відхиленнями:
xi  ( xi a xi b ) mod N ,

де a i b вибрані випадково і можуть бути розраховані попередньо описаними
способами, а також залежними одне від одного:
bi  (ai 1h  g ) mod i, ai  (bi 1h  g ) mod i.
Розроблено генератор ПВЧ з умовою парності, описаний наступним чином:
xi 1  xi xi 1   xi mod 2  i  ( xi mod 2  1)xi  mod N .

Також була досліджена низка його модифікацій.
Пропонується вдосконалювати розроблені методи генерування ПВЧ,
використовуючи більш складні моделі, багатопотокові обчислення та
використання декількох модулів.
На основі досліджень розроблена програма, результати роботи якої надають
необхідну статистику для оцінки характеристик досліджуваних генераторів
псевдовипадкових чисел.
Мета даного дослідження була досягнута при використанні модифікованого
лінійного конгруентного генератора ПВЧ з використанням двох модулів:
xi 1  axi  c  mod N mod M .

В подальших дослідженнях планується досліджувати підхід з використанням
подвійного модуля для модифікації інших генераторів ПВЧ.
Список використаних джерел
1.
Ferguson N. Practical Cryptography– 2nd ed.// Ferguson N., Schneier B. //New York:
John Wiley & Sons, Inc., – 2003 – 493c.
2.
Joux A. Multicollisions in Iterated Hash Functions. Application to Cascaded
Constructions / Antoine Joux// Lecture Notes in Computer Science. – 2004. – № 3152. – C. 306-316.
3.
Лужецький В. А. Конструкції хешування стійкі до мультиколізій / Лужецький В.
А., Баришев Ю.В. // Наукові праці ВНТУ. – №1. – 2010. – 8 с.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ОБРОБКИ ДАНИХ У
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ В
УМОВАХ DDOS-АТАК
Кіберпростір є одним з основних джерел небезпеки, так як на даному етапі
технологічного розвитку атака в ньому розвинена сильніше захисту. Кібернетичні
атаки охоплюють широкий спектр дій, починаючи з простого псування веб-сайтів
і закінчуючи відмовою устаткування, шпигунством, знищенням даних. Постійно
зростає кількість кібернетичних атак, більшість з яких направлена на відмову в
обслуговуванні та порушення працездатності (DDoS-атаки). Вони становлять
суттєву загрозу в зв’язку зі складністю боротьби з ними при відносній простоті їх
реалізації.
Структура системи протидії DDoS-атакам складається з аналізатору трафіку,
програмного маршрутизатору та бази даних і представлена на рис. 1.
Програмний
шлюз
Сервер

Аналізатор
трафіку

Зовнішня мережа
Маршрутизатор

База даних

Рис. 1 Структура системи протидії DDOS-атакам
Аналізатор трафіку представляє собою електронно-обчислювальну машину
зі спеціальним програмним забезпеченням і функціонує наступним чином. До
відповідної таблиці бази даних записуються вихідні програмні порти вхідних
сегментів, порядкові номери, що відображають хронологію їх отримання, час
прибуття, а також вихідні IP-адреси пакетів, в які інкапсульовані дані сегменти. У
разі наявності DDoS-атаки запускається механізм виявлення джерел шкідливого
трафіку. При цьому запис вхідних сегментів не припиняється.
Програмний шлюз застосовується для формування альтернативного шляху
передачі інформації та маскування під сервер для переадресації на нього
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шкідливого трафіку з метою ізоляції від цього трафіку серверу та основного
каналу зв’язку. Він безпосередньо реалізує блокування джерел шкідливого
трафіку наступним чином. Аналізатор трафіку сегменти, що адресуються даному
порту, відправляє по резервному через програмний шлюз, який підміняє вихідну
IP-адресу серверу на свою, внаслідок чого наступні пакети, що містять сегменти
визначеним вихідним портом, будуть адресуватися не серверу, а програмному
шлюзу. Крім того, програмний шлюз дублює функціональність серверу для
джерел шкідливого трафіку, що дозволяє маскуватися під сервер, захищаючи
останній від деструктивних впливів ззовні.
База даних необхідна для запису інформації про вхідний трафік, яку
застосовують аналізатор трафіку для виявлення атаки та програмний шлюз для її
блокування.
Таким чином, виконується блокування всіх джерел шкідливого трафіку та
відновлення нормального функціонування інформаційно-телекомунікаційної
системи, час недоступності якої прямо пропорційний кількості джерел
шкідливого трафіку.
Список використаних джерел
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ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Оценка уровня защищенности производится посредством определения
совокупности вероятных угроз с помощью конкретного средства защиты,
учитывая отдельные функции всех программных и программно-аппаратных
средств защиты, а также уровня опасности угрозы для сложной распределенной
информационно-телекоммуникационной системы.
С математической точки зрения это выглядит так [1]:
𝑄=∑

{𝑐𝑘 + 𝑖𝑘 + 𝑎𝑘 + 𝑆𝑘 }⁄
4 ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑧𝑘

(1)

где 𝑐𝑘 – конфиденциальность
𝑖𝑘 - целостность информации;
а𝑘 - доступность информации;
𝑆𝑘 - наблюдаемость информации;
𝑝𝑘 - весовой коэффициент угрозы;
𝑧𝑘 - коэффициент успешного выполнения защиты.
Уровень защиты информации определяется защищенностью каждого
отдельного ресурса из совокупности, предназначенной для защиты системы.
На сегодняшний день, рынок информационных технологий, представляет
множество программных решений, направленных на оценивание уровня
защищенности сложных систем. Фундаментальной основой эффективного
определения уровня защищенности выступает системный и систематический
подходы, направленные на решение комплекса задач, основанных на модульном
разбиении системы.
В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как
определенное множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает
целостные свойства этого множества. Основной акцент делается на выявлении
многообразия связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого
объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением, средой.
Информационные технологии оценивания направлены на выявление
наиболее уязвимых мест сложных распределенных информационнотелекоммуникационных систем, безопасность, которых может быть нарушена в
первую очередь. Либо же недостатки, которых, нарушитель может использовать
для нанесения вреда безопасности системы в целом.
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Начальным этапом анализа является структуризация системы, которая
производится по нескольким направлениям (выделение информационных
объектов, пространственная и функциональная структуризация). Последняя
говорит о реструктуризации сложной системы на функциональные подсистемы.
Пространственная структуризация основана на выявлении частей сложной
системы, которые находятся на расстоянии и значительно отличаются по
требованиям к уровню защищенности.
После структуризации системы производится оценка уязвимости,
целостности, наблюдаемости, конфиденциальности, защищенности каждого
объекта по отдельности с детальным обоснованием каждого критерия.
Следующим этапом, выступает этап построения модели событий рисков.
Здесь, основным фактором, является выявление уровня опасности каждой
отдельной угрозы, которая определена на начальном этапе. Результатом данного
анализа является детальное описание событий риска, их последствий, уровня
угроз, возможности реализации (возникновения). Так же важным критерием
является степень воздействия на систему и вероятные потери информации.
После сравниваются статистические данные в количественном выражении с
имеющимися полученными ранее (если таковы есть), это производится с целью
определения оценки уровня вероятности события риска, и для того, чтобы
отметить динамику частоты возникновения события риска по выявленному
направлению.
На основании этого, используя математический алгоритм вычисления
рассчитывается
уровень
защищенности
сложных
распределенных
информационно-телекоммуникационных систем, приводится ожидаемый ущерб
от каждого выявленного события рисков, как математическое ожидание величины
ущерба.
Описанный механизм позволяет оценить защищенность сложных систем и на
основании этого пользователь может определить актуальные меры по защите
сложных распределенных информационно-телекоммуникационных систем, что на
сегодня является приоритетным направлением в сфере ИТ-технологий.
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БІОМЕТРІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ
Актуальність. Проблеми інформаційної безпеки тягнуть за собою захист
інформаційних елементів (наприклад, мультимедійні дані) тим самим гарантуючи,
що тільки авторизовані користувачі зможуть отримати доступ різноманітних опцій
в цифрових медіа. Власники контенту, наприклад, автори й авторизовані
дистриб'ютори, втрачають в прибутку мільярди доларів через незаконне
копіювання та спільне використання цифрових засобів масової інформації..
Завдяки інформаційним технологіям ведення бізнесу стало простіше, але в той же
час можливостей ураження інформаційної системи з кожним днем стає дедалі
більше. Тому варто постійно вдосконалювати захист важливих ресурсів компанії
за допомогою нових технологій, таких як біометрія. Активне розвиток,
використання і поширення біометричних технологій почалося після
терористичних актів вересня 2001 року, коли стала зрозуміла недосконалість
тогочасних систем доступу до важливих об’єктів [1].
Мета доповіді. Сформулювати особливості біометричної системи, як одного
з видів забезпечення надійного захисту інформації, розглянути основні види таких
систем. Спробувати спрогнозувати подальше використання цієї технології у
майбутньому.
Найдавніші методи ідентифікації мали механічний характер, ґрунтувалися
переважно на використанні певних технічних значень. На цьому принципі
базуються нові технології з використанням пластикових бейджів, магнітних смарткарток з електронним чи оптичним пристроєм запам’ятовування. У таких систем є
суттєвий недолік: орієнтування на верифікацію самого предмета авторизації –
картку, бейдж, а не на саму персону-власника. Картку можна загубити, бейдж
вкрасти, тому ідентифікація може пройти без самого власника, що неможливо у
біометричних системах, адже вони використовують унікальні параметри кожної
людини, які важко підробити: сітківка ока, відбиток пальців, форма долоні,
малюнок вен [2].
Біометрична ідентифікація складається з двох процесів: реєстрації та
розпізнавання. У першому процесі формується цифрове представлення (шаблон
або модель) біометричної характеристики, яке потім заноситься до бази даних
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системи. У другому процесі біометрична характеристика також перетворюється у
цифровий шаблон, але потім порівнюється з шаблонами у базі даних системи, щоб
знайти відповідність [3].
Біометричні системи мають такі основні особливості:
 універсальність – кожна людина повинна мати вимірювану
характеристику.
 унікальність – біометричні характеристики кожної людини унікальні.
 постійність – міра того, як біометричні характеристики залишаються
незмінними в часі.
 стягнення - простота здійснення вимірювання.
 продуктивність - точність, швидкість і надійність використовуваних
технологій.
 прийнятність - ступінь достовірності технології.
 усунення - простота використання заміни.
Існують такі основні види біометричних систем: за формою обличчя, за
відбитком пальця, за сітківкою ока, за райдужною оболонкою ока, за формою
долоні, за почерком, за голосом [4].
Висновок.
В умовах стрімкого розвитку технологій сьогодення,
вдосконалюється прискореними темпами й біометрія. Причиню тому є збільшення
кількості об’єктів і потоків інформації, які потрібно захищати від
несанкціонованого доступу, складність нанесених атак. Це призводить до того, що
підвищується надійність і знижується вартість традиційних технологій, та
з'являються нові. В найближчому майбутньому біометричні технології набудуть
статусу основного методу захисту доступу в корпоративних системах, оскільки
ідентифікатори в таких системах невід’ємні і унікальні для кожної особи.
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АНАЛІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ ПРОВАЙДЕРІВ
Анотація. Розглянуто питання щодо впровадження урядових хмарних
обчислень у Європі, зокрема – в Україні. Проведено аналіз розвитку хмарних
сервісів, які б відповідали вимогам уряду щодо сертифікації хмарних провайдерів з
метою забезпечення належного рівня безпеки, користуючись тим чи іншим видом
послух у технології Cloud.
З роками діапазон можливостей хмарних обчислень стає все ширшим та
дозволяє отримувати доступ до особистої інформації з будь-якого комп’ютера, що
підключений до Інтернету, працювати з інформацією з різних пристроїв,
об’єднувати дані для спільного користування з різними користувачами, а також
легко ділитися ними з людьми в будь-якій точці земної кулі.
Для того, щоб підтримати розвиток хмарних технологій, які б відповідали
вимогам уряду України, важливо сприяти проведенню досліджень в галузі
урядових хмарних обчислень (gov-Cloud computing), використовуючи існуючі
міжнародні науково-дослідні програми. Ці дослідження повинні бути орієнтовані
на підвищення рівня впливу ризику хмарних рішень для урядових послуг.
Провайдери хмарних послуг повинні гарантувати, що сучасні та майбутні
національні та європейські дослідницькі програми, такі як Horizon 2020 року,
будуть включати в свої роботи дослідних ліній аспекти безпеки у Gov-Cloud
Computing (див Рис.1).
Управління життєвим
циклом служби

Управління ланцюгами хмарних поставок

Аналіз кіберризику

Cloud

Основні аспекти безпеки у
Gov-Cloud Computing

Шифрування та
захист даних

Інформація про гарантії
у хмарних системах

Управління
інцидентами

Моделювання
кіберзагрози

Конфіденційність хмари

Рис.1 «Основні аспекти безпеки в галузі урядових хмарних обчисленнях»
При розгляді структури державно-приватного управління в ЄС, 87%
респондентів заявили, що вони вимагають сертифікації постачальників, що беруть
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участь в публічних торгах для державних хмарних послуг. При розгляді будови
державно-громадського управління виявили, що сертифікування не широко
розповсюджене у рамках державних підрозділів. Аналогічна ситуація
простежується і на інформаційному ринку України.
Урядові установи прагнуть відповідати стандартам без необхідності бути
завіреними зовнішнім аудитором. В даний час Європейська комісія разом з ENISA
(The European Union Agency for Network and Information Security), в рамках Хмарної
стратегії ЄС, почала діяльність в підтримку сертифікації в Cloud’s.
ЩО НЕОБХІДНО
РОБИТИ?

включити зобов'язання сертифікації у нормативноправову базу України або загальноєвропейську схему
добровільної сертифікації
розглянути можливість мобілізації глобальних
стандартів, а також вивчення вимог щодо сертифікації
урядів інших країн
підтримувати створення національних «попередньо
затверджених продуктів чи додатків Cloud
створити державну систему акредитації для всіх
провайдерів, які хотіли б запропонувати хмарні послуги у
державному секторі України
Рис.2 «Дії щодо впровадження обов’язкової сертифікації хмарних сервісів»
Висновок: Комплекс заходів безпеки (див рис.1) є наступним кроком після
оцінки ризику, яка повинні мати місце перед розгортанням хмарних послуг.
Конкретний набір заходів безпеки, зосереджений на державному ринку хмарних
технологій, повинен грати ключову роль на шляху до поліпшення надійності у
забезпеченні хмарних послуг сертифікованими сервісами Cloud. Дотримання
вимог сертифікації сприятиме активному впровадженню хмарних технологій у
державний сектор України.
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ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ
ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Сучасне
суспільство
характеризується
широким впровадженням
інформаційно-комунікаційних технологій. В умовах розвитку інформаційних та
кібернетичних технологій зростає кількість загроз, порушень та злочинів в
кіберпросторі. Як наслідок виникає об’єктивна необхідність при розробці та
впровадженні будь-яких проектів розробляти і впроваджувати технології
інформаційної безпеки.
Згідно з глобальним дослідженням ризиків інформаційної безпеки яке
проводила Лабораторія Касперського у 2015 році[1] з внутрішніми проблемами
інформаційної безпеки зіштовхнулись 73% опитаних, головні загрози надходили
від вразливостей програмного забезпечення і випадкових дій зі сторони персоналу,
включаючи помилковий витік або обмін даними. 23% опитаних організацій
втратили конфіденційні дані через внутрішні інциденти інформаційної безпеки.
Отже не можливо встановити відповідне програмне забезпечення і бути впевненим
у своїй захищеності тому, що однією із найуразливіших ланок досі є користувач.
Ефективна безпека потребує обдуманого підходу і використання усіх компонентів
і процедур безпеки. Деякі компоненти безпеки є технічними(списки контроля
доступу, шифрування), а деякі – не технічні(фізичні та адміністративні, політики
безпеки і забезпечення відповідності їй), але кожний має важливе місце в рамках
загальної моделі. Супроводжуючі документи повинні описувати процедури
впровадження заходів інформаційної безпеки та їх підтримки. Визначаються всі
дрібні деталі, від процедури оновлення програмного забезпечення до дій
користувачів у нестандартних ситуаціях.
Відповідальними за дані є не тільки технічний персонал, який займається
налаштуванням і супроводженням програмного забезпечення. Існують специфічні
ролі, що мають бути визначені: відповідальні за зберігання даних, володілець
інформації, власник системи, супервізор, аналітик управління змінами, аналітик
даних, власник процесів, постачальник рішень менеджер по технологіям,
користувачі та інші. Безпека інформаційної системи – це не тільки встановлений
міжмережевий екран і оновлення операційної системи. Комп’ютерна мережа
наповнена різними ресурсами, процесами, людьми і всі вони потребують
забезпечення цілісного захисту, кожний елемент потребує звітності. [2]
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Таким чином викладений матеріал підтверджує об’єктивну необхідність
прискіпливої уваги до скоординованого впровадження технічних засобів і
організаційних заходів для забезпечення інформаційної безпеки на усіх рівнях
розробки і функціонування інформаційних систем.
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ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA ДЛЯ КАСТОМІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Темпи зростання кількості подій та інцидентів інформаційної безпеки у
всьому світі (48% у 2013-2014 роках та 38% у 2015 році) перевищують темпи росту
світового ВВП та кількості користувачів мобільних смартфонів [1, 2]. При цьому
внутрішні загрози, пов’язані передусім з порушеннями правил експлуатації
програмного забезпечення та правил ІТ безпеки, зловживаннями зі сторони діючих
і колишніх співробітників та ін., становлять близько двох третіх всіх інцидентів
[3]. Перелік потенційних джерел подій та інцидентів інформаційної безпеки також
збільшується завдяки поширенню мобільних пристроїв (у тому числі завдяки
BYOD підходу) та ширшому покриттю Інтернет. Так, витік конфіденційної
інформації, що становить понад 40% від кількості внутрішніх інцидентів, все
частіше відбувається через електронну пошту; також значно збільшилась частка
витоків через пристрої прямого доступу до мережі Інтернет (3 та 4G, телефон як
модем та ін.) [3]. Це свідчить про те, що підвищується рівень технічної підготовки
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користувачів, які готові організовувати додаткові способи витоку інформації, якщо
традиційні канали виявились закритими. Збільшується і кількість даних, які
потрібно аналізувати, адже все більше компаній впроваджують повноцінні
розширені DLP системи, системи управління доступом та ін. При цьому, як
зазначають експерти [4], кількість виявлених та зафіксованих інцидентів значно
занижена, що не дає цілісну картинку і не дає можливості врахувати їх при
побудові ефективної політики інформаційної безпеки підприємства. Виникає
потреба у постійному аналізі значних масивів даних, у тому числі
неструктурованих, у режимі реального часу, пошуку прихованих взаємозв’язків
між, на перший погляд, незначними подіями інформаційної безпеки і
зафіксованими інцидентами, а також їх наслідками. Це дасть можливість відійти
від управління інформаційною безпекою та подіями безпеки, що основане на
загальних правилах, до аналітичних систем, основаних на даних.
Все більша кількість компаній застосовують технології Big Data для
моделювання та моніторингу загроз інформаційній безпеці, реагування на
інциденти та аудиту і перегляду даних для того, щоб зрозуміти, як їх
використовують, хто і коли. Орієнтація на дані при побудові політики безпеки
дасть можливість краще зрозуміти зовнішні та внутрішні загрози, поведінку
користувачів, візуалізувати незвичну мережеву активність та прискорить
ідентифікацію і реагування на інциденти інформаційної безпеки. Моніторинг
діяльності внутрішніх користувачів, визначення моделей поведінки і тенденцій,
виявлення різких змін чи відхилень у поведінці дозволить ефективно змінювати
політику інформаційної безпеки. При цьому Big Data не лише дозволяють дати
відповідь на існуючи питання щодо підвищення ефективності інформаційної
політики, але і знаходять моделі і зв’язки, які ведуть до удосконалення
функціонування підприємства у цілому.
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ПОШТОВИХ СЕРВЕРАХ
Одним з найширше використовуваних видів сервісу, як в корпоративних
мережах, так і в мережі Інтернет є електронна пошта. Вона є не просто способом
доставки повідомлень, а найважливішим засобом комунікації, розподілу
інформації і управління різними процесами в бізнесі. Електронна пошта вирішує
одне з найважливіших завдань — формує єдиний інформаційний простір та
створює загальну комунікаційну інфраструктуру. Використання цього
інструменту для обміну інформацією між людьми як усередині певної організації,
так і за її межами змогло корінним чином змінити технології і методи ведення
справ, відкрив нові можливості для підвищення ефективності праці та економії
засобів і часу [1].
Мета роботи – аналіз сучасного стану застосування та досліджень в галузі
безпеки поштових серверів, а також класифікація та огляд основних технологій
поштових серверів.
Сервер електронної пошти — агент пересилання повідомлень.
Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до
іншого. Зазвичай поштовий сервер працює «за лаштунками», а користувачі мають
справу з іншою програмою — клієнтом електронної пошти. Поширеними
поштовими клієнтами є Outlook Express, або Mozilla Thunderbird.
Система корпоративної електронної пошти – невід’ємний інструмент
бізнесу в сучасному світі. Ринок корпоративних поштових систем, є одним з
найбільших сегментів світового ринку програмного забезпечення, а додатки, що
використовують ці технології, відносяться до категорії "критично" і "життєво
важливих". Захист корпоративних систем може бути організований двома
способами - безпосередньо самою компанією або провайдером. При цьому повинні
вирішуватися проблеми спаму, вірусів, здійснюватися резервне копіювання,
моніторинг, адміністрування як поштового сервера, так і устаткування, тобто
забезпечуватися безвідмовна робота поштової системи. Часто ефективним
рішенням може бути саме аутсорсинг.
Найбільш поширені типи атак на поштові системи: атаки на МТА, атаки,
що використовують особливості локальної мережі, атаки на клієнтські поштові
програми, атаки через поштові вкладення, спам, помилки переповнення буфера,
атаки на поштових клієнтів, вірусні атаки, хакери.
Найпоширеніші засоби захисту сервісу електронної пошти: захист сервера
електронної пошти, захист MTA, управління сервером, захист конфіденційної
інформації, фільтрація пошти. Перераховані методи можуть і повинні
застосовуватися на будь-який реалізації поштової системи, як під управлінням
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UNIX-подібних операційних системах, так і ОС Windows, будуть відрізнятися
лише способи реалізації і впровадження розроблених заходів підвищення безпеки.
Також варто відзначити ще один метод, що підвищує безпеку електронної пошти
з точки зору клієнта, а саме, часткове або повне шифрування листа [2].
Для захисту мережевої інфраструктури використовується чимало всіляких
заслонів і фільтрів: SSL (Secure Socket Layer), TSL (Transport Security Layer),
віртуальні приватні мережі. Основні методи захисту від атак хакерів будуються
саме на основі цих засобів. Це, перш за все, сильні засоби аутентифікації,
наприклад, технологія двофакторної аутентифікації, при якій відбувається
поєднання того, що у вас є, з тим, що ви знаєте. І, нарешті, найефективніший метод
- криптографія, що не запобігає перехопленню інформації і не розпізнає роботу
програм для цієї мети, але робить цю роботу марною. Найбільш широко для
криптографічного захисту переданих по каналах зв'язку даних, включаючи листи
електронної пошти, застосовується протокол SSL, в якому для шифрування даних
використовуються ключі RSA. Однак SSL захищає листи тільки при передачі;
якщо не використовуються інші засоби криптозахисту, то листи при зберіганні в
поштових скриньках і на проміжних серверах знаходяться у відкритому вигляді
[3].
Найефективнішим способом захисту листів електронної пошти від
перехоплення фахівці з безпеки комп'ютерних мереж визнають їх кодування на
основі «сильних» криптографічних алгоритмів. Таке кодування і формування
електронного підпису унеможливлюють зміну листа і дозволяють легко виявляти
підроблені листи.
Існує велика кількість алгоритмів і протоколів шифрування. Серед
алгоритмів симетричної криптографії, яких безліч, можна згадати RC4, RC5,
CAST, DES, AES і т.д. Оптимальна довжина ключів шифрування для цих
алгоритмів - 128 розрядів. Що стосується асиметричного шифрування, то тут в
основному використовуються алгоритми RSA, Diffie-Hellman і El-Gamal, при
цьому довжина ключів шифрування зазвичай становить 2048 розрядів. За оцінками
дослідницьких компаній, у всьому світі лише близько 1% користувачів публічних
поштових систем використовували кодування на основі криптографії, а серед
користувачів корпоративних поштових систем таких не більше 10-15%.
З усією сукупністю переваг, які надає використання поштових серверів, є
багато питань безпеки, які на сьогодні не достатньо добре проаналізовані та
знаходяться ще на стадії обговорення. Як було показано в статті, існує багато
загроз для безпеки поштових серверів, найефективнішим способом захисту від
яких є кодування листів на основі «сильних» криптографічних алгоритмів.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
На современном этапе развития информационных технологий (ИТ)
обеспечения информационной безопасности (ИБ) в масштабах всей
информационной системы пока еще невозможно в силу отсутствия на рынке
реальных решений, позволяющих строить именно интегрированные системы
защиты информации (СЗИ). Это можно объяснить недостаточной зрелостью
международных стандартов в области защиты информации, хотя движение з этом
направлении прослеживается уже достаточно явно. С другой стороны построение
многокомпонентных, а тем более однокомпонентных СЗИ в большинстве случаев
уже не является современным решением проблемы ИБ, особенно для крупных
компаний. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время оптимальным решением
является построение именно комплексных СЗИ (КСЗИ) построенных на основе
многоуровневой иерархической модели.
Как показывает практика, проектирование комплексной СЗИ является
достаточно сложной системно-аналитической задачей, которая требует
специальной и достаточно строгой методики. Известно, что в области IT давно и
достаточно успешно применяется стековая модель описания сложных ИС, в
которой система рассматривается в виде иерархии нескольких функциональноединообразных уровней. Поскольку любая СЗИ в конечном итоге должна
«накладываться» на реальную ИС, для ее описания также целесообразно было бы
использовать многоуровневую иерархическую модель.
Одним из главных преимуществ представления СЗИ в виде иерархии
функционально-независимых уровней является существенное упрощение
процесса проектирования системы, поскольку теперь проектирование одной
многофункциональной и сложной системы можно разложить на несколько
законченных этапов проектирования гораздо менее сложных систем для каждого
уровня в отдельности и завершающего этапа контроля целостности системы
защиты при переходе от уровня к уроню [1].
Проблема обеспечения целостности системы защиты в рамках предложенной
модели СЗИ принимает достаточно понятную и наглядную форму – это
обеспечение полноты реализации функций защиты на каждом уровне модели СЗИ
и обеспечение целостности функций защиты при переходе от уровня к уровню.
Очевидно, что максимальная степень комплексности СЗИ достигается в том
случае, когда применяемые технические средства, решения и методы
обеспечивают защиту каждого уровня в соответствии с самыми жесткими
требованиями и при этом все используемые с СЗИ технические средства
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проявляют свою функциональность на каждом уровне модели. Очевидно, что
построить настолько «комплексную» СЗИ в принципе возможно только при
неограниченных ресурсах проекта. Поэтому на практике необходимо найти
разумный и, главное, обоснованный компромисс между «комплексностью»
системы, т.е. ее функциональной наполненностью, и совокупной стоимостью ее
построения и эксплуатации [2].
Практика показывает, что в настоящее время оптимальным подходом при
построении СЗИ является структурный подход, в котором для обеспечения
необходимой комплексности СЗИ выступает построение системы на базе таких
продуктов, которые проявляют свои защитные функции на двух-трех, при этом не
обязательно соседних, уровнях СЗИ. И, очевидно, «проявляемые» на каждом
уровне защитные функции должны полностью перекрывать налагаемые на защиту
данного уровня требования [3]. Сделать это возможно уже сегодня на основе
имеющихся на рынке продуктов по защите информации.
В рамках предложенной модели указанная проблема может быть решена
путем разграничения требований и, соответственно, функциональности для
каждого из уровней защиты СЗИ применительно к каждой группе
информационных ресурсов. Сделать это тем более возможно, поскольку в
пределах одного уровня требования к защите информации находятся, можно
сказать, «в одной системе координат». При этом, если информационные ресурсы в
каком либо элементе ИС четко физически не разделены, в рамках СЗИ необходимо
оценить возможность разделения указанных ресурсов на каждом из уровней
системы.
Выводы
Предлагаемый подход к проектированию СЗИ на базе иерархи пятиуровневой
модели носит достаточно общий (методический) характер и оставляет большое
поле для творчества компаниям – проектировщикам. Предложенный системный
подход позволяет существенно сократить сроки разработки СЗИ и при этом
предложить заказчику действительно оптимальное и обоснованное решение.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Аналіз функціонування систем захисту інформації показав, що на даному
етапі розвитку інформаційної безпеки забезпечити їх ефективну роботу досить
проблематично, а враховуючи складність структури систем, її багатовимірність та
багарорівневу структуру, вкрай затруднено. Для вирішення цієї наукової проблеми
пропонується застосування інтелектуальних технологій. На сьогоднішній день
інтелектуальним технологіям приділяється велика увага.
В останні роки істотно підвищився інтерес до дослідження застосування
прикладних інтелектуальних технологій, їхній розробці й впровадженню в
промислову й непромислову сфери. Зараз уже можна говорити про становлення
нового наукового напрямку – теорії інтелектуального управління складними
розподіленими системам безпеки. Важливо відзначити, що під інтелектуальністю
системи мається на увазі її здатність працювати з базою зовнішніх подій або
ситуацій для залучення знань, що дозволяють уточнити запропоноване завдання й
намітити шляхи її рішення; під неточністю розуміється невизначеність
(недостатність отриманої інформації), або, інакше кажучи, воля вибору у
виконанні операції за рішенням завдання. Кожному з рівнів (які у свою чергу також
можуть мати ієрархічну структуру побудови) відповідає спеціальна підсистема, що
реалізує перераховані нижче функції характерні для цього рівня.
У системах управління, що володіють інтелектуальністю в цілому,
властивість інтелектуальності проявляється в таких аспектах, як управління в
умовах невизначеності, самонавчання й адаптації. Це складні системи з
багаторівневою ієрархічною структурою, здатні до формування рішень, які
адекватні до ситуації, що склалася. Розроблені на цей момент відповідні моделі й
методи висновку в умовах невизначеності інформації можуть знайти застосування
на самих верхніх рівнях формування рішень в ієрархії інтелектуальних систем
управління. Що ж стосується самонавчання й адаптації інтелектуальних систем
управління, то на цей момент досить широке поширення одержали методи
еволюційного моделювання на базі нейронних мереж, які настроюються за
допомогою генетичних алгоритмів [1].
Створення систем, які орієнтуються для роботи в умовах неповноти або
нечіткості вихідної інформації, невизначеності зовнішніх впливів і середовища
функціонування, вимагає залучення нетрадиційних підходів до управління з
використанням методів і технологій штучного інтелекту. Такі системи, названі
інтелектуальними системами управління, утворять зовсім новий клас, для якого не
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тільки принципи побудови, методи аналізу й синтезу перебувають у стадії
розвитку, але й основні поняття й визначення мають потребу в ретельному
методичному проробленні.
Аналіз використання знань дозволяє сформулювати деяку точку зору про
найважливішу відмінну рису знань, як про властивість відображення
класифікаційної системи супідрядних понять, що узагальнює закономірності, що
діють у якій-небудь предметній області. Тоді визначення знань забезпечує
можливість винесення однозначної оцінки про приналежність до розряду
інтелектуальних принаймні чотирьох різних інформаційних технологій: технології
експертних систем, систем інформаційної підтримки прийняття рішень, технології
нечіткої логіки, технології нейромережевих структур, технології асоціативної
пам’яті.
Так, головною відмінною рисою технології систем інформаційної підтримки
прийняття рішень є можливість роботи з формами явного подання знань,
включаючи продукційні правила, предикати, семантичні мережі й фреймоподібні
структури. Яскраво виражена структурованість цих форм обумовлює застосування
формалізованих логічних методів для аналізу й уточнення знань, а також висновку
заключення по сукупності вихідних даних [2].
Суміжний напрямок у розвитку інтелектуальних систем засновано на
застосуванні технології нечіткої логіки, орієнтованої на обробку логіколінгвістичних моделей подання знань. Моделі такого типу призначені для
формалізації неточних, розмитих у суттєвому відношенні суджень і будуються з
використанням узагальнених категорій, що задають класифікацію вихідних понять
на рівні нечітких множин. Один з перспективних підходів до організації обробки
неявних форм подання знань пов’язаний із застосуванням технології
нейромережевих структур, що акумулює й відтворює основні функціональні
особливості біологічних прототипів. Ця технологія побудови інтелектуальних
систем припускає формування однорідних структур, що складаються з безлічі
взаємозалежних елементів із заданою характеристикою перетворення сигналів.
Порівняльний аналіз різних інтелектуальних технологій дозволяє виділити
ряд загальних для них властивостей, головна з яких пов’язана з використанням
класифікації тих або інших понять як засіб для встановлення зв’язків між
окремими явищами розглянутої предметної області. Ця особливість має ключове
значення для розробки принципів організації інтелектуального управління на
основі застосування сучасних технологій обробки знань. Застосування
інтелектуальних технологій дозволить підвищити ефективність управління
інформаційною безпекою та надійно захистити державні інформаційні ресурси.
Список використаних джерел
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В последнее время уделяется большое внимание вопросам обеспечения
безопасности данных в информационных системах (ИС). Это связано с тем, что
основой современных ИС, как правило, являются территориально распределенные
компьютерные системы (вычислительные сети), которые обуславливают
существенное расширение перечня реальных угроз утечки, модификации,
искажения, разрушения и уничтожения информации.
На сегодняшний день разработчики систем защиты основное внимание, как
правило, уделяют реализации защитных механизмов, а не средствам управления
ими. Такое положение свидетельствует о непонимании и недооценке
разработчиками большого количества технических проблем, возникающих при
внедрении систем защиты. Успешно преодолеть эти препятствия можно только,
обеспечив необходимую гибкость управления средствами защиты.
Средства управления защитными механизмами могут быть реализованы в
виде так называемого ядра безопасности, которое должно строится на принципах
ситуационного управления, что позволит при возникновении ситуаций возможных
нарушений защиты оперативно вырабатывать планы (взаимосвязанные
последовательности применения соответствующих защитных механизмов)
предотвращения вероятной угрозы. В докладе реализацию принципов
ситуационного управления предложено реализовать в рамках логиколингвистического подхода.
Основными этапами ситуационного управления является распознавание
ситуаций и выработка управляющих воздействий на объект управления. Согласно
логико-лингвистического подхода распознавание ситуаций угроз формулируется
как задача доказательства теорем, в которой посылками являются текущая
ситуация в виде нечеткой синтагматической цепочки и правила распознавания, а
заключением- определенный класс ситуаций угроз.
Планирование управляющих воздействий в системах защиты характерно тем,
что оно осуществляется в условиях значительной неполноты и нечеткости
информации о возможной угрозе. Наиболее полно учесть эту особенность
информационной среды позволяет модель планирования в пространстве состояний
с применением нечетких и модифицируемых рассуждений.
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В [1] показано, что планирование в таких условиях эквивалентно задаче
доказательства в нормальной нечеткой Dтеории Рейтера [2]. Это позволяет
синтезировать план действий на основе немонотонного исчисления, а также
обосновать логическую корректность и достоверность такого плана.
В целом, распознавание ситуаций угроз и формирование плана управляющих
воздействий, в совокупности, можно рассматривать как нечеткий секвенциальный
автомат выработки управляющих решений по предотвращению возможных угроз.
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ГІБРИДНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ВНУТРІШНІМИ ДЖЕРЕЛАМИ
ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій призводить до загострення
питання про створення надійної системи захисту підприємства або державної
структури, яка б забезпечила високий рівень захищеності від внутрішніх та
зовнішніх загроз. Створення електронних архівів та масивів даних стає, з одного
боку, необхідною умовою підвищення ефективності роботи кожного
підприємства, а з іншого – джерелом нових небезпек. Відповідно до статистичних
досліджень, саме внутрішні загрози стають причиною появи близько 65%
інцидентів інформаційної безпеки. Саме тому розробка нових методів боротьби з
такими загрозами інформаційній безпеці є надзвичайно важливим та актуальним
питанням.
Спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту та
протидії кіберзагрозам CERT-UA розробив рекомендації щодо захисту
інформаційних ресурсів від внутрішніх загроз. Одним з основоположних методів
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забезпечення захисту критично важливих ресурсів організації є використання
різноманітних технологій та систем захисту, наприклад, DLP, SIEM, IDS тощо [1].
Сучасні DLP-системи мають чотири основні складові: захист на мережному
рівні, захист кінцевих точок, шифрування та управлінська платформа [2].
В залежності від рівня ефективності того чи іншого методу виявлення витоку
даних технології пошуку можна поділити на три рівні:
 перше покоління – детектування на основі ключових фраз, словників та
сталих виразів;
 друге покоління (найбільш популярні на сьогоднішній день методи) –
лінгвістичний аналіз, цифрові відбитки та мітки, контекстний аналіз файлів;
 третє покоління – технології гібридного аналізу, комбінація існуючих
методів в залежності від напрямків роботи підприємства.
Оскільки різні методи вияву джерел витоку дають різний рівень ефективності
по відношенню до різних категорій інформації, варто розглядати всі дані у
контексті захисту статичної (незмінні файли, програми, документи) та динамічної
інформації (листування, щойно створені документи, спілкування у системах
миттєвого обміну повідомленнями). Для захисту першого типу даних від витоку
варто використовувати цифрові мітки та відбитки, а лінгвістичний та контекстний
аналіз більше підходить для контролю динамічної інформації [3].
Головною перевагою гібридних методів є те, що їхня ефективність не
залежить від типу інформації, що циркулює всередині системи. Вони однаково
ефективні і для статичних, і для динамічних даних, а завдяки об’єднанню декількох
технологій, створюється ефект синергії. До того ж, такий підхід дозволяє зробити
систему захисту ефективною на всіх етапах існування конфіденційної інформації.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ
СФЕРИ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Актуальність проблеми професійної підготовки, розвитку і становлення
фахівців державного та приватного сектору кібербезпеки набуває особливої ваги в
сучасних умовах інформаційного протиборства у кіберпросторі, створення
національних та міжнародних інститутів захисту людини, суспільства та держави.
Питання професійної підготовки фахівців з кібербезпеки розглядалось у
багатьох наукових працях таких вітчизняних авторів, як В. Богуш, В. Бурячок, О.
Довгань, В. Кудінов, І. Пархомей, Є. Рижков, М. Степанов, В. Толубко,
В.
Хахановський та ін. Але вони присвячені, насамперед, змісту, обсягу та якості
вищої освіти, що обумовлені потребами практичної діяльності із захисту
інформації та правоохоронної діяльності в рамках національної системи
кібербезпеки [1,2]. При цьому залишається поза увагою питання формування
професійної компетентності фахівця (сукупності знань, умінь, навичок, способів
діяльності, професійно важливих психологічних якостей, необхідних фахівцю для
здійснення ефективної професійної діяльності) на стадіях [3, стор. 12]:
 професійного самовизначення (вибору професії; отримання професійної
освіти);
 професійного розвитку (професійної адаптації; апробації теоретичних знань
у практичній діяльності; професійного самовдосконалення, підвищення
кваліфікації);
 професійного становлення (підвищення рівня професіоналізму; набуття
професійного авторитету; досягнення активності, самостійності, творчого
підходу у професійній діяльності).
Тобто у сучасній педагогіці розглядається цілісний та безперервний процес
формування професійної компетентності фахівця, що починається з вибору і
прийняття майбутньої професії і закінчується припиненням активної трудової
діяльності.
Звісно, окрім психологічних аспектів формування професійної компетентності
фахівця з кібербезпеки вагому роль відіграє також і специфіка галузі, динаміка
розвитку та поширення ІТ технологій, широкий спектр професійних завдань, що
потребують окремих знань, умінь та навичок. Загалом, у сучасній практиці
інформатизації різних сфер людської життєдіяльності засоби забезпечення
кібербезпеки (у розумінні захисту інформації) є невід’ємною складовою більшості
ІТ продуктів різних виробників.
Таким чином, поширена серед окремих експертів теза, що вища освіта в Україні
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не відповідає сучасним вимогам ринку праці у сфері кібербезпеки не в повній мірі
коректна, навіть якщо це питання розглянути лише через призму кількості
українських ІТ спеціалістів, що працюють на замовлення іноземних компаній. На
авторську думку, головним завданням вищого навчального закладу все ж таки є
формування загальнонаукових (фундаментальних) компетенцій, набуття яких дає
можливості для подальшого професійного розвитку і становлення особистості в
професійній діяльності. Зрозуміло, що це не означає відмови від практичної
спрямованості змісту освітніх послуг, а навпаки передбачає взаємовигідну
співпрацю між ВНЗ, бізнесом та державними установами, зворотній зв'язок між
науковими дослідженнями та практикою забезпечення кібербезпеки.
Сучасна практика забезпечення кібербезпеки свідчить, що в приватних
структурах без наявності міжнародних сертифікатів основних вендорів галузі
(наприклад, Cisco рівня CCNA Security, «98-367: Security Fundamentals» рівня
Microsoft Technology Associate (MTA) та ін.), міжнародних сертифікатів CISA і
CISM, CISSP, GIA та ін., можливості працевлаштування фахівця є дещо
обмеженими. При цьому відомо, що більшість послуг із сертифікації є видами
комерційної діяльності конкретних організацій, які не можуть бути надані ВНЗ.
Виходячи із специфіки предметно-технологічної діяльності із забезпечення
кібербезпеки питання професійного самовизначення, розвитку та становлення
фахівця доцільно розглядати в рамках системи неперервної освіти, що включає
форми дистанційного навчання (у розумінні e-learning). На сьогодні ефективними
міжнародними проектами реалізації e-learning у сфері ІТ та кібербезпеки є так звані
освітні бізнес-симуляційні платформи (Simformer.com, ApnaCourse, INKONUS та
ін.), платформи онлайн-навчання Coursera, Udemy та ін. Створення ж
національного онлайн-проекту, його максимальна інтеграція з існуючими
платформами та доступність для науково-педагогічного складу і студентів ВНЗ
України може стати одним із прикладів ефективного державно-приватного
партнерства в національній системі кібербезпеки.
Підсумовуючи сказане, доцільно звернути увагу на актуальність подальших
науково-практичних досліджень щодо методів та засобів реалізації якісної
неперервної освіти з використанням сучасних технологій дистанційного навчання
для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з кібербезпеки на стадіях їх
професійного самовизначення та розвитку.
Список використаних джерел
1. Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про стратегію кібербезпеки
України».
2. Указ Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 «Про Національний
координаційний центр кібербезпеки».
3. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. – К.:
ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. – 200 с.
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Департамент Адміністрації Держспецзв`язку
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Анотація. Обґрунтовується необхідність дослідження напрямків
удосконалення процесу державного управління в сфері технічного захисту
інформації, організації, покращення взаємодії та координації діяльності всіх
органів державної влади та інших суб’єктів відносин, пов'язаних із захистом
інформації в системах. Встановлення в законодавстві адміністративної та
кримінальної відповідальності за діяння, які спрямовані проти встановленого
порядку технічного захисту інформації, яка циркулює в інформаційнотелекомунікаційних системах, оскільки відсутність конкретних норм в
законодавстві не сприяє визначеності правового регулювання у сфері захисту
інформації.
Захист інформаційних ресурсів є одним із пріоритетних завдань національної
безпеки України. Інформація, як результат інтелектуальної творчої діяльності має
колосальний потенціал забезпечення ефективного державного управління,
розвитку громадянського суспільства. В інформаційній сфері, особливо
пов’язаної із захистом інформації, залишаються нерозв’язаними проблеми щодо
створення загальної системи захисту інформації; між чинними актами
інформаційного законодавства існують суттєві суперечності, що порушують
системність законодавства та не сприяють забезпеченню законності в
інформаційній діяльності; мають місце непоодинокі факти порушення прав і
свобод громадян підзаконними актами; організаційна структура державних
органів, спеціальних підрозділів і служб не забезпечує формування і стале
функціонування комплексної системи інформаційної безпеки та всіх складових
захисту інформації. Крім того, в існуючому законодавстві існує ряд прогалин.
Європейське спрямування розвитку України, проблеми електронного
урядування країною, диктують необхідність впровадження норм міжнародного
права в національну правову систему. З метою прозорості в питаннях
дисциплінарної практики та правового інформування необхідно розробляти
дисциплінарні заходи, які повинні залежати від ваги скоєних порушень.
Таким чином, стало актуальним дослідити питання визначення
відповідальності за порушення встановленого порядку захисту інформації,
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дослідивши зокрема відповідальність за порушення законодавства щодо
забезпечення технічного захисту інформації.
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Стаття 11
вказаного Закону, встановлює, що: «Особи, винні в порушенні законодавства про
захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом» Таке ж
саме формулювання міститься у статті 22 Положення про технічний захист
інформації в Україні, де визначено, що: «У разі порушення вимог щодо
забезпечення технічного захисту інформації посадові особи та громадяни несуть
відповідальність згідно із законодавством України».
Як видно, ця норма не встановлює конкретну відповідальність, а відсилає до
інших норм законодавства, що ніяк не сприяє визначеності правового
регулювання у сфері захисту інформації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО
ДОСТАТНЬОГО, НАДІЙНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ПРОГРАМНОГО
СЕРЕДОВИЩА КОРИСТУВАЧА
Анотація. Проведено аналіз питань використання програмного забезпечення
в повсякденній діяльності. Розроблено комплекс вимог щодо повноти та
достатності програмного забезпечення, його функціональності. Розглянуто
питання забезпечення надійності та безпеки операційної системи та
програмного забезпечення в середовищі ОС як єдиного комплексу. Обґрунтовано
необхідності побудови правил роботи програмного забезпечення в середовищі ОС.
Сучасне програмне забезпечення, яке використовується на комп’ютерах
користувачів, призначено для вирішення цілого комплексу завдань – підготовки
документів, презентацій, проведення математичних розрахунків, роботи з поштою,
Інтернет тощо. Як наслідок ми використовуємо комплекс програмного
забезпечення різних розробників, з різними функціональними характеристиками
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та можливостями, різним рівнем надійності та безпеки. І даний комплекс співіснує
в середовищі операційної системи, яка повинна забезпечити його надійне та
безпечне функціонування.
Опишемо вимоги до комплексу програмного забезпечення. Стандартний
комплекс програмного забезпечення користувача включає наступне – офісний
пакет програмного забезпечення, графічне програмне забезпечення, поштове
програмне забезпечення, пакет технічної або інженерної графіки, антивірусне
програмне забезпечення, браузери тощо. Весь цей комплекс працює з файлами
даних, цілісність та доступність яких забезпечується механізмами ОС. Тобто ми
маємо в середовищі ОС «гуртожиток» програмного забезпечення, кожне з них
живе за своїми окремими правилами. Необхідно опрацювати питання щодо
розробки правил функціонування програмного забезпечення в середовищі ОС,
визначення порядку взаємодії та спільного використання загальних процесів та
ресурсів.
Забезпечення надійності та безпеки єдиного комплексу в середовищі ОС
можливе лише за умов обґрунтування та визначення комплексу правил та вимог
щодо взаємодії програмного забезпечення з механізмами забезпечення безпеки
ОС. Програмне забезпечення в середовищі ОС повинно виконувати цей комплекс
вимог, створюючи єдине середовище оброки, накопичення та збереження даних
користувача.
На практиці комплекс вимог повинен включати, наприклад, наступні вимоги:
програмне забезпечення антивірусного захисту при перевірці файлів
даних у випадку виявлення вірусної загрози повинен поінформувати
ОС про факт виявлення, джерело надходження файлу з вірусом;
операційна система при триманні такого повідомлення повинна
поінформувати користувача, тимчасово заблокувати джерело даних,
передати антивірусному програмному забезпеченню інформаційний
пакет з переліком файлів, які отримані із даного джерела, для їх
перевірки.
Це лише приклад, насправді взаємодія повинна бути набагато складнішою.
ВИСНОВКИ. На підставі аналізу питань побудови програмного забезпечення в
середовищі ОС можливо зробити наступні висновки:
1. Шлях розробки єдиного комплексу правил та вимог є можливим
варіантом вирішення науково-технічних питань подальшого розвитку ОС
та програмного забезпечення;
2. Комплекс правил та вимог до програмного забезпечення, що
використовується в середовищі ОС, повинен стосуватись не лише
програмного забезпечення, а й механізмів забезпечення безпеки ОС.
Список використаних джерел
1. © Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index.
2. Компанія «АТМНІС», https://atmnis.com/files/user_files/BBOS.pdf
3. Компанія «Майлинукс», http://mylinux.ua/press-release5
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ «ИНСПЕКТОР».
Информационная технология оперативного управления и мониторинга
транспортными средствами программно–аппаратный комплекс «Инспектор» - это
система спутникового (GPS) мониторинга, диспетчеризации и контроля расхода
топлива и предназначена для мониторинга, контроля и управления парком
транспортных средств. Аппаратная часть разработана и производится на базе
самых современных и качественных компонентов. Программная часть
запатентована и построена на новой платформе с применением современных
«облачных» технологий. Основные функциональные возможности системы
«Инспектор»: Web - интерфейс (Доступ с любого ПК подключенного к сети
Интернет); мониторинг в режиме on-line; работа с картографией (нанесение гео зон, построение отчетов). Основные решаемые задачи системы «Инспектор»:
возможность подключения к системе дополнительного оборудования; контроль
скорости, пробега, оборотов двигателя, заправок, расхода топлива на 100км, моточас, га; сравнение данных (план/факт); контроль рабочей смены водителей; набор
разноплановых отчетов, электронный маршрутный лист, интеграция с 1С.
Основной целью внедрения системы является оптимизация процессов

управления, мониторинга и более эффективного использования транспортного
парка, обеспечение безопасности пассажирских перевозок, соблюдение графиков
перевозок и т.д.
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Также
реализовано
автоматизированная
система
управления
и
контроля
пассажиропотоком, коммунальным
автопарком, на базе городских
диспетчерских служб. Эта система
мониторинга и диспетчеризации
транспорта направлена на решение
задач
городских
служб
эксплуатации,
управления
и
контроля транспорта.
Решаемые
дополнительно
задачи для данной отрасли: контроль нахождения транспорта на маршруте,
соблюдения маршрута; контроль прибытия транспорта на остановки по времени,
фиксация отклонений от заданных параметров; голосовое объявление текущей

остановки при подъезде, и объявление следующей остановки с привязкой к GPS;
отображение остановок на информационном табло в салоне транспортного
средства; контроль превышения скорости, во избежание аварийных ситуаций на
дорогах города.
Контроль техники, которая обслуживает автомобильные дороги города,
района, области. Контроль качества и своевременности обслуживания дорожных
участков является важной задачей для руководства дорожно – эксплуатационных
управлений. Основной целью внедрения системы является повышение
эффективности работы техники, контроль качества выполненных ремонтных
работ, контроль расхода топлива. Система позволит уменьшить возможность
простоя и личного применения транспорта, повысит дисциплину водителей,
повысит качество работы диспетчерской службы.
Контроль качества и своевременности строительства дорожных участков
является важной задачей. Основной целью внедрения системы является
повышение эффективности работы техники, контроль качества выполненных
строительных работ. Система позволит уменьшить возможность простоя и
личного применения транспорта, повысит дисциплину водителей, повысит
качество работы диспетчерской службы. Система снизит затраты по топливу,
контролируя выдачу топливозапращиками и расход топлива техникой.
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Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
За даними IDC (International Data Corporation) на січень 2014 року, 6,6%
опитаних підприємств галузі енергетики і ЖКГ в Європі в цілому планують
збільшити ІТ-витрати в найближчому майбутньому. У тренді - забезпечення
інтегрованого і безпечного доступу до даних і додатків, розвиток засобів
інформаційної безпеки і менеджменту даних. Аналітики Gartner вважають[6], що
в 2013 році на ринок автоматизації енергетики і ЖКГ матимуть вплив десяток
ключових трендів, актуальність яких збережеться і в подальші роки. Йдеться про
розвиток соціальних технологій, технологій управління великими даними,
мобільних і гео сервісів, хмарних рішень, у тому числі SaaS (Software as a Service
– програмне забезпечення як сервіс), повсюдного впровадження сенсорів, im memory обчислень, розвитку комунікаційного середовища. Компанії сфери
енергетики і ЖКГ можуть використати соціальні медіа для боротьби за клієнтів і
привертання уваги до своїх сервісів, а також для залучення користувачів до
програм ефективного енергоспоживання, а також краудсорсингових проектів.
Також соціальні медіа відіграють велику роль в оперативному інформуванні
користувачів про тимчасове відключення послуг, перебої в роботі комунальних
мереж. Існують і варіанти використання соціальних технологій для підтримки
внутрішніх бізнес-процесів підприємств галузі, [1].
Розвиток "розумних мереж" (Smart grid) приведе до лавиноподібного
зростання кількості даних, генерованих системами підприємств, у тому числі
інтелектуальними застосуваннями, мікромережами, моніторинговими системами,
системами управління активами і системами самовідновлення мереж. Управління
усіма цими масивами даними поставить перед підприємствами енергетики і ЖКГ
нові ІТ-завдання, причому по частині обробки даних як структурованих, так і не
структурованих, транзакційних, потокових і інших типів. Мобільні і безпровідні
технології все частіше стають буденними інструментами для підприємств
енергетики і ЖКГ. Мобільні і супутні технології гео-позиціонування охоплюють
широку базу апаратних засобів, від ноутбуків до смартфонів, а також інших
комунікаційних приладів, таких як навігаторів, роутеры. Для їх роботи
використовуються навігаційні системи типу GPS і сервіси на базі швидкісних
наземних мереж передачі даних, Wi - Fi і супутниковий зв'язок. Згідно з
дослідженням IDC від вересня 2014 року, 40% підприємств енергетики і ЖКГ в
EMEA планують розвиток технологій мобільного доступу в найближчі 12-18
місяців. При цьому у більш ніж 48% опитаних підприємств вже є мобільні
___________________________________________________________________________________________________________________________

237

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
інструменти для роботи з офісними додаткам, файлами і спільної роботи
співробітників.
Хоча використання хмарних технологій в цьому секторі економіки дуже
обмежене із-за міркувань безпеки і надійності, так або інакше cloud computing
поступово проникає на цей ринок, в першу чергу в області інтелектуальних
вимірів, аналітики великих даних, а також геосервісів (GIS). Багато компаній
запускають короткострокові проекти smart grid для оцінки переваг використання
хмар і потенційних ризиків. Датчики і сенсори знаходять найширше застосування
по усьому ланцюжку постачань, передачі і розподілу комунальних послуг.
Основний тренд тут - накладення поверх мережі сенсорів систем обробки
цифрових сигналів, що поступають від них, і пов'язаного програмного
забезпечення, так що управління і контроль за датчиками удосконалюється. Усе це
дозволяє вирішувати важливі завдання, такі як захист мереж, електромагнітне
екранування, забезпечення працездатності при екстремальних температурах,
кібербезпека і забезпечення віддаленого доступу.
Експерти Gartner прогнозують усе більш активне використання обчислень в
оперативній пам'яті для забезпечення роботи різних типів програм і устаткування,
особливо мейнстримовими підприємствами. Здатність in - memory технологій
підтримувати масштабні процеси при високій пропускній спроможності передачі
даних зробити можливим для підприємств реалізацію інноваційних ІТ-сценаріїв,
зокрема, підтримка роботи smart grid і обробку цих інтелектуальних сенсорів в
режимі реального часу.Розподілений характер енергетичних активів укупі з
потребою ефективного ними управління, а також управління робочою силою,
зробить мобільні і комунікаційні технології пріоритетними для вкладення ІТінвестицій компаніями енергетики і ЖКГ у всьому світі. Їх роль незамінна в
розвитку технологій M2M, моніторингових системи, SCADA і інших критичних
для підприємств галузі технологій.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПОШУКУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ
НА БАЗІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЦЬКИХ ЗАПИТІВ
Для будь-якої організації необхідна інтелектуальна та проста у використанні
система для управління запасами знань, що має механізми ефективного пошуку та
набуття нових знань [1]. Знання (Knowledge) – необхідна інформація, що
використовується згідно певних правил, із урахуванням відношення до цієї
інформації особи, яка їх використовує [2]. Управління знаннями - пошук та
розповсюдження актуальної інформації в середовищі пов’язаних між собою осіб.
Управління знаннями (Knowledge Management) – процес створення умов для
виявлення, збереження та ефективного використання інформації та знань у
спільноті [2]. Це стратегія, направлена на надання необхідних знань членам
спільноти, яким вони необхідні, щоб підвищити ефективність діяльності. Обмін
знаннями (Knowledge Sharing) – процес постійної циркуляції знань за допомогою
застосування організаційних методів із використанням технологічних рішень [2].
Обмін та передача знань у рамках однієї організації набуває форми створення бази
знань, що забезпечує накопичення та повторне їх використання. Ресурси знань
можуть знаходитись в різних місцях, базах даних, знань, картотечних блоках, у
спеціалістів, тощо [3].
Перша проблема, пов’язана із розробкою та впровадженням систем
управління знаннями, полягає у невизначеності поняття Knowledge Management.
Термін «управління знаннями» формулюється різними способами, авторами, а
також в різних цілях [1-5]. Необхідно сформулювати визначення КМ таким чином,
щоб кінцевий результат цього процесу був очевидним: КМ – це створення таких
умов, при яких накопичені знання і досвіт ефективно використовуються для
виконання важливих для компанії задач.
В багатьох компаніях створювались технічні рішення «інформаційних
порталів». Вони хаотично наповнювались інформацією і формалізованими
знаннями. Звичайно в таких випадках подібні технологічні рішення грають
важливу роль для практичного забезпечення КМ [4]. Тим не менш, роль
організаційних інструментів не менш важлива.
Наступна проблема пов’язана із тим, що наявність великої кількості ресурсів
не завжди корисно для компанії. В реальності вона свідчить тільки про
інформаційну перевантаженість співробітників компанії. Нестача структури, а не
кількість інформації є причиною зростаючої неможливості обробити інформацію
[4]. Управління знаннями відбувається для того, щоб ними скористатись, а не
заради процесу як такого.
В деяких випадках створений ресурс ніким не використовується. Це, як
правило, пов’язано із тим, що для успішної діяльності компанії і окремо взятого
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підрозділу знання, розміщені на ресурсі не мають цінності. Відповідно і їх
збереження не має практичного сенсу. Треба зберігати лише ті знання, які реально
потрібні для успіху компанії.
Для ефективного видобутку знань необхідно знайти мотивацію до обміну
знаннями і професійним досвітом [5]. Наприклад, важливо, якщо до досвіту
прислуховуються, визнають авторитет в певній області, або пропозиція стала
основою для нової стратегії компанії на ринку. З іншої сторони, співробітники не
будуть постійно інвестувати в КМ свій час, якщо це не відображається позитивно
на їх професійній діяльності. Такі витрати мають бути компенсовані деякою
матеріальною винагородою.
Багато хто вважає, що у процесах КМ мають приймати участь лише найбільш
компетентні співробітники (експерти) компанії і КМ-професіонали. Однак, якщо
співробітники не приймають участь у процесах КМ, вони відчувають, що їх знання
залишаються непотрібними. Часто трапляється, що саме ці співробітники
полишають компанію [5].
Застосування зворотного зв’язку системи управління знаннями із її
користувачами дозволяє вирішити більшість вищеописаних проблем. По-перше,
аналіз користувацьких запитів до системи дозволяє отримати ключові слова,
запитання, а також категорії класифікатора. Отже початковий опис знань, що
здійснено експертом може бути скорегований відповідно до точки зору
користувачів, які виконують пошук цих даних. Подібна операція приводить
класифікатор у форму, що більш відповідає образу мислення кінцевих
користувачів, а отже підвищує швидкість пошуку необхідних знань.
У багатьох випадках у системі можуть міститись різні відомості по
вирішенню однієї проблеми, сформульовані різними експертами в різний час.
Оцінка різних підходів, що спирається на статистику використання знань є не
менш важливою ніж експертні оцінки. Використання статистики додавання,
модифікації, і, найважливіше, використання знань при виконанні робочих задач,
дозволяє оцінити не тільки самі знання, а і діяльність співробітників, направлену
на удосконалення системи управління знаннями, а отже значно створює підґрунтя
для розрахунку можливої матеріальної винагороди, як одного з підходів щодо
мотивації співробітників.
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СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В расширяющемся разнообразии создаваемых Природой и Человеком
объектов и систем наблюдаются общие принципы их структурной организации,
которые проявляются в виде межсистемных аналогий или скрытых
внутрисистемных гомологий [1,2]. Такие свойства имеют место как в естественных
(биологических, химических, электромагнитных и др.) системах, так и системах
антропогенного происхождения (числовых, лингвистических, технических и др.).
Наличие указанных параллелизмов указывает на общность принципов
структурной организации таких систем.
В технических науках, разобщенных узконаправленными паспортами
специальностей, назрела острая необходимость системного обобщения и
упорядочения накопленных знаний с последующим переходом от
узкопрофильных исследований и наблюдаемой фрагментарной эволюции, к
стратегии гармонического сосуществования Человека, техники и Природы.
Развитие исследований в данном направлении открывает возможность
постановки и решения принципиально новых междисциплинарных задач, включая
задачи структурного предвидения и инновационного синтеза сложных систем,
совмещенных с подсистемами различной физической природы, по заданной
функции цели.
Результаты структурно-системных и междисциплинарных исследований,
полученные в последнее время в области структурной и генетической
электромеханики и механики, позволили выделить особый класс генетически
организованных систем (ГОС), структурная организация и развитие которых
осуществляется на принципах структурно-информационной наследственности в
соответствии с их генетическими программами.
Теоретическую основу ГОС составляют принципы сохранения симметрии,
топологии и пространственной геометрии порождающих структур, обобщаемых
понятием генетической информации. Структуры такого типа предопределяют
разнообразие Видов и устойчивое развитие структур-потомков определенной
физической природы. Формой представления принципов сохранения и
интегрального периодического закона в ГОС электромагнитного типа, является
генетическая классификации (ГК) первичных источников электромагнитного
поля, выполняющая функцию порождающей системы и классификации их
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генетических кодов. Поэтому, открытие и познание таких систем в определенной
области знаний, открывает путь к структурно-системным исследованиям и
является прямым доказательством принадлежности данной системы к категории
генетически организованных.
Системный анализ инвариантных свойств ГК первичных источников
электромагнитного поля позволил выявить общие принципы информационной и
структурной наследственности в электромагнитных и механических системах, и
тем самым установить непосредственную взаимосвязь элементного базиса ГК и
генетической информации (генетических кодов) с генетически допустимым и
существующим разнообразием электромеханических и механических объектов
осесимметричного типа. Общность порождающих элементов и составляющих
генетической информации предопределило методологию горизонтального
(междисциплинарного) обмена информацией и переноса знаний с возможностью
реализации технологии генетического предвидения и междисциплинарного
синтеза сложных систем, совмещающих подсистемы различной физической
природы, по их генетическим программам.
Достоверность научных положений теории генетически организованных
систем и рабочих гипотез, подтверждена постановкой многочисленных
эволюционных
экспериментов,
которые
подтверждают
наличие
детерминированных
наследственных
связей
между
универсальными
генетическими кодами порождающих электромагнитных структур ГК и
разнообразием электромагнитных, электромеханических и механических
объектов, созданных за всю историю техники (программа геномно-исторических
экспериментов). Результатом реализации второй части геномно-прогностических
экспериментов стало создание первых в мире технических объектов по
результатам расшифровки их генетических программ, генетического предвидения
и направленного синтеза по заданной целевой функции [3].
На основании результатов исследований авторами предложен единый
методологический подход к системному и генетическому моделированию
сложных технических систем с электромагнитными, механическими и другими
компонентами, который создаёт реальные предпосылки для перехода на
качественно новый уровень инновационного проектирования объектов техники на
основе
общесистемных
законов
информационной
и
структурной
наследственности.
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЯННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДИСТРИБУЦІЇ
Дистрибуція — це діяльність, пов'язана з отриманням продукції, її
зберіганням до моменту отримання замовлення і наступної доставки до клієнтів.
Управління дистрибуцією включає в себе планування, організацію та контроль.
Для управління доставкою вантажів у дистрибуції вкрай важливим є етап
моніторингу руху автомобілів у режимі реального часу. Це дозволяє аналізувати
ефективність водія, а також передбачати певні небажані інциденти. Для такого
моніторингу використовують GPS дані руху автомобіля [1]. На жаль лише GPS
треку не достатньо для однозначного розуміння стану справ. Для отримання
докладнішої інформації необхідна додаткова комунікація водія з диспетчером.
Тому потрібна система, яка б дала змогу виявляти необхідну інформацію в
голосових даних водія і відправляти її диспетчеру у формалізованому вигляді.
Найбільш подібна до цього система Pick-by-Voice [2]. Це система, що
використовується в іншій сфері управління дистрибуцією — управлінні
складськими процесами. Pick-by-Voice дає змогу відбірнику по черзі отримувати
голосові команди у вигляді: де, що і в якій кількості треба відібрати, а також у формі
діалогу повідомляти про необхідність повторити завдання чи переходити до
наступного. На жаль для управління транспортними доставками потрібна більш
складна система, ніж наявні можливості Pick-by-Voice.
Сучасні системи розпізнання мови в більшій своїй частині засновані на
статистичних методах, використовують потужній апарат теорії ймовірностей та
математичної статистики, що дає змогу суттєво підвищити якість розпізнання.
Основні методи розпізнання мови — це приховані Марківські моделі та штучні
нейронні мережі [3]. Існує досить багато таких систем і вони доволі якісно
виконують свою задачу. Але в більшості своїй ці системи розраховані на роботу в
приміщеннях без сильних шумів, залучення дикторів з чіткою вимовою та
використання потужних комп’ютерів або віддалених серверів, як, наприклад,
Google Voice Search. Для дистрибуціє такі недоліки критичні, адже немає
можливості а ні встановити у кабіні водія потужне обладнання, а ні забезпечити
стабільний та швидкісний доступ до Інтернету. Проблема багатодикторності також
актуальна для дистрибуції, адже у таких компаніях зазвичай працює від декількох
десятків до кількох сотень.
Японський дослідник з університету Осаки Ішігуро Хіроші з колегами
вивчали різні аспекти комунікації та інформаційно-комунікаційних технологій.
Зокрема він проводив дослідження голосової комунікації двох людей
опосередковано через комп’ютер [4]. У цьому дослідженні пара спілкувалася на
загальні теми, обираючи варіанти своєї репліки із заздалегідь написаного дерева
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варіантів, свого роду сценарію. Жодному з партнерів не потрібно було нічого
промовляти вголос: людині надавався набір з варіантів реплік на вибір, потрібно
було лише натиснути на ту з них, яку б вона хотіла промовити, і ця репліка лунала
з динаміків. У залежності від використаної репліки програма вибирала з дерева
сценаріїв можливі варіанти відповідей і надавала їх на вибір співрозмовнику.
Співрозмовник у свою чергу, чуючи репліку першої людини, обирав свою з
наданих варіантів.
На жаль для управління дистрибуцією постає зворотне завдання — водій має
повідомити певну інформацію в систему і при цьому не повинен відволікатися на
натискання кнопок на екрані. Тому пряме використання такої технології
неможливе. Але застосування підходу описання всіх можливих сценаріїв
комунікації в залежності від контексту дозволить знизити кількість інформації, яку
треба розпізнати, а отже і підвищити якість.
Наразi існує новий підхід до голосового управління, заснований на теорії
несилової взаємодії [5] — рефлекторна система голосового управління. Ідея,
покладена в основу цього підходу, полягає в тому, щоб замість переведення
голосової інформації в текстову репрезентацію, аналізувати безпосередньо
інформаційну складову сказаного, визначаючи, яку з відомих реакцій потрібно
виконати. Оскільки в такій системі не потрібні словники, складні інтелектуальні
моделі аналізу тексту та граматики, вони мають низку переваг порівняно з
традиційними, зокрема багатодикторність та можливість роботи офлайн [6].
У результаті аналізу виявлено два найбільш перспективні напрями, поєднання
яких дає змогу запропонувати нове принципове рішення і побудувати рефлекторну
модель голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією. В основу моделі
покладено логічні сценарії взаємодії на тему управління дистрибуцією, які мають
враховувати параметри основних причин невідповідності реальної ситуації
запланованому маршруту, наприклад, запізнення або відмови обслуговування на
точці доставки тощо.
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МУЛЬТИАГЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ ІТ ПРОЕКТУ
Одним з перспективних напрямків в плануванні ІТ проектів є застосування
інтелектуальних методів [1]. У розвиток цього підходу у праці [2] запропоновано
структуру системи мультиагентного моделювання. Разом з тим, питання
функціонування даної системи та управління агентами залишається
недослідженими. Тому авторами розроблено алгоритм функціонування агентів в
системі управління планування проекту, описаний нижче.
На початку роботи користувач призначає (встановлює) агенту роль лідера,
який контролюватиме роботу інших агентів (кількість агентів 6). Кожному з
агентів у системі буде встановлено певні функції та обов`язки (ролі) [3], якими він
оперуватиме даними про проект (рис. 1). Один із агентів відповідатиме за
планування цілей та їх декомпозицію, наступний за визначення та встановлення
взаємозв`язків між операціями, третій буде проводити оцінку тривалості робіт,
четвертий – працюватиме із ресурсами проекту (планування, визначення та
призначення), п`ятий, проводитиме оцінку вартості та розробку бюджету. У
функціональні обов`язки останнього (шостого) агента входитиме складання
розкладу та розробка плану виконання робіт.
Відмітимо, що кожний агент має перевіряти, яка саме роль йому належить.
При цьому, якщо агент визначений як лідер (див. рис.1), то ряд його функцій
поєднуються у цикл, де лідер-агент перевіряє роботу інших агентів системи. Якщо
один з інших агентів зайнятий і не відповідає на запит, агент-лідер повертається до
власних функцій збору та обробки інформації з бази даних. Цикл повторюється до
того часу, доки всі агенти, включно із лідером не завершать свою роботу та
сформують дані для підсистеми збору, яка виведе отримані результати усіх агентів
для користувача.
Після встановлення ролей, під час перевірки лідерства, коли агент не є
лідером, він отримує роль встановлену відповідно до схеми у роботі [2]. Крім того,
цей агент збирає інформацію із наданої бази даних (БД) та проводить її обробку.
Після завершення роботи з інформацією, агент виводить результати, які надалі
збирає підсистема збору даних для користувача. Якщо обсяг даних, оброблених
агентами перевищує пам`ять комп`ютерної системи (КС), то дані направляються
до сховища (репозиторія) для накопичення.
Як це витікає від описаного вище, важливим компонентом роботи проектної
команди є наявність лідера, під яким розуміють здатність окремого індивідуума
___________________________________________________________________________________________________________________________

245

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
впливати на певні групи чи окремих осіб з метою спрямування їхніх дій на
досягнення заданих цілей [4].
Початок
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середовищі.
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користувачу
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Рис. 1 – Алгоритм функціонування мультиагентної системи
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В.В.Кулик
Кандидат економічних наук, докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ
ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Система національних рахунків є економіко-статистичним інструментом
дослідження процесів відтворення національної економіки [1]. В розвинутих
країнах даний інструмент слугує й основою для підтримки відтворювальних
процесів національної економіки [2], зокрема макроекономічних пропорцій ВВП,
відтворення
системи
доходів,
внутрішньої
і
зовнішньоекономічної
збалансованості, інвестиційного попиту й ін.
Методологія системи національного рахівництва [1] дозволяє процеси
відтворення економічної системи в рамках річного циклу відтворення подавати у
матричній формі, виділяючи при цьому такі важливі етапи як «ринки»,
«виробництво, «споживання», «інвестування» та «зовнішньоекономічна
діяльність». В рамках такої спрощеної моделі економічного кругообігу розглянуто
процеси відтворення економіки Польщі [3] і розглянуто можливі підходи до
моделювання перехідних процесів в економіці України [4], ґрунтуючись лише на
показниках валових доходів.
Проте для підтримки сталості процесів соціально-економічного розвитку й
підтримки інвестиційного попиту слід достатню частину виробленого валового
внутрішнього продукту (етап «виробництво») безпосередньо спрямовувати на
інвестиційні потреби (етап «інвестування»). Це передбачає розділення ВВП на
етапі «виробництва» на два складових елементи (табл.):
– чистий валовий продукт, який на подальших етапах перерозподіляється і
використовується на споживчі потреби й заощадження та
– споживання основного капіталу, що формує внутрішні ресурси системи на
реновацію виробництва й інші інвестиційні потреби.
Даний підхід продиктований особливостями бізнес-аналізу на мікрорівні, а
також методологією економіко-статистичних досліджень на макрорівні.
В підприємницькій діяльності показники прибутковості (рентабельності)
характеризують кінцевий результат господарювання, при цьому показники
чистого прибутку(збитку) є узагальнюючим індикатором ефективності і
доцільності подальшої діяльності суб’єкту господарювання. Аналогічно на
макрорівні показники чистих заощаджень характеризують потенціал для
подальшого розвитку національної економіки: уразі їх зростання – зростають і
активи, що спрямовуються в інвестиції; уразі зменшення – маємо від’ємні
заощадження, зменшення активів, суттєві проблеми з інвестуванням й ін.
В розвинутих країнах власники (виробники) отримують певні пільги (податкові
преференції й ін.) за умов тривалого інвестування в оновлення фондів і реновацію
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капіталу, пришвидшеної амортизації тощо. Це сприяє процесам відтворення
виробництва, поліпшенню його конкурентоспроможності, забезпечує капіталізацію
економіки й зростання національного багатства.
Приведений підхід щодо підтримки виробничого сектора практикують
високотехнологічні країни. Стратегія відродження Південної Кореї ґрунтувалася на
першочерговому фінансуванні інвестиційних витрат і лише потім здійснювалося
фінансування споживчих витрат [5]. Це особливо позитивно впливало на розвиток
виробничого сектора, його реновацію і конкурентоспроможність, зміцнення й
розвиток експортних потужностей й ін.
Таблиця. Спрощена модель відтворення національної економіки у формі
матриці соціальних рахунків на чистій основі. Принципова схема.
Ринки

Споживання

Проміжне
Колективне та
споживання
індивідуальне
товарів і послуг кінцеве споживання

Ринки
Виробництво

Виробництво

Інвестування

Зовнішня діяльність

Всього

Валове нагромадження
основного капіталу

Експорт

=∑

Випуск товарів і
послуг

=∑
Чистий
внутрішній
продукт
Споживання
основного
капіталу

Споживання

Інвестування

Чисті
заощадження
Чисте
кредитування(+)/Чисте
запозичення(-) (Результат
внутрішньо економічної
діяльності)

Результат
господарської
діяльності

Зовнішня
діяльність

Імпорт

Всього

=∑

Доходи від власності,
поточні трансферти, ЗП
із-за кордону

=∑

Капітал отриманий із-за
кордону

=∑

Чисте
кредитування(+)/Чисте
запозичення(-)
(Результат зовнішньо
економічної діяльності)

=∑

Доходи від
власності, поточні
Капітал сплачений за кордон
трансферти, ЗП за
кордон
=∑

=∑

=∑

=∑
=∑

Розглянута модель складає основу інформаційної технології управління
процесами відтворення національної економіки, добре відома як «система балансів
національної економіки» або «національний бюджет».
В доповіді на основі пропонованої інформаційної технології управління
розглядаються особливості процесів відтворення економіки України та
пропонуються шляхи подолання сучасних проблем соціально-економічного
розвитку України.
Список використаних джерел
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1, 2, 3
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, м Черкаси
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА РОБОТУ
СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розвиток технологій виробництва, транспорту, енергетичної сфери зумовлює
існування та появу нових об’єктів, які можна віднести до об’єктів підвищеної
небезпеки та відповідно до потенційно небезпечних об’єктів. [1, 2]. Це можуть
бути в одному випадку об’єкти, збудовані порівняно недавно, і які відповідають
сучасним уявленням та вимогам до об’єктів такого роду, так і об’єкти, що
використовуються доволі давно і на яких може використовуватись застаріле
обладнання, що в цілому збільшує рівень небезпеки такого об’єкту.
Отже, логічним є існування потреби в обладнання об’єктів підвищеної
небезпеки такими технічними системами та комплексами які б дозволили виявляти
надзвичайні ситуації на таких об’єктах та оповіщати про них, як персонал об’єкту,
так і при потребі населення, що проживає у прогнозованих зонах ураження
небезпечними чинниками потенційно небезпечних об'єктів.
Системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та
виявлення надзвичайних ситуацій[3], як правило, мають в своєму складі окрім
системи
контролю
гранично
допустимих
концентрацій
хімічних
вибухонебезпечних сумішей (газоаналізатори) та систем контролю гранично
допустимих концентрацій хімічнонебезпечних газоподібних речовин (хлор, аміак
тощо) метеостанції, які здатні контролювати такі параметри, як температура
повітря, вологість, тиск, швидкість та напрям вітру, наявність чи відсутність осадів
тощо. Ці фактори можна віднести до факторів стану середовища об’єкта А . До
факторів постійного впливу P відносяться параметри розташування об’єкту на
місцевості, конфігурація об’єкту, вплив повторюваності напряму вітрів, рельєф
місцевості. Також на достовірність відображення інформації про концентрацію
хімічних речовин може впливати технічний стан обладнання, технологічність
процесів, якість виконання профілактичних робіт, присутність ініціаторів
запалювання та інші фактори технічного характеру T .
Таким чином, задача дослідження полягає у визначенні дійсної концентрації
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хімічної речовини C в залежності від показників датчиків-газоаналазаторів Cдатч ,
факторів стану середовища А , факторів постійного впливу P , різноманітних
технічних факторах T :





C  G Cдатч , А, Р, Т ,

1

де:

А   а1 , а1 , а1 ,..., аn 

P   p1 , p1 , p1 ,..., pn 
T   t1 , t1 , t1 ,..., tn 

- фактори стану середовища;

- фактори постійного впливу;

- технічні фактори.
Процес розв’язання задачі ідентифікації (1) має декілька етапів. На першому
з них необхідно визначити вид залежності (1) або розв’язати задачу структурної
ідентифікації. Зважаючи на значну кількість аргументів шуканої залежності та їх
представлення, розв’яжемо її з використанням нейронних мереж. Враховуючи той
факт, що висновки експертів задаються нечітко, а також є суперечливими,
необхідно здійснювати оптимізацію параметрів моделі, або, що те ж саме,
розв’язувати задачу параметричної оптимізації. Традиційними є дві відповідні
технології: визначення оптимальних значень за допомогою градієнтних методів
навчання нейромереж і еволюційних методів оптимізації.
Безперечно актуальною є розробка такої системи раннього виявлення
надзвичайних ситуації, яка б давала змогу виявляти можливість виникнення
надзвичайної ситуації враховуючи значення початкових відхилень параметрів
технологічних процесів, зовнішні фактори навколишнього середовища тощо.
Подальшими перспективами досліджень вбачаються розробка структури та
моделей роботи бази даних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій.
Список використаних джерел
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УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ОХРАНЫ ТРУДА
Проектно-ориентированные организации осуществляют свою деятельность
путем реализации проектов различной направленности. Этот вид деятельности
значительно отличается от традиционного менеджмента в операционной и
функциональной деятельности. Рассматривая деятельность предприятий и
функционирование его структурных подразделений можно отметить наличие
сложностей в виде отклонений, которые происходят во время реализации планов
предприятия. Это накладывает некоторые ограничения на использование
классических методов и моделей стратегического управления. В основе
повышения эффективности управления находится требование некоего симбиоза
проектного и операционного подходов и моделей управления.
Стратегия реализации целей охраны труда на предприятии содержит в себе
целый комплекс принципов деятельности, главным из которых является
безаварийное функционирования всех его структурных подразделений и
предприятия в целом [1].
Реализация проектов охраны труда позволяет поддерживать качество и
уровень производства, затрагивая социальные и экологические аспекты в
контексте устойчивого развития предприятия. Важно отметить, что при этом
между всеми заинтересованными сторонами проекта охраны труда необходимо
реализовывать специфическую схему взаимодействия [2] (учет мнениями, обмен
информациями, осознание потребности). Устойчивое развитие предприятия
возможно только при постоянной реализации этого взаимодействия.
Не смотря на наличие большого количества работ, посвященных
устойчивому развитию предприятий и организаций, вопросы взаимосвязи
направленности бизнеса с сущностью охраны труда остается открытой, так как
находится в некоем противоречии. Решение этой задачи позволит определить пути
повышения эффективности функционирования предприятия на пути его
устойчивого развития.
Устойчивое развитие предприятия базируется на различного рода
безопасностях,
таких
как
техническая,
социальная,
экологическая,
информационная и т.д. Поэтому процессы управления функционированием
предприятия должны включать в себя процессы по обеспечению перечисленных
безопасностей, путем их достижения через реализацию проектов охраны труда.
Устойчивость предприятия на длительном временном периоде
рассматривается в различных плоскостях управления и деятельности [3], эти
плоскости образуют многомерные пространство переменных [4], учёт которых
жизненно необходим для выбора направления реализации проектов охраны труда.
Рассматривая агрегированные показатели предприятия такие, как
промышленная безопасность, социальная и экологическая ответственность, то
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можно сделать вывод, что функционирование предприятия нуждается в
реализации проектов охраны труда. Условиями эффективной реализации проектов
охраны труда на предприятиях можно считать применение следующих
инструментов, которые включают в себя принципы бережливого производства и
идеологию Кайдзен, цикла Шухарта-Деминга и метода шести сигм [4]. Это
позволит реализовывать проекты охраны труда за счет и с помощью лояльности
персонала предприятия и поддержки со стороны общества и государства, согласно
стандартам серии OHSAS, ALO OSH, SA и др. Таким образом проекты охраны
труда становятся доминирующим в обеспечении безопасности функционирования
предприятия, что представлено на рис. 1.

Рис. 1 Повышение уровня безопасности предприятия за счет реализации проектов
охраны труда
Формирование концептуальной модели функционирования предприятия
через реализацию проектов охраны труда позволит формализовать существующие
подходы в менеджменте охраны труда и адаптировать текущую действительность
к требованиям и нормам по охране труда Евросоюза.
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РАЗРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛИ ЭКСПЕРТНОЙ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ
Для судовых сложных технических систем (ССТС), наравне с мониторингом
и диагностикой, также является важным и прогнозирование дальнейшего
технического состояния этих систем на основе их параметров. Своевременное
реагирование на нарушение в работе ССТС обеспечивает их более высокую
работоспособность и позволяет предотвратить аварийную ситуацию [1, 2].
Рассмотрим
ССТС,
прогнозирование
работоспособности
которой
осуществляться путём анализа временных рядов на основе изменения
характеристик её переменных в течение определённого времени с установленным
временным интервалом. Соответствующий временной ряд такой ССТС z( t ) ,
наблюдаемый в равноотстоящие моменты времени k : t 1 , t 2 ,..., t k , представляется в
виде функции нахождения работоспособности P( t ) (1) с помощью экспертной
системы мониторинга и диагностики, и которая зависит от значений переменных
x1 , x 2 ,..., x n (нелингвистические переменные) и Y (общая лингвистическая
переменная) (2), зависящая от переменных y1 , y 2 ,..., ym (лингвистические
переменные) (3):

z( t )  P( t )
P  x1 , x 2 ,..., x n , Y
Y  y1 , y 2 ,..., y m

(1)
(2)
(3)

Полученную систему временных рядов можно записать в виде (4):
z(t )  z(t1 ), z(t 2 ),..., z(t k )

(4)
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, где параметр t указывает на момент времени, в который зафиксировано
значение [1].
В общем виде получение данных для разработки временных рядов
прогнозирования имеет вид [3]:
Получение
экспертной системой
показателей данных с
приборов ССТС

Диагностика данных
и вычисление
работоспособности,

Прогнозирование
состояния ССТС по
полученным
значениям данных

Новый временной ряд z( t )
Рисунок 1 – Образование временных рядов
В результате были разработаны временные ряды, на основе данных
экспертной системы мониторинга и диагностики, с помощью которых происходит
прогнозирование данных состояния судовых сложных технических систем, что
позволяет обеспечивать их более высокую работоспособность во время
эксплуатации, а также предотвращать аварийные ситуации.
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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
В технических областях часто возникает необходимость в автоматизации не
только расчетных процессов по выполнению рутинно-технических задач, но и в
делегировании аналитических операций информационным системам. Результаты
проведения подобного анализа могут быть использованы при принятии
управляющих решений, направленных на минимизацию уровней рисков в
технических системах. Однако, это сопряжено с необходимостью обработки и
анализа многомерных объемов данных различного характера [1].
Развитие современных технических систем (СТС) характеризуется
постоянным увеличением количества элементов и межэлементных связей,
структурных и функциональных зависимостей между ними. В связи с этим
возникают сложности при обслуживании и управлении такими системами,
которые могут привести к нарушениям в работоспособности всего судна в
различных аварийных сценариях [2].
Количество критериев и показателей, которые могут быть заложены в процесс
анализа возможных альтернатив при оценке рисков различных технических
систем может достигать нескольких сотен и тысяч, что приводит к большим
вычислительным и временным затратам. Одним из возможных решений для
своевременного выявления и управления рисками подобных ситуаций является
разработка системы поддержки принятия решений (СППР), способной проводить
автоматизированный анализ, оценку и прогнозирование развития рисков [3,4].
Разработанная структура СППР (рис.1) состоит из четырех связанных блоков:
измерительного (ИБ), аналитического (АБ), прогностического (ПБ) и
управляющего (УБ). ИБ содержит комплекс измерительных средств (КИС),
каналы передачи данных (КПД) и базу данных измерений (БДИ). АБ содержит
модули идентификации (МИР), типизации (МТР), оценки (МОР) и анализа (МАР)
уровней рисков.
ПБ содержит базы данных (БД), знаиий (БЗ), правил (БП) и статистики (БС)
по произошедшим событиям. УБ содержит текстовый (ТМ),графический (ГМ),
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логовый модули (ЛМ) для вывода численных значений рисков и модуль
рекомендаций (РМ) по управляющим решениям.

Рисунок 1 – Блочный состав разработанной СППР
Выводы. Разработанный блочный состав системы поддержки принятия
решений позволяет уменьшить затраты времени обслуживающего персонала на
оценку и выработку решений по управлению рисками элементов и межэлементных
связей СТС. Результаты могут быть использованы в качестве основы программной
реализации СППР средствами современных языков программирования.
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В настоящее время в корпоративной среде трендом является интеграция
различных мобильных приложений и систем, позволяющих автоматизировать
выполнение учетно-операционных задач. Производительность подобных решений
во многом зависит от используемых типов данных и структуры взаимосвязей
таблиц базы данных (БД) [1]. В связи с этим актуальной задачей является
разработка БД мобильного приложения для обеспечения надежности хранения
информации, гибкости процедур ее обработки.
Перед
разработкой
структуры
БД
необходимо
сформировать
функциональную модель описания существующих бизнес-процессов. В качестве
реализации целесообразно использовать современные нотации моделирования:
IDEF0, DFD, IDEF3, EPC и др [2]. Весь процесс формирования финансового счета
по каждому проекту компании можно разбить на четыре функциональных блока в
нотации IDEF0 (рис.1): регистрация заявок клиента менеджерами организации,
обработка заказа, занесение данных в базу данных (БД), формирование итоговой
финансовой документации.

Рисунок 1 – Диаграмма процесса формирования финансового счета
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На основании созданной функциональной диаграммы становиться
возможным разработка логической модели БД (рис.2). Таблица Product содержит
информацию о продуктах компании, включая наименование, количество и
стоимость. Таблица Delivery предназначена для хранения информации по доставке
товара. Таблица Currency содержит информацию о типе валюты, которая
используется для оплаты товаров. Таблица Payment содержит информацию о типе
оплаты. Таблицы Customer и Partners хранят данные о заказчике и партнерах
соответственно, типы используемых параметров нормативной документации
хранятся в CustomerFinance и PartnerFinance. Таблица Invoice хранит детальную
информацию о заказе. Все перечисленные таблицы БД связаны с помощью
отношений «один-ко-многих». Таблица Settings содержит данные о
пользовательских настройках приложения.

Рисунок 2 – Физическая модель базы данных мобильного приложения
Вывод. Разработанная модель БД при интеграции в мобильное приложение
позволяет повысить скорость труда менеджеров компаний по формированию и
отправке финансовых счетов клиентам и организациям-партнерам. Для
управления и физической реализации целесообразным является выбор СУБД
MySQL благодаря ее широкой функциональности, гибкости в эксплуатации и
удобству интеграции в архитектуру мобильных приложений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Существует много разных взглядов на разработку архитектуры и дизайна
современных приложений. Важным моментом является то, чтобы программа не
только хорошо работала, но и была хорошо организована. Не является верным
мнение, что продуманная архитектура нужна только большим проектам (просто для
больших проектов «смертельность» отсутствия архитектуры очевидна). Сложность,
как правило, растет гораздо быстрее размеров программы. И если не позаботиться
об этом заранее, то довольно быстро наступает момент, когда разработчик перестает
ее контролировать. Правильная архитектура экономит очень много сил, времени и
денег. А нередко вообще определяет то, выживет проект или нет.
Хорошая архитектура это прежде всего выгодная архитектура, делающая
процесс разработки и сопровождения программы более простым и эффективным.
Программу с хорошей архитектурой легче расширять и изменять, а также
тестировать, отлаживать и понимать. То есть, на самом деле можно сформулировать
список вполне разумных и универсальных критериев:
Эффективность системы. В первую очередь программа, конечно же, должна
решать поставленные задачи и хорошо выполнять свои функции, причем в
различных условиях. Сюда можно отнести такие характеристики, как надежность,
безопасность, производительность, способность справляться с увеличением
нагрузки (масштабируемость) и т.п.
Гибкость системы. Любое приложение приходится менять со временем —
изменяются требования, добавляются новые. Чем быстрее и удобнее можно внести
изменения в существующий функционал, чем меньше проблем и ошибок это
вызовет — тем гибче и конкурентоспособнее система. "Хорошая архитектура
позволяет откладывать принятие ключевых решений" (Боб Мартин) и
минимизирует «цену» ошибок.
Расширяемость системы. Возможность добавлять в систему новые сущности
и функции, не нарушая ее основной структуры. На начальном этапе в систему имеет
смысл закладывать лишь основной и самый необходимый функционал (принцип
YAGNI — you ain’t gonna need it, «Вам это не понадобится») Но при этом
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архитектура должна позволять легко наращивать дополнительный функционал по
мере необходимости. Причем так, чтобы внесение наиболее вероятных изменений
требовало наименьших усилии.
Требование, чтобы архитектура системы обладала гибкостью и
расширяемостью (то есть была способна к изменениям и эволюции) является
настолько важным, что оно даже сформулировано в виде отдельного принципа —
«Принципа открытости/закрытости» (Open-Closed Principle — второй из пяти
принципов SOLID): Программные сущности (классы, модули, функции и т.п.)
должны быть открытыми для расширения, но закрытыми для модификации. Иными
словами: Должна быть возможность расширить/изменить поведение системы без
изменения/переписывания уже существующих частей системы.
Масштабируемость процесса разработки. Возможность сократить срок
разработки за счёт добавления к проекту новых людей. Архитектура должна
позволять распараллелить процесс разработки, так чтобы множество людей могли
работать над программой одновременно.
Тестируемость. Код, который легче тестировать, будет содержать меньше
ошибок и надежнее работать. Существует целая методология разработки программ
на основе тестов, которая так и называется — Разработка через тестирование (TestDriven Development, TDD).
Возможность повторного использования. Систему желательно проектировать
так, чтобы ее фрагменты можно было повторно использовать в других системах.
Хорошо структурированный, читаемый и понятный код. Сопровождаемость.
Над программой, как правило, работает множество людей — одни уходят, приходят
новые. После написания сопровождать программу тоже, как правило, приходится
людям, не участвовавшем в ее разработке. Поэтому хорошая архитектура должна
давать возможность относительно легко и быстро разобраться в системе новым
людям. Проект должен быть хорошо структурирован, не содержать дублирования,
иметь хорошо оформленный код и желательно документацию. И по возможности в
системе лучше применять стандартные, общепринятые решения привычные для
программистов. Чем экзотичнее система, тем сложнее ее понять другим (Принцип
наименьшего удивления — Principle of least astonishment).
Список использованных источников:
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Мартин Фаулер «Архитектура корпоративных программных приложений»
2.
Bob Martin “Clean Architecture” https://8thlight.com/blog/uncle-bob/2011/11/22/CleanArchitecture.html
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ДВОСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ТОРГІВЛІ МОБІЛЬНИМ ФАКТОРОМ
Мета роботи – розробити теоретичну модель торгівлі, яка охоплює різні
можливі застосування води і виходить з класичної моделі торгівлі 2×2×2, де є
2 регіони, 2 виробничі фактори, 2 продукти виробництва. Модифікована модель
має чітку інтерпретацію лише для однієї малої країни (яка не впливає на світові
ціни) і 3 виробничі фактори, один з яких (вода) поділяється двома секторами
виробництва. Вважаємо, що статична рівновага досягається, коли ціни
врівноважують обсяг пропозиції та обсяг попиту на кожному ринку економіки [1]
(автори роботи [1] є Нобелівськими лауреатами 1972 р. і 1983 р.) У пропонованій
моделі репрезентативні агенти поводяться відповідно до їхніх цілей – цілі
максимізації прибутку чи цілі максимізації сподіваної корисності за ризику. Якщо
ціль – традиційна максимізація прибутку, то фермери можуть обирати серед
альтернативних методів виробництва, виходячи з відносних цін виробничих
входів. Фермери вибирають рівень входу, за якого ціна, що має платитися за цей
вхід, дорівнює граничній цінності продукту при даному вході, – добутку ціни
одиниці випуску і додаткового випуску за рахунок однієї додаткової одиниці входу
(граничного фізичного продукту). Моделюється внутрішня відкрита економіка, де
виробництво і торгівля формуються зовнішніми цінами вироблених продуктів [2],
але явним чином не моделюються регіони і торгівля між ними.
У моделі 2 регіони – вітчизняна мала відкрита економіка та решта світу, а
також 2 продукти виробництва – товар 1 (сільськогосподарський) і товар 2
(промисловий), яким відповідають 2 сектори (галузі) економіки – сільське
господарство і промисловість. У даній моделі 3 виробничі фактори – фактор 1
(сільськогосподарський капітал), фактор 2 (промисловий капітал), фактор 3 (вода).
Сільськогосподарське виробництво потребує фактори 1 і 3, а промислове –
фактори 2 і 3: вода є мобільним фактором, який може безкоштовно переходити з
одного сектора в інший, а капітал є специфічним фактором для кожного сектора.
Водокористування зв’язує сектори між собою, що відбиває унікальну особливість
води. У пропонованій моделі спільний попит на воду – це головна зв’язкова ланка
[3] між двома секторами, оскільки капітал є специфічним для свого сектора. Таким
чином, модель пояснює міжгалузеву конкуренцію за водні ресурси.
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Пропонована модель [4] дозволяє виробникам заміну одного фактора іншим,
що відрізняється від припущення Леонтьєва (Нобелівського лауреата 1973 р.) про
використання факторів у фіксованих пропорціях. Це припущення є типовим для
сільськогосподарського водокористування [5, 6]. Якщо фермери переймають таку
ефективну технологію іригації, як крапельне зрошення, чи переходять на
водоефективні сорти культур, то фермери замінюють воду капіталом. Подібні
заміни вимагають видатків грошей, які виражаються сільськогосподарським
капіталом. Отже, фінансові інвестиції дозволяють виробляти той самий обсяг
продукції з меншим використанням води.
Пропонована модель бере до уваги ситуації з ринком води, де вода є
дефіцитним товаром і де отримання додаткового обсягу води в одному секторі
означає зниження водокористування в іншому секторі. Тому ця модель не
розрахована на богарне землеробство. Для простоти припускається досконала
конкуренція на ринках вхідних факторів і вироблених товарів. Також
припускається технологія виробництва з постійною віддачею від масштабу, що
означає подвоєння випуску внаслідок подвоєння входів. Крім того, вважається, що
виробнича функція – зростаюча, увігнута, лінійно однорідна, звідки випливає, що
граничний продукт води і капіталу (зміна випуску внаслідок використання
додаткової одиниці конкретного входу при фіксованих інших входах) – спадна
функція. При стохастичному водопостачанні видозмінюється інтерпретація
граничного продукту води.
Фермери у секторі 1 (виробники у секторі 2) визначають свій попит на капітал
і воду так, щоб максимізувати прибуток – виручку мінус вартість капіталу і води
на одиницю виробленої культури (виробленого товару). Сектор
x
x
по j j , 3 j свій прибуток
 j  p j f j ( x j j , x3 j )  w j x j j  w3 x3 j ,
де p j – ціна випуску сектора
безумовний попит на фактор

j,

j  1, 2 максимізує

f j – виробнича функція сектора

i  1, 2, 3 у секторі j ,

wi

j,

xi j

–

– ціна фактора за вхід i .

Список використаних джерел
1. Arrow K., Debreu G. The existence of an equilibrium for a competitive economy //
Econometrica. – 1954. – 22 (3). – P. 265–290.
2. Горбачук В. М. Базові властивості рівноважних моделей міжнародної торгівлі //
Компьютерная математика. – 2015. – № 1. – С. 25–34.
3. Ermoliev Y.M. Some problems of linkage systems. – Laxenburg, Austria: International Institute
for Applied Systems Analysis, 1980. – WP-80-102. – 14 p.
4. Dang Q., Konar M., Reimer J.J., Di Baldassarre G., Lin X., Zeng R. A theoretical model of
water and trade // Advances in water resources. – 2016. – 89. – P. 32– 41.
5. Kahil M.T., Dinar A., Albiac J. Modeling water scarcity and droughts for policy adaptation to
climate change in arid and semiarid regions // Journal of hydrology. – 2015. – 522. – P. 95–109.
6. Berrittella M., Hoekstra A.Y., Rehdanz K., Roson R., Tol R.S. The economic impact of
restricted water supply: a computable general equilibrium analysis // Water resources. – 2007. – 41 (8).
– P. 1799–1813.
___________________________________________________________________________________________________________________________

262

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК 621.391
О. О. Лещенко
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих та інтернет
технологій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Процеси інформатизації, які відбуваються в сучасній економіці, стають
можливі завдяки кардинальним змінам в інформаційних технологіях, зокрема
розвиток глобальної мережі Інтернет, широке поширення персональних
комп’ютерів, інфокомунікаційних систем та відповідного програмного
забезпечення. Вони суттєво змінюють технологічну структуру виробництва і
управління в багатьох країнах. На перший план виходять фактори, які не були
визначальними для процесів масового виробництва, характерних для середини
минулого століття.
Злиття послуг фіксованого та мобільного зв'язку, поширення концепції
повсюдного комп’ютингу практично на всі галузі народного господарства
висунуло надконвергетний принцип «одна людина – один термінал», який швидко
еволюціонує в Інтернет речей, Internet of Things (IoT).
За даними компанії Gartner в топ стратегічних технологічних трендів 2016
входять технології BD- друку, розвиток інтернету речей, розумні пристрої. Вже
зараз інтернету речей приділяється увага на найвищому рівні, зокрема починаючи
з 2009 року у Брюселі при підтримці Єврокомісії проходять конференції Annual
Internet of Things, на якій виступають з докладами єврокомісари, науковці та
керівники провідних IT-компаній. За прогнозами аналітиків у найближчі роки
очікується справжній бум інтернету речей.
Kevin Ashton, автор введеного ще в 1999 р. терміну «Інтернет речей - the
Internet of Things (IoT)», впевнений: "Інтернет речей має потенціал, щоб змінити
світ, подібно до того, як це зробив Інтернет. Можливо, навіть більшою мірою" [1].
IoT можна розглядати, як навколишнє середовище, де фізичні пристрої з'єднані
між собою через Інтернет для збору та обміну даними. Це високоінтелектуальна
технологія взаємодії машина-машина (M2M), яка має потенціал, щоб зробити
революцію в тому, як ми живемо і працюємо . Офіційні представники Cisco
Systems Ltd. прогнозують, що до 2020 року у світі буде понад 50 мільярдів
пристроїв, підключених до Інтернету [2]. Це великий ринок праці для відповідних
фахівців.
Основні прихильники нової технології: Cisco (Cisco IoT Services Portfolio –
портфель сервісів для IoT), Intel (Intel IoT Platform – платформа для IoT,
лабораторія Інтернету речей Intel Ignition Lab), Microsoft (операційна система
Windows 10 IoT, фреймворк AllJoyn, хмарний сервіс Azure), IBM (IBM Bluemix понад 100 відкритих програмних інструментів і хмарних сервісів, IBM Cloud) та
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багато інших не менш відомих фірм.
Для реалізації функцій IoT необхідно вирішити такі основні питання:
спосіб, за допомогою якого пристрої будуть з’єднані між собою; шлях для
збору даних з пристроїв; спосіб для обробки отриманих даних, щоб прийняти
відповідні рішення.
У січні 2016 року відома компанія Gartner опублікувала прогноз для IoT на
2017-2018 роки. Власне кажучи, оскільки мова йде про найближчі два роки, то це
не прогноз, а наші реалії з якими зіткнуться розробники технологій в даній області
[3].
Отже для IoT є такі базові проблеми, між якими існують тісні зв'язки:
- Забезпечення інформаційної безпеки (IoT Security);
- Масштабування зростаючого обсягу технічних пристроїв і даних (IoT
Scalability). Така ситуація характерна для технічних рішень в області платформ,
мережевих технологій, операційних систем, процесорних архітектур,
спеціалізованих під IoT;
- Безпосередній розвиток технологій з урахуванням першочергової вимоги до
зниження енергоспоживання (IoT Technical Solutions and Low-Power
Consumption);
- Проблема людських ресурсів на ринку праці в області IoT. Формується стійкий
розрив між попитом і пропозицією.
Сьогодні на ринку праці склалась ситуація, коли найбільш затребувані
технічні фахівці, які можуть проектувати системи, а не лише конструювати окремі
її елементи. Вже зараз основні роботи цій області ведуться за чотирма напрямками:
розроблення технологій збору і обробки інформації, технологій передачі даних,
створення можливостей для пристроїв приймати самостійні рішення і
можливостей реалізації прийнятого рішення. Сучасні ІТ-компанії шукають
фахівців, які зможуть реалізовувати проекти у сфері Internet of Things.
Виходячи з наведеного вище, на сьогодні вища освіта потребує перетворень
направлених підготовку інженерів та вчених, чия діяльність буде тісно пов'язана з
технологією IoT. Це змушує створювати вертикаль необхідних навчальних курсів,
щоб на виході фахівець мав необхідні знання та навички для побудови тієї чи іншої
системи.
Список використаних джерел
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ CISCO IDENTITY SERVICES ENGINE
(ISE)
Сьогодні корпоративні мережі не обмежені приміщенням офісу.
Співробітникам потрібно доступ до корпоративних ресурсів, і вони працюють,
використовуючи більше число різних засобів, ніж будь-коли раніше. Мобільність
змінює правила гри, і корпоративні мережі повинні забезпечувати можливість
доступу мобільних співробітників, щоб підтримувати належний рівень їх
продуктивності. Проте, загрози безпеки, вразливість даних і наслідки таких
ризиків достатньо відчутні.
ІТ-фахівцям доводиться вирішувати завдання щодо покращення мобільності
в масштабах підприємства при скороченні бюджету і з урахуванням урядових
постанов, нормативно-правових актів та інших вимог. Поширення і розгортання
численних рішень безпеки часто виконується в масштабах всієї корпоративної
мережі - провідний, бездротової і для віддаленого доступу. Це досить
нераціонально. Забезпечення безпеки мережі і експлуатаційної ефективності в
сьогоднішніх розподілених корпоративних мережах вимагає застосування такої
технології, яка більшою мірою орієнтована на цілісний підхід до безпеки доступу
до мережі. Це:
- Точна ідентифікація всіх користувачів і пристроїв.
- Проста і зручна інтеграція, підготовка і забезпечення безпеки всіх пристроїв.
- Централізоване, залежне від контексту управління політиками, що дозволяє
контролювати доступ будь-яких користувачів з будь-якого місця і з будь-яких
пристроїв[1].
Згідно росту підприємства повинна розширюватися і мережа. Система Cisco
Identity Services Engine (ISE) дозволяє ІТ-фахівцям успішно вирішувати ці
завдання. Система ISE є багатофункціональним продукт для контролю
корпоративних політик, який забезпечує комплексний безпечний доступ до
дротяних і бездротових мереж, а також до мереж VPN. Працююча в мережі система
ISE надає наступні ключові функції:
• Точна ідентифікація. Це інструмент створення профілів, що дозволяє
ідентифікувати кожен пристрій, зіставити його з користувачем, функцією та
іншими атрибутами, включаючи час, місце розташування і мережу.
• Розширене застосування політик. Система ISE дозволяє організації легко
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визначити правила політики доступу і своєчасно реагувати на зміни потреб бізнесу
підприємства.
• Відповідність стандартам безпеки. Єдина інструментальна панель спрощує
створення політик, забезпечення доступності і створення звітів для всіх мереж
компанії, що істотно спрощує процедуру перевірки відповідності стандартам для
аудиту, перевірки відповідності нормативно-правовим вимогам і обов'язковим
федеральним рекомендаціям 802.1X.
• Самостійне додавання пристроїв. Система ISE надає ІТ-фахівцям
можливості гнучкої реалізації політик компанії щодо гостьового доступу або
доступу з власних пристроїв. Система ISE надає портал самостійної реєстрації, де
користувачі можуть автоматично зареєструвати і підготувати нові пристрої
відповідно до бізнес-політиками, визначеними ІТ-фахівцями.
• Автоматизована перевірка відповідності пристрою стандартам. Надає
функції перевірки стану пристрою і інструменти усунення неполадок, включаючи
інтеграцію з різними провідними в галузі рішеннями для управління мобільними
пристроями (MDM), а також зручним клієнтом Cisco NAC Client.
• Надійний доступ з будь-якого місця. Система ISE надає політики пристроїв,
що здійснюють доступ до мережі, в режимі реального часу, тому мобільні або
віддалені користувачі отримують доступ до своїх сервісів з будь-якого місця
такого ж, як за допомогою дротової або бездротової мережі.
• Експлуатаційна ефективність. Автоматизація процедур впровадження та
безпеки, централізований контроль політик, доступність, усунення неполадок і
інтеграція з Cisco Prime дозволяє ІТ-фахівцям і спеціалістам довідкової служби
витрачати менше часу на усунення проблем безпеки користувачів і мережі.
• Розширення політики від простого доступу до центру обробки даних за
допомогою мережевих функцій політики TrustSec. ISE є точкою контролю
політики Cisco TrustSec, унікальною мережевою технологією.
• Підтримка інфраструктур декількох виробників. Cisco ISE може працювати
з інфраструктурами різних виробників, сумісними зі стандартом 802.1х.
• Велика екосистема рішень. Партнери по інтеграції технологій в галузі
управління мобільними пристроями (MDM), управління інформаційною безпекою
та управління подіями (SIEM) і захисту від загроз (TD) максимально ефективно
використовують контекстну ідентифікацію, яка забезпечується ISE, для реалізації
сценаріїв використання [2].
Висновки
Система Cisco Identity Services Engine надає інструменти комплексного
управління політиками, впровадження пристроїв і реалізації політик для
забезпечення безпеки доступу до дротових, бездротових мереж і мереж VPN.
Список використаних джерел
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РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РУХУ
АВТОТРАНСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Аналізуючи діяльність будь-якого підприємства, можна визначити проблемні
місця, де доцільно було б застосовувати додаткові механізми впливу на
ефективність його діяльності. До таких механізмів можна віднести транспортну
логістику, а також окремим пунктом винести контроль за пересуванням
автотранспорту як складову її частину.
Роль транспорту в сільськогосподарському виробництві постійно
збільшується в наслідок вдосконалення та збільшення функціональних
можливостей сільськогосподарської техніки. У жорстких умовах конкуренції
моніторинг за пересуванням автопарку підприємства є невід’ємною частиною
управління сільськогосподарським підприємством через те, що зростаючі ціни на
транспорт, запасні частини і паливно-мастильні матеріали при неконтрольованій
експлуатації техніки значно підвищують вартість сільськогосподарських робіт.
Агропромисловий комплекс - це специфічна галузь через складність
контролю діяльності сільськогосподарської техніки. Водії, трактористи мають
можливість використовувати в особистих цілях техніку, що знаходиться у
власності агрофірми, а контроль ефективності виконаної роботи ускладнений.
Незважаючи на велику кількість систем моніторингу автотранспорту,
відкритим залишається питання об’єднання цих систем з базами даних, в яких
ведеться управлінський облік підприємства, в тому числі вноситься інформація
щодо задіяння сільськогосподарської техніки для виконання робіт. Таке поєднання
дає змогу ставити завдання порівняння та аналізу плану й факту використання
автотранспорту.
Тому створення інтегрованої системи моніторингу автотранспорту, що
забезпечить
підвищення
економічної
ефективності
використання
сільськогосподарської техніки і підприємства в цілому, є актуальним завданням.
Основною особливістю розробки є те, що для роботи з GPS-пристроями,
датчиками рівня палива та іншими пристроями, що передають інформацію з
транспортного засобу, використовуються пропієтарні програмні засоби, які
розроблено спеціально для окремих видів датчиків та використовують власні
обчислювальні потужності для отримання та обробки даних. Це дозволяє, не
змінюючи жодних технічних засобів та операторів, що їх обслуговують,
передавати необхідні масиви даних до СУБД в яких ведеться весь управлінський
облік підприємства.
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Розробка, що представлена в даній роботі, здійснена на базі програмного
комплексу «1С: Підприємство 8», який було обрано через велику
розповсюдженість на території України та відкритість платформи для сторонніх
розробників. У результаті створений модуль з моніторингу автотранспорту, який
може бути додатком до будь якої конфігурації на базі «1С: Підприємство 8»
(рис. 1) та надасть додаткові можливості для ведення управлінського обліку.

Рис. 1. Загальна схема інтегрованої системи GPS моніторингу.
Функціонал системи моніторингу дозволяє виконувати:

контроль та облік витрат палива з високою точністю;

визначення поточного місцезнаходження автомобілів, тракторів,
комбайнів;

облік пройденого кілометражу, робочого часу автомобілів і
сільгосптехніки;

облік мотогодин транспорту та використання причіпного обладнання;

контроль дотримання технологічної швидкості;

контроль витрат робочого часу водія/тракториста;

контроль обробки полів і облік їх площі.
Результатом впровадження розробленої інтегрованої системи моніторингу
руху автотранспорту сільськогосподарського підприємства є:

удосконалення засобів та механізмів управління підприємством;

зменшення витрат на придбання й обслуговування техніки шляхом
контролю за її використанням;

зниження собівартості продукції за рахунок зменшення витрат на
паливно-мастильні матеріали;

підвищення якості посіву та збирання врожаю;

загальне покращення фінансового стану підприємства.
___________________________________________________________________________________________________________________________

268

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК
1
Я.І. Соколовський
Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри ІТ НЛТУ України
1
О.В. Сінкевич
Магістрант
1
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
РОЗРОБЛЕННЯ САПР ДЛЯ КАМЕР СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
В даній роботі було розроблено програмне забезпечення для проектування
лісосушильних камерах періодичної дії за допомогою прикладного програмного
інтерфейсу SolidWorks API. Розроблене програмне забезпечення дозволяє
розраховувати характеристики лісосушильної камери та її компонентів. Окрім
цього, програма здійснює автоматичний вибір компонентів камери сушіння
деревини, згідно вхідних параметрів, введених користувачем. Під час виконання
роботи було розроблено діаграму класів, вигляд якої наведено на рисунку 1.
Одним із завдань являється розрахунок базових геометричних та фізичних
характеристик камери сушіння деревини та її компонентів, серед яких стіни, стеля
та двері камери, штабелі з пиломатеріалів, осьові вентилятори, водяні калорифери
та зволожуючі форсунки. Ще одним завданням являється проектування
вищезгаданих компонентів лісосушильної камери.
Дані, які вводить користувач
в подальшому використовуються
для
проведення
розрахунку,
результати якого дозволяють
вибирати параметри компонентів
камери сушіння деревини. Варто
відзначити, що вхідні дані вводять
Рис.1 Вигляд діаграми класів
у першій вкладці програми.
Значення розрахованих параметрів відображається у другій вкладці
програми. У свою чергу результати побудови лісосушильної камери та її
компонентів, а також їхній перелік можна переглянути у третій вкладці програми,
вигляд якої наведено на рисунку 2.

Рис.2 Вкладки результатів 3D проектування лісосушильної камери
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До основних компонентів можна віднести корпус, двері та фальшстелю. Всі
ці компоненти напряму залежать від значення об’єму сушильного простору, який
завжди визначається автоматично. В процесі проектування компонентів
користувач може вносити ряд змін, які стосуються товщини стін, кількості
припливно-витяжних каналів, а також їхніх фізичних характеристик. Решта
параметрів не потребують змін, оскільки вони визначаються автоматично.
Не менш важливою частиною лісосушильної камери являються штабелі, які
формуються із пиломатеріалів. Розміри пиломатеріалів та породу деревини
користувач вказує самостійно. Окрім цього користувач зазначає кількість
пиломатеріалів та штабелів, а програма самостійно визначає їхнє розташування у
камері з урахуванням усіх наявних відступів та розмірів.
Спроектувавши лісосушильну камеру було проведено дослідження у
програмі SolidWorks Flow Simulation. Дослідження полягало у тому, щоб
визначити траєкторію руху повітря у цій камері. Результати проведеного
експерименту наведено на рисунку 3.

Рис.3 Траєкторія руху повітря у лісосушильній камері
Згідно знятої траєкторії ми можемо візуально побачити як рухається повітря
і як воно нагрівається, проходячи через калорифери. Загалом на п’ятій ітерації (на
цій ітерації було знято траєкторію) видно що середнє значення температури
повітря становить ≈ 26ºС, і це при початковому значенні температури повітря на
рівні 20.05ºС.
Висновок
Розроблене ПЗ дозволяє здійснювати автоматичне проектування камери та її
компонентів у програмі SolidWorks за допомогою прикладного інтерфейсу
SolidWorks API, а сам програмний додаток створено за допомогою мови
програмування C# у середовищі програмування Microsoft Visual Studio 2010.
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РЕФАКТОРИНГ МОНОЛИТНОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ К
АРХИТЕКТУРЕ МИКРОСЕРВИСОВ
В последние несколько лет стремительно набирает популярность понятие
«Microservice Architecture». Оно предполагает описание способа дизайна webприложений в виде набора независимо развертываемых сервисов. При этом не
существует точного описания этого архитектурного стиля, но существует некий
общий набор характеристик: организация сервисов вокруг бизнес-потребностей,
автоматическое развертывание, перенос логики от шины сообщений к приемникам
и децентрализованный контроль над языками и данными.
При этом возникает проблема необходимости преобразования старых
решений, построенных в архитектуре монолита, в архитектуру микросервисов с
целью повышения гибкости, масштабируемости и облегчения сопровождения
корпоративных web-приложений. Большинство монолитных приложений
развертываются на сервере приложений в виде файлов EAR (Enterprise-архив).
Каждый такой файл содержит несколько файлов WAR (web-архивов). Поэтому,
для перехода к архитектуре микросервисов необходимо произвести реинжиниринг
приложения. Этому процессу обычно предшествует процесс рефакторинга. Как
известно, рефакторинг – это процесс изменения внутренней структуры программы,
не затрагивающий её внешнего поведения и имеющий целью облегчить понимание
её работы. [1]
Основными шагами рефакторинга корпоративного приложения являются:
переупаковка приложения, рефакторинг кода и рефакторинг данных.
Рассмотрим подробнее процесс переупаковки приложения. От правильного
распределения частей монолитного приложения в микросервисы, во многом
зависит успешность всего рефакторинга.
Есть три шага, с реализации которых нужно начинать:
1. Разбить все архивы EAR: Вместо упаковки всех связанных WAR-файлов в
один EAR, следует разделить их на независимые WAR-файлы. Это может привести
к небольшим изменениям в коде и статическом контенте, в случае, если будет
разделяться корневой контекст приложения.
2. Применить шаблон "Один контейнер – один сервис": развернуть каждый
WAR на его собственном независимом сервере, предпочтительно в собственном
контейнере (например, Docker). При этом становится возможным независимое
масштабирование контейнеров.
3. Независимая сборка, развертывание и управление: после разбиения
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компонентов приложения становится возможным управлять каждым из WARфайлов независимо, с использованием автоматизированных средств по технологии
Continuous Integration. При этом появляется возможность использования
преимуществ подхода Continuous Delivery.
В результате этого архитектура приложения изменится следующим образом:
До рефакторинга
После рефакторинга
EAR
WAR

EAR
WAR

WAR

EAR

EAR

WAR

WAR

WAR

СП

СП

СП

Сервер приложений (СП)

Следующим шагом является рефакторинг кода. Рассмотрим три случая
возможности рефакторинга кода для размещения пакетов приложений внутри
контейнеров в виде микросервисов независимых друг от друга.
1. Существующие REST или JMS сервисы – это самый простой случай, так
как эти сервисы уже совместимы с архитектурой микросервисов.
2. Существующие SOAP или EJB сервисы – скорей всего они построены на
основе шаблона ”Service Facade”. В этом случае, дизайн, основанный на
функциональности должен быть преобразован в дизайн, основанный на
активностях. Например, большинство функций реализующих группы операций
CRUD (Create, Read, Update, Delete) могут быть легко преобразованы в
соответствующие REST сервисы, реализующие шаблон проектирования
”Команда”.
3. Простые интерфейсы JSP/Сервлетов – множество программ на Java
используют простые JSP для отображения таблиц БД. В этом случае необходимо
создать доменный объект, описывающий логику приложения с помощью
представления в виде REST сервиса и реализовать новый интерфейс приложения,
возможно с использованием HTML5, CSS или других современных технологий.
Третий этап рефакторинга – рефакторинг данных сильно зависит от
используемой в системе СУБД, поэтому его рассмотрение представляет собой
отдельную тему исследования и здесь не рассматривается.
Таким образом, можно сделать вывод, что выполнить рефакторинг от
монолитного приложения к приложению в архитектуре микросервисов несложно,
однако этот процесс является необходимым этапом в подготовке приложения для
реинжиниринга с целью адаптации к новой архитектуре.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ ТРАКТІВ ІНФОРМАЦІЙНО–УПРАВЛЯЮЧИХ
СИСТЕМ
Ефективна робота інформаційно-управляючих систем вимагає точності і
достовірності передачі інформації. Телекомунікаційні тракти забезпечують
функціонування інформаційно-управляючих систем, тому проектування та
оптимізація параметрів трактів має виключно важливе значення.
Згідно з узагальненою концептуальною моделлю підтримки прийняття рішень
[1] та орієнтуючись на процес удосконалення телекомунікаційних каналів
телеуправління – телесигналізації (ТУ-ТС), на рівні інформаційної підтримки
повинні бути реалізовані такі проблемно–орієнтовані підсистеми: оцінки
апаратних витрат та економічних показників, оцінки складності реалізації,
забезпечення швидкості передачі інформації, використання виділеної смуги
частот, забезпечення багатоканальності.
На рівні інтелектуальної підтримки повинні бути: підсистема прийняття
рішень відносно параметрів сигналів, що передають інформацію, підсистема
прийняття рішень при вдосконаленні вхідних смугових фільтрів преселекторів
сигналів, підсистема прийняття рішень при вдосконаленні цифрового корелятора,
підсистема прийняття рішень при вдосконаленні всього телекомунікаційного
каналу. Окрім того, на цьому рівні повинні бути банк моделей та інтерфейс з
користувачем.
Була розроблена структурна схема системи підтримки прийняття рішень
(СППР) при проектуванні, вдосконаленні телекомунікаційних каналів
автоматизованих систем переробки інформації й управління, яка дозволила
вибрати найбільш раціональні рішення в процесі діалогу [2-5].
Ядро системи являє собою програмну реалізацію підсистеми управління
інформаційними потоками і є проблемно-незалежною частиною системи
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вдосконалення телекомунікаційних каналів. Основними задачами ядра є:
забезпечення регламентованого доступу користувачів до бази даних та до
проблемно-орієнтованих підсистем; реєстрація умов функціонування та
документів, що дозволяє виконувати контроль роботи користувачів системи,
розмежування прав користувачів на рівні вдосконалення різних пристроїв,
контроль послідовності виконання процесів удосконалення, аналіз інформаційних
процесів удосконалення та формування показників ефективності прийнятих
рішень.
Проектувальник разом із СППР та об’єктом проектування утворюють систему
прийняття рішень, яка забезпечує розумний компроміс при оптимізації
проектування, основним завданням якої є максимально можлива реалізація
критеріїв проектування при мінімально можливих витратах ресурсів
проектування.
Доцільно використовувати процедуру прийняття рішення адаптовано до
конкретних умов. Це в нашому випадку вище перераховані ресурси (обмеження)
проектування. При проектуванні систем з чітко визначеними ресурсами доцільно
використовувати метод зваженої суми, при якому функцію корисності можна
представити таким чином
n
(1)
P( x )   a j k iн ( x ) ,
i 1

н

де аі - відносні безрозмірні вагові коефіцієнти, причому 0  ai  1 ; k i ( x ) нормовані окремі критерії.
На завершення можна сказати, що використання СППР забезпечить, окрім
глибини аналізу проблеми, що досліджується, та ефективності рішень, які
приймаються, адаптування апаратури, що вдосконалюється, до умов її
функціонування, які визначаються необхідною швидкістю передачі інформації,
межами смуги частот, виділеної для передачі інформації, складністю втілення,
економічними показниками.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИПОМПАЖНОГО ЗАХИСТУ
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОЇ
МЕРЕЖІ
Задача виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах (ВН)
газоперекачувальних агрегатів (ГПА) є однією з підзадач загальної проблеми
антипомпажного керування компресорними станціями, які повинні забезпечувати
високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання України.
Помпаж – це найбільш небезпечний режим роботи ВН ГПА, який
супроводжується значними коливаннями тиску, витрати і швидким зростанням
температури газу. Найбільш часто передпомпажні явища ВН виникають на
дотискувальних компресорних станціях під час сезонного відбору газу із
підземних сховищ газу в систему магістральних газопроводів та закачування газу
в ПСГ в літній період формування запасів газу [1].
Аналіз сучасний методів обробки інформації на основі злиття отриманих
даних про досліджуваний процес показав переваги застосування гібридних систем,
таких як адаптивна нейро-нечітка система виводу.
Адаптивна нейро-нечітка система виводу (Adaptive-Network-Based Fuzzy
Inference System) – ANFIS володіє, в порівнянні з іншими методами, високою
швидкістю навчання, простотою алгоритму та оптимальної опрацьованості
програмного забезпечення в системі математичного моделювання MatLab і
показує більш точні результати прогнозування в багатьох галузях науки і
виробництва [2].
ANFIS є одним з перших варіантів гібридних нейро-нечітких мереж —
нейронної мережі прямого поширення сигналу особливого типу, що була
запропонована Янгом [3]. ANFIS реалізує систему нечіткого висновку Сугено у
вигляді п’ятишарової нейронної мережі прямого поширення сигналу.
Як вхідні дані використано інформацію про зміну в часі звуку на вході в ГПА,
на тілі ГПА і на виході ГПА, яка отримана на працюючому ГПА № 9 ДКС ПСГ
«Більче-Волиця».
Процес створення нейро-нечіткої адаптивної системи можна умовно
розділити на наступні етапи: обробка вхідних даних, розробка системи, перевірка
системи.
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На основі статистичних вибірок експериментальних даних генеруємо
структуру нейро-нечіткої мережі (рис.1)

Рисунок 1. Структура нейро-нечіткої мережі, в якій відображено основні
зв’язки
Результати перевірки системи наведені на рис. 2.

Рисунок 2. Результати перевірки системи
Максимальна похибка при перевірці мережі склала 0,1.
Отже, проаналізувавши існуючі архітектури нейронних мереж, які придатні
для прогнозування станів ВН ГПА, визначено, що значними перевагами
виділилась гібридна ANFIS, що поєднує в собі переваги нейронних мереж і систем
нечіткого виводу. При побудові нейронечіткої системи виконано дослідження
можливих структур і обрано 3-входову систему з використанням алгоритму ТакгіСугено. Така система відрізняється своєю простотою й дозволяє обробляти
інформацію в online режимі в міру її надходження.
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САМООРГАНІЗУЮТЬСЯ
Бездротова сенсорна мережа (БСМ) являє собою розподілену систему збору,
зберігання і обробки інформації. Побудова системи моніторингу розподілених в
просторі сенсорних вузлів являє собою досить складну задачу. Властивістю
бездротових сенсорних мереж є здатність до міжвузлової ретрансляції даних. Це
дозволяє передавати інформацію на значну відстань при малій потужності
передавачів. Здатність до ретрансляції повідомлень дає змогу організовувати
мережі різної топології. Основними особливостями бездротових сенсорних мереж
є самоорганізація і адаптивність до змін в умовах експлуатації, тому потрібні
мінімальні витрати при розгортанні мережі на об'єкті і при подальшому її
супроводі в процесі експлуатації.
Метою дослідження є аналіз особливостей та діючих алгоритмів побудови
сенсорних мереж, що самоорганізуються.
Одним з підходів класифікації бездротових мереж зв'язку є поділ на
централізовані інфраструктури та самоорганізуючі. Відмінною особливістю
самоорганізованих мереж (SON – Self-Organizing Networks) – це можливість у
відсутності централізованої інфраструктури обмінюватися даними будь-якій парі
вузлів, що знаходяться в зоні радіопокриття вузлів мережі. Вузли в SON можуть
бути одночасно кінцевими хостами і маршрутизаторами.
При постановці задач синтезу алгоритмів самоорганізації БСМ необхідно
сформулювати умови їх функціонування: радіус дії приймача повинен
забезпечувати зв'язність мережі; кожен приймач повинен мати свій унікальний
мережевий номер; відома загальна кількість вузлів мережі; приймач стаціонарний
або повільно переміщується в просторі. Також важливим є припущення
симетричності каналів зв'язку між вузлами [1].
Запропоновані алгоритми самоорганізації ґрунтуються на алгоритмі AODV
(Ad hoc On-Demand Distance Vector) [2]. Алгоритм AODV був розроблений для
бездротових мереж, що складаються з мобільних вузлів, але також може
застосовуватися і для мереж із стаціонарними вузлами. Маршрутизація даних в
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алгоритмі здійснюється за допомогою таблиць маршрутизації, що формуються в
кожному вузлі самостійно в процесі самоконфігурації бездротової мережі.
Імовірнісний алгоритм самоорганізації включає в себе спрощену версію
алгоритму маршрутизації AODV та механізм боротьби з колізіями на основі
ALOHA. Центральний вузол розсилає пакети ініціалізації сусіднім вузлам. Вузли,
що отримали пакет ініціалізації в перший раз ретранслюють його всім сусідам, при
цьому записуючи в свою таблицю маршрутизації інформацію про вузол, від якого
пакет був отриманий. Після отримання пакету ініціалізації вузол вичікує деякий
фіксований час і відправляє на центральний вузол пакет підтвердження про
підключення до мережі, в якому міститься інформація для визначення топології
мережі.
У детермінованому алгоритмі використовується механізм послідовного
опитування центральним вузлом інших вузлів мережі з метою визначення їх
локальних сусідів. Процес організації мережі, також, як і в імовірнісному
алгоритмі, починається з широкомовної посилки центральним вузлом
спеціального широкомовного пакету ініціалізації. При цьому цей пакет не
ретранслюється далі, а кожен вузол, отримавши його, відправляє пакет
підтвердження на центральний вузол. В такому випадку центральний вузол
спочатку реєструє свої сусідні вузли [3].
Таким чином, в доповіді виконано огляд основних особливостей побудови
сенсорних мереж при застосуванні різних алгоритмів самоорганізації та
сформульовано необхідні умови функціонування при постановці задач синтезу
алгоритмів самоорганізації БСМ.
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Сучасні тенденції в управлінні сталеплавильними виробничими процесами
орієнтують на створення умов систематичного навчання персоналу у вигляді
тренінгу для забезпечення якісної роботи сталеварів.
Розвиток сталеплавильного виробництва пов'язане з формуванням умов
автоматизації виробничих процесів і направлено на збільшення продуктивності і
техніко-економічних характеристик плавок. В умовах сталеплавильного
виробництва має місце істотне протиріччя між вельми високим рівнем
інформаційного забезпечення процесів і, аж ніяк, невисоким ступенем
використання комп'ютерних систем для управління процесами ведення плавки.
Тому сталевари, як правило, при прийнятті рішень ґрунтуються тільки на своєму
досвіді, знаннях та інтуїції, що часто не приводить до найкращих показників з
точки зору витрат електроенергії та раціонального витрати вихідних матеріалів [1].
Розробка проекту тренажера у вигляді автоматизованої системи управління
технологічним процесом (АСУ ТП) виплавки стали, дозволить сталеваруоператору навчитися приймати правильні рішення, базуючись не на інтуїції, а на
даних моделювання процесу. Тренінг сталеварів за допомогою спеціалізованого
комп'ютерного тренажера, що імітує металургійні процеси виплавки стали,
дозволить сформувати практичні навички прийняття рішень з управління
процесом і наочно продемонструвати сутність процесів, що протікають в системі
[2].
Розрішення протиріч між вимогами до ефективності управління проектами
виплавки сталі і рівнем компетентності персоналу можливо за рахунок
використання математичних моделей процесів і методів об'єктивної оцінки
результатів роботи на тренажері.
Схема взаємодії зацікавлених сторін в процесі виплавки стали відображає два
можливих циклу набуття досвіду та підвищення компетентності (рис. 1). Перший
цикл пов'язаний з роботою на реальному об'єкті з усіма наслідками в разі провалу
проекту. Другий  внутрішній цикл, не включає в себе зовнішнє і внутрішнє
оточення проекту. Всі експерименти виконуються на тренажері і, природно, не
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мають зазначених раніше недоліків. При роботі на тренажері персонал вибирає і
виконує в віртуальній формі ті ж операції, що і на об'єкті.

Рисунок 1  Схема взаємодії об'єктів і суб'єктів проекту виплавки сталі
Оцінка правильності дій персоналу ДСП в загальному випадку може бути
проведена шляхом аналізу витрат вихідних матеріалів і енергії на кожному з етапів
плавки. Крім цього необхідно врахувати дотримання норм технології, що
визначаються регламентом. Таку оцінку можуть виконати експерти. Однак ця
оцінка може бути виконана тільки після завершення роботи на об'єкті або на
тренажері.
Складність оцінки вірності прийняття рішень полягає в тому, що оцінка якості
процесу тільки за кінцевими результатами не в повній мірі відображає реальну
картину ведення плавки. Комплексна оцінка об'єкту повинна включати три етапи:
дослідження екстенсивних та інтенсивних властивостей споживаних або
використовуваних ресурсів, умов впливу; оцінку простих властивостей; та оцінку
складних властивостей і якості системи в цілому.
При виконанні кожного з етапів необхідно провести ряд уніфікованих
операцій, а саме: знайти спосіб обліку вагомостей окремих операцій і параметрів;
визначити вид залежності між показниками та їх оцінками; розробити методику
інтегральної оцінки.
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В настоящее время для реализации современных игровых приложении
наиболее актуальными являются мобильные платформы (iOS, Android, Windows
Phone).
Для каждого игрового приложения нужно разрабатывать пользовательские
интерфейсы. Понятие о разработке игрового пользовательского интерфейса для
разных операционных систем играет важную роль, так как очень трудно создать
единый игровой пользовательский интерфейс, всегда встречаются какие то
проблемы (неправильно расположения шрифта, различная цветовая гамма,
снижения производительности, что приводит к перегреву устройства). Корректно
организованный игровой пользовательский интерфейс представляет собой
мощную и стабильную игру, способную выполнить поставленные перед ней
задачи и принести радость пользователю.
В данной работе был спроектирован, реализован и рассмотрена реализация
приложения для iOS, Android, Windows Phone. Рассмотрена проблема ограничения
ресурсов для указанных платформ и рассмотрены основные способы решения
данной проблемы для реализации 3-х мерной игры. При этом была проведена
оптимизация работы памяти мобильных устройств для достижения максимальной
производительности приложения. При создании игрового приложения были
использованы: Unity 3D, Visual Studio 2015, 3ds max. А именно в Visual Studio 2015
был создан программный код, реализующий пользовательский интерфейс; в unity
3D было реализовано игровое меню, позволяющее осуществить доступ ко всем
функциям и режимах игрового приложения. При использовании игрового
приложения на указанных платформах IOS ANDROID, WINDOWS, игровое меню
содержит опцию связи с GameCenter, что позволяет осуществить авторизацию в
соответствующей базы данных на платформе IOS. Разработанная система
содержит возможность входа в игровой магазин Store, что позволяет оперативно
производить покупки различных компонентов приложения.
С помощью Unity 3D была реализована возможность применения разработки
пользовательского интерфейса для платформ iOS, Android, Windows Phone.
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Головна особливість цілепокладання як основи планування від кінцевого
результату проекту полягає в тому, що учасники проекту на фазі ініціації
умоглядно поміщають себе в точку результату проекту і звідти починають
планувати проект. При такому підході відразу гостро позначається потреба у
формулюванні результатів проекту, причому узгоджених як внутрішньо, так і з
позицій всіх учасників проекту [1].
Далі при спрямуванні в сторону поточної ситуації контрастно видно
критичний шлях проекту, визначаються основні завдання, скорочується
невизначеність, пов'язана з неясністю «руху вперед», так як власне рух визначено
«точкою» поточного стану.
Потім проводиться декомпозиція робіт з предметної частини і з управління
проектом в декілька ітерацій за глибиною опрацювання та по логічним зв'язкам,
рухаючись від початку до кінцевої точки і повертаючись від кінцевої точки в
початок. При цьому якість процесу цілепокладання різко підвищується. Ця
технологія базується на основі основ розвитку (руху) будь-якої
системи - зворотного зв'язку, і знову для її використання необхідні розвинені
компетенції управління в галузі системного мислення і дослідження систем
управління.
Технологія зворотного цілепокладання значно складніша, ніж зазвичай
використовувані технології прямого цілепокладання. Але вона може бути дуже
продуктивною, дозволяє значно заощадити час і ресурси, підвищує як якість
процесу цілепокладання, так і ефективність системи управління в цілому.
Існує тісний зв'язок цілепокладання, ключових показників ефективності,
мотивації і продуктивності праці. Основними цілеформуючими факторами є:
 об'єктивні закономірності розвитку людини, підприємства, суспільства;
 життєві цінності учасників проектної діяльності;
 інтереси керівництва підприємства і всіх його довірених осіб.
Метою керівника підприємства є організація взаємодії всіх ресурсів, що
знаходяться в його розпорядженні, для побудови цілепокладання як підсистем, так
і системи управління в цілому, здатної до постійного розвитку. Індикаторами
досягнення результатів взаємодії у побудові цілепокладання поряд з іншими
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обов'язково повинні бути наступні:
 повний ранжируваний перелік зацікавлених осіб, включаючи співробітників
підприємства (виділені стейк-холдери, ключові особи);
 виявлення очікування зацікавлених осіб (як формальні, так і внутрішні,
приховані);
 узгодженість цих очікувань між собою; виявлені ризики в разі наявності
неузгодженості;
 доведення інформації про очікування зацікавлених осіб до відома всіх
виконавців процесів цілепокладання та ціледосягнення.
Основні умови управління проектами визначаються теоремою Коуза, яку
можна сформулювати так: «Система стійка тоді, коли сума внутрішніх зв'язків між
її елементами перевищує число зв'язків її елементів з елементами зовнішнього
середовища» [2]. Тому поряд з налагодженням організаційних зв'язків,
матеріальною зацікавленістю, адміністрації потрібно піклуватися про професійну
і моральну мотивацію персоналу. Однією з результативних характеристик
успішності системи управління проектом є забезпечення якості управління
людськими ресурсами (зокрема, якістю мотивації) і в першу чергу команди
управління проектом, і в цьому визначальну роль відіграє якісний процес
цілепокладання.
Такий процес дозволяє оцінити успішність проекту з точки зору
компланарності його результатів і стратегічних цілей розвитку компанії. Цей
підхід заснований на методології ЗСП і дозволяє оцінювати успішність проекту
щодо змін значень ключових показників діяльності проектно-орієнтованого ПіО.
Кожен проект розглядається як стратегічна ініціатива, спрямована на досягнення
певних цілей розвитку компанії [3]. Така модель оцінки базується на використанні
в якості показників успішності проекту ключових індикаторів діяльності
проектно-орієнтованого ПіО, які відповідають цим цілям [4]. До таких
особливостей віднесені організаційна структура ПіО, принципи формування
бюджету, організація ділових процесів, кваліфікація та мотивація персоналу. Для
кожного з цих аспектів розроблений набір індикаторів, який може
використовуватися для побудови стратегічних карт цілей проектноорієнтованих ПіО.
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОРОГУ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА РАЙДУЖНОЮ
ОБОЛОНКОЮ ОКА
Код райдужки (КР) складається із значень текстурних ознак у вузлах
ортогональної сітки. Ідентифікації за КР відбувається в два етапи: 1) В процесі
реєстрації коди райдужок зберігається як еталонні; 2) При спробі розпізнавання,
коли в систему надходить зображення райдужки, для неї обчислюється код
райдужки, який порівнюється з кодом еталонних райдужок.
У якості міри схожості двох райдужок використовується відстань Хеммінга
між N-розрядними двійковими кодами ідентифікованої (I) райдужки і
зареєстрованими (R) значеннями кодів, зберігаються в базі даних:
𝑁

1
𝐻𝐷(𝐼𝐶𝐼 , 𝐼𝐶𝑅 ) = ∑ 𝐼𝐶𝐼𝑖 ⊕ 𝐼𝐶𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1

де 𝐼𝐶𝐼 , 𝐼𝐶𝑅 – коди райдужок, 𝐼𝐶𝐼𝑖 , 𝐼𝐶𝑅𝑖 – і- ий біт код 𝐼𝐶𝐴 .
Для повністю співпадаючих КР відстань Хеммінга буде дорівнювати 0.
Максимальне значення HD – 1. При введенні ідентифікованого зображення
райдужки неминуче виникають спотворення, викликані зміною умов освітлення
(зміни яскравості і контрасту), поворотом голови, що супроводжується поворотом
отриманого зображення і його деформацією вздовж осей координат, зміною
відстані до камери.
Для однакових райдужок за відсутності перешкод математичне очікування
відстані Хеммінга і його дисперсія рівні 0. Під дією перешкод математичне
очікування відстані Хеммінга для однакових райдужок збільшується і досягає межі
0,5.
В існуючих системах поріг С вибирається однаковим для всіх райдужок.
Якщо HD < С, фіксується збіг, інакше – розбіжність. Ймовірність прийняття
помилкового рішення складається з двох частин:
𝑃𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑃𝐴𝑅 + 𝑃𝐼𝐴
1
Де 𝑃𝐴𝑅 = ∫𝐶 𝑝𝐴𝑢 (𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 )𝑑𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 – ймовірність заборони доступу зареєстрованому
𝐶

користувачеві, 𝑃𝐼𝐴 = ∫0 𝑝𝑙𝑚 ( 𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 )𝑑𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 – ймовірність дозволу доступу
незареєстрованому користувачеві, С – значення порогу, 𝑝𝐴𝑢 – ймовірність появи
на вході системи автентичній райдужки, 𝑝𝑙𝑚 – ймовірність появи на вході системи
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неаутентичної райдужки, 𝑝𝐴𝑢 (𝐻𝐷) – умовна щільність розподілу відстані
Хеммінга для аутентичних райдужек, 𝑝𝑙𝑚 (𝐻𝐷) – умовна щільність розподілу
відстані Хеммінга для неаутентичних райдужок.
При прийнятті рішення про збіг двох кодів можливо чотири результати. У
двох випадках відповідь вірна, в двох інших – ні. Два правильні рішення – це дозвіл
доступу авторизованому користувачеві і відмова в доступі неавторизованому.
Неправильне рішення – це дозвіл доступу неавторизованому користувачу і,
відповідно, відмова авторизованому.
Методика вибору порогу (C) детально розроблена статистичною теорією
прийняття рішень. Три критерії вибору порогу: 1) критерій Байєса; 2) мінімаксний;
3) критерій Неймана-Пірсона. Критерій Байєса забезпечує мінімум середнього
ризику при прийнятті рішення. Застосування критерію Байєса доцільно, коли
система розпізнавання багаторазово здійснює розпізнавання в умовах незмінного
ознакового простору. Рішення про ідентичність райдужок при використанні
Байєсівської стратегії приймається, якщо
𝐶𝐼𝐴 𝑃𝑙𝑚 𝑝𝑙𝑚 [𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 (𝐼𝐶1 , 𝐼𝐶2 )] > 𝐶𝐴𝑅 𝑃𝐴𝑢 𝑝𝐴𝑢 [𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 (𝐼𝐶1 , 𝐼𝐶2 )],
де 𝑝𝑙𝑚 [𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 (𝐼𝐶1 , 𝐼𝐶2 )] – умовна щільність ймовірностей відстані Хеммінга для
різних райдужок, 𝑝𝐴𝑢 [𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 (𝐼𝐶1 , 𝐼𝐶2 )] – умовна щільність ймовірностей відстані
Хеммінга для однакових райдужок, 𝐶𝐴𝑅 – вартість втрат при забороні доступу
зареєстрованому користувачеві, 𝐶𝐼𝐴 – вартість втрат при доступі незареєстрованої
користувачем, 𝑃𝐴𝑢 – ймовірність того, що райдужки ідентичні, 𝑃𝑙𝑚 – ймовірність
того, що райдужки різні.
Для застосування критерію Неймана-Пірсона вимагається тільки визначення
максимальної ймовірності дозволу системою доступу для незареєстрованої особи
– 𝑃𝐼𝐴𝑚𝑎𝑥 . Застосовуючи критерій Неймана-Пірсона, значення порогу С може бути
визначено з рівняння:
𝐶

∫ 𝑝𝑙𝑚 (𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 ) 𝑑𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝐼𝐴𝑚𝑎𝑥
0

Якщо апріорні ймовірності подій, які полягають у зіставленні ідентичних та
різних райдужок, оцінити неможливо, то може бути застосований мінімаксний
критерій. Мінімаксний критерій забезпечує мінімум максимальних втрат.
Порогове значення відстані Хеммінга при використанні мінімаксного критерію
знаходиться з рівняння
1

𝐶

𝐶𝐴𝑅 ∫ 𝑝𝐴𝑢 (𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 )𝑑𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝐼𝐴 ∫ 𝑝𝑙𝑚 (𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛 )𝑑𝐻𝐷𝑚𝑖𝑛
𝐶

0

Всі три критерії в залежності від ситуації можуть бути використані в системі
ідентифікації особистості.
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ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ГІБРИДНИХ СИСТЕМ
ДОСТАВКИ КОНТЕНТУ
Розвиток та популяризація інформаційних технологій призвели до різкого
збільшення кількості користувачів у комп’ютерних мережах, а відповідно і до
збільшення об’ємів контенту, яким вони обмінюються.
В таких умовах для підтримки коректної роботи класичних моделей мереж,
побудованих на топології клієнт-сервер, необхідні значні фінансові ресурси для
постійного оновлення та технічної підтримки апаратної частини серверу, так як
єдиний сервер є «вузьким» місцем такої системи, так як при його відмові, з ладу
виходить вся мережа.
Можливим рішенням проблем залежності від єдиного серверу є використання
децентралізованих (однорангових – p2p) [1] мереж, в яких такий сервер відсутній,
а кожний комп’ютер мережі являє собою одночасно, як клієнт, так і сервер. Втім,
така мережа має бути досить локалізованою, інакше, у випадку географічної
розосередженості, затримка при пошуку та доставці контенту може бути досить
значною.
Для побудови ефективних географічно розосереджених комп’ютерних мереж
прийнято використовувати системи доставки контенту (Content Delivery Network –
CDN [2]), які працюють за принципом реплікації контенту з основного серверу на
периферійні та його підтримки у актуальному стані. Але, як і у випадку клієнтсерверної архітектури, побудова CDN потребує значних фінансів та не є
недоступною для некомерційних організацій.
Для створення ефективної глобальної мережі, користування якою буде
комфортним для користувачів, а розгортання та підтримка не буде потребувати
значних фінансових ресурсів, доцільно використовувати так звані гібридні системи
доставки контенту [3], які є поєднанням однорангових мереж та класичних систем
доставки контенту.
Наразі не існує уніфікованого підходу до проектування та побудови гібридних
систем доставки контенту. Втім, більшість існуючих гібридних CDN побудовані за
однією з двох наступних архітектур:
1. PAC (Peer-aided CDN) – архітектура у якої сервіс перенаправлень та
підтримка всієї системи здійснюється в першу чергу за рахунок системи доставки
контенту, при цьому ресурси однорангових мереж залучаються лише за
необхідності (1 × 𝑁).
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2. CAP (CDN-aided P2P) – зворотній метод побудови гібридних систем
доставки контенту в основі якого лежить робота однорангових мереж, а ресурси
систем доставки контенту залучаються для підвищення швидкості знаходження та
доставки контенту кінцевому користувачу (𝑁 × 1).
Перспективною вважається також архітектура з відношенням 𝑁 × 𝑁, тобто
паралельне залучення ресурсів як однорангової мережі, так і системи доставки
контенту. На даний час розглядаються лише теоретичні засади створення таких
мереж, так як їх архітектура є значно складнішою, ніж (1) та (2). Крім того,
з’являється гостра необхідність у збереженні балансу між коштовністю та
обчислювальною ефективністю системи.
На даний час існує дуже обмежена кількість спроб реалізацій гібридних систем
доставки контенту і дана сфера, незважаючи на перспективність і вирішення
багатьох проблем сучасних комп’ютерних мереж у випадку реалізації, залишається
майже невивченою в теоретичному плані, отже потребує подальших наукових
досліджень.
Список використаних джерел
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УДК 005.8
Р.Р. Головатий
Ад’юнкт
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТУ БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
Для підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів з масовим перебуванням
людей (ОМПЛ), у тому числі торгово-розважальних центрів (ТРЦ) при проектноорієнтованому підході, особливу увагу рекомендується приділити управлінню
зацікавленими сторонами проекту. Стейкхолдери створюють виняткове проектне
середовище, яке потребує опису, розтлумачення та прогнозу його стану і поведінки
[1].
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Зацікавленими сторонами в проектах підвищення безпеки життєдіяльності
ОМПЛ можуть виступати особи або групи осіб, які можуть вплинути на операції,
рішення та результати проекту [2], які збережуть життя та здоров'я відвідувачів,
їхнє майно, а також технічний стан будівель та споруд.
Управління залученням стейкхолдерів в проектах та програмах безпекової
направленості - процес комунікації і роботи з зацікавленими сторонами з метою їх
своєчасного реагування на проблеми в процесі їх виникнення [3]. Сприяння
залученню зацікавлених сторін проектів у сфері безпеки життєдіяльності в операції
проекту протягом життєвого циклу проекту задля мінімізації ймовірності
виникнення надзвичайних ситуацій. Основною перевагою даного процесу є
можливість керівнику проекту значно підвищити шанс на досягнення основної
мети проекту – створення безпечних умов для відвідувачів та персоналу ТРЦ. Дана
описувана схема з входами, інструментами та методами, виходами зображена на
рис. 1.
Входи

Інструменти та методи

Виходи

• План управління
зацікавленими
сторонами у проектах
безпечної експлуатації
• План управління
комунікаціями між
усіма учасниками
проекту
• Журнал змін у
діяльності проекту
• Активи процесів
організації

• Усі наявні методи
комунікації
• Навики
міжособистосних
стосунків
• Навики проектного
управління

• Журнал недоліків та
проблем проекту
• Запити на зміну
• Оновлення плану
управління проектом
безпечної експлуатації
ТРЦ
• Оновлення
документації проекту
• Оновлення активів
процесів організації

Рис. 1. Описова схема управління залученням зацікавлених сторін проекту
безпечної експлуатації ТРЦ
Для успішної реалізації проекту безпечної експлуатації торгово-розважальних
центрів, задля збереження життя та здоров’я відвідувачів/персоналу ОМПЛ вкрай
необхідно визначити зацікавлених сторін проекту на ранній фазі реалізації проекту.
Це допоможе мінімізувати виникнення непередбачуваних ситуацій та покращить
якість реалізації проекту. Також необхідно проаналізувати ступені зацікавленості
стейкхолдерів, їхні очікування та ступінь впливу на проект. Для покращення
реалізації цієї мети та економії часу керівника проекту рекомендується розробити
класифікацію зацікавлених сторін для проектів безпечного функціонування ТРЦ
враховуючи ступінь впливу на проект та особливостями їхньої зацікавленості.
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УДК 005:631.15
С.О. Паливода
Аспірант
Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ
ПРОЕКТАМИ
Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих та програмнотехнічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюг, що забезпечує збір,
зберігання,опрацювання та розповсюдження інформації для зниження
трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення
надійності та оперативності роботи з ними.
Інформаційна технологія повинна відповідати таким вимогам [1]:
 забезпечувати високий ступінь розчленування всього процесу обробки
інформації на етапи (фази), операції, дії;
 включати весь набір елементів необхідних для досягнення поставленої
мети;
 мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу
мають бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш
ефективно здійснювати цілеспрямоване управління інформаційними
процесами.
В сфері логістики найбільш розповсюдженими є наступні інформаційні
технології [2]:
Технологія штрихового кодування – для ефективного обліку переміщення
матеріальних цінностей кожному товару присвоюється унікальний код, що
забезпечує швидку ідентифікацію і зменшує до мінімуму вірогідність помилки.
Штрихкод – це символ, що складається з ліній (штрихів) та проміжків між ними
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(пробілів) , він відображає машинний код букв і чисел. Технологія сканування
штрихкоду забезпечує перетворення зображення коду в комп’ютерні данні.
Технологія
радіочастотної
ідентифікації
(RFIDтехнології,Radio
Frequency Identification) – мікросхема RFID передає інформацію в радіо діапазоні
на пристрій зчитування або сканер. Традиційні друковані штрихкоди зчитуються
лазерним сканером, якому для отримання інформації потрібна пряма видимість.
При використанні технології RFID сканер може зчитувати закодовану інформацію
навіть коли бірка з нею не перебуває в зоні прямої видимості.
Система WMS (Warehouse Management System) для управління складом
– це апаратно-програмний комплекс, що дає можливість ефективно керувати
розташуванням та переміщенням товарів на складі. Кардинальна відмінність між
WMS і складськими обліковими системами в тому, що WMS окрім чисто облікової
функції виконує і керуючу роль, аналізуючи завдання, що стоять в черзі на
виконання, оптимізуючи маршрути руху завантажувально-транспортного
обладнання і подаючи сигнал складському персоналу про необхідність виконання
найбільш пріоритетної задачі.
Сучасні тенденції розвитку науки, техніки і технології тісно переплітаються
із процесами управління інформаційними потоками. Суть даних тенденцій полягає
у заміні паперових перевізних документів на електроні - що фактично означає
перехід на безпаперову систему обміну логістичною інформацією.
На жаль, у вітчизняній практиці проби скасування перевізних документів,
розрахунків ватажних тарифів, системи взаємних розрахунків за перевезення між
відправниками, отримувачами і транспортними організаціями не підпорядковані
системності і не забезпечені технічними засобами [3].
Отже, використання інформаційних комп’ютерних технологій в сфері
логістики дозволяє значно скоротити час руху товару від виробника до споживача,
зменшує імовірність помилок на етапах зберігання і транспортування товару, дає
змогу залучати меншу кількість працівників для забезпечення товарообігу.
Список використаних джерел
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РЕФОРМИ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
УКРАЇНИ
1.Майбутнє людства за інформаційним суспільством. І наша задача не
відстати від розвинених країн на шляху до нього.
2.Реформи в будь якій галузі потрібні тоді, коли щось не влаштовує. Реформа
галузі потрібна для усунення недоліків, які на сьогодні очевидні всім.
3.Розглянемо основні компоненти цієї галузі:
3.1.Освіта. Колосальний попит на спеціальності з галузі ІКТ? Навіть якщо не
буде державного замовлення освіта в галузі ІКТ не вмре. Але державне замовлення
потрібне. Бо є багато здібних дітей, батьки яких не в змозі платити за освіту. Дві
проблеми.
3.1.1.Студенти старших курсів майже всі працюють. Це добре. Але необхідно
реформувати навчальний процес так, щоб навчання допомагало їм в роботі. Для цього
пропонується: вчити спільно з ІТ компаніями; впроваджувати дистанційні форми
навчання і контролю знань. Але це питання вищих навчальних закладів, а не держави.
3.1.2. І студенти, і випускники їдуть і будуть їхати за кордон. А якщо буде
безвізовий режим – то взагалі це стане великою проблемою країни. Гроші
витрачаються – а віддачі, податків, немає. Для вирішення цієї проблеми треба перейти
до кредитування самих здібних студентів з вимогою 5 років відпрацювати в Україні
(в приватних чи державних структурах). В цьому випадку кредит не повертається.
Їдеш за кордон – повертай витрачені на тебе кошти.
3.2.Наука. Справжні вчені, які вміють працювати практично виживуть навіть
без держбюджетних тем, якщо вітчизняні підприємства будуть працювати. Державні
кошти повинні йти на фінансування фундаментальних досліджень. ІТ наука повинна
сама себе годувати. Виключення можливі тільки при розробці ІТ для державних
підприємств та організацій. Це природній відбір справжніх вчених-фахівців в галузі
ІТ.
3.3.ІТ індустрія. Те що і з наукою. На мою думку держава не повинна заважати.
Спростити всі процедури, пов’язані з створенням ІТ компаній. Дати їм можливість
вільно працювати на зарубіжних замовників. І тільки отримувати податки.
4.Інформаційний простір України. Кожен з нас – продукт інформаційних
впливів. Інформація формує відношення до дійсності. А воно може бути позитивним
і негативним. Приклад. Чому ми в дитинстві багато часу проводили на вулиці? Грали
в футбол. Чому сучасні діти сидять за комп’ютерами? Тому, що взаємодіючи з
комп’ютером, вони отримують позитив швидше і простіше.
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У взаємодії людей позитив можна отримати від того, що зробити погано ворогу,
або добре другу. Що ми бачимо сьогодні. Ввімкніть телебачення, радіо. Різноманітні
ток-шоу, на яких лаються депутати. Новини, по яким передають війну, вбивства,
катастрофи і т.п. Протистояння. Протистояння. То яким же буде таке інформаційне
суспільство. Наелектризованим. З радістю сприймає, коли комусь у владі чи бізнесі
погано. Бо то ж вороги народу. І який інформаційний простір сьогодні створюється?
Інформаційний простір повинен несиловим чином так впливати на суспільство так,
щоб воно розвивалось в мирну сторону, сторону гармонії і розвитку.
Телевізійні канали, які пропагують протистояння в суспільстві, які
демонструють те, що розколює суспільство, те, що приносить в них негатив повинні
платити за це. Показав канал політичне ток-шоу, після якого в суспільстві ще більше
сформувався антагонізм. Плати податок за створення негативу в суспільстві. А ці
гроші направити на розвиток ІКТ, на реалізацію загальнодержавних проектів, в тому
числі й на створення «дружнього» інформаційного простору. Треба зрозуміти.
Політики - не вороги. Є різні погляди на все, що відбувається в Україні. І найбільший
ворог народу це політик, який вказує на ворога.
5. Інформаційна війна. Мало кому в голову приходить що на сьогоднішньому
рівні інформатизації суспільства часто не так важливі дії, як інформація про ці дії.
Інформація про дії впливає на суспільство більше ніж самі дії. І розуміння цього добре
використовує Росія в гібридній війні. Бреше, виділяє тільки вигідні факти або
перекручує невигідні, влаштовує спектаклі тільки що вплинути на свій народ. На
людей в ДНР і ЛНР. І т.п. Ми програємо інформаційну війну. Бо діємо старими
методами. Або взагалі не діємо. Можливо треба побудувати на один танк менше, а
гроші використати для інформаційної диверсії проти Росії. Показати всім на сході
України, що Росія ворог всього людства. І т.п.
В якійсь мірі це робиться. Але біда, що «в якійсь мірі».
6.Управління проектами в галузі ІКТ. В проектному менеджменті є правило.
Для того, щоб кожна задача успішно вирішувалась потрібно призначити
відповідального за її рішення. Є міністри – функціональні керівники. Потрібно
ініціювати конкретні державні проекти в цій галузі. І призначити конкретних
керівників (відповідальних). І щоб в рамках цих загальнодержавних проектів
(наприклад, інформаційна війна з Росією) навіть міністри підпорядковувались цим
керівникам проектів. Така організація в професійному менеджменті називається
матричною. Це теж треба робити.
7.Заключення. Що потрібно нашому суспільству? Війна (силові взаємодії), чи
мир (несилові взаємодії)? Відповідь однозначна. Майбутнє людства – за несиловими
взаємодіями. Не можна будувати своє життя на тому, щоб позитивні відчуття і емоції
отримувати через те, що у когось вони негативні. Ми всі народилися, щоб бути
щасливими. Результатом розвитку ІКТ та створення інформаційного простору
держави повинна бути побудова позитивного відношення до дійсності. Знаходження
добра, злагоди, радості в житті! І це дорога в інформаційне суспільство майбутнього,
в НЕСИЛОВЕ СУСПІЛЬСТВО!!!
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В. В. Вишневский
2
М.В. Рагульская
1
Институт проблем математических машин и систем, Украина, Киев
2
Институт земного магнетизма и распространения радиоволн, Россия, Москва
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРУПНОМАСШТАБНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ГЕЛИОМЕД» (2006 -2013 ГГ)
В докладе представлены общая постановка эксперимента и
информационные технологии поддержки длительного научного гелиофизического
мониторинга физиологических параметров организма человека и окружающей
среды. Телекоммуникационный гелиобиологический проект «Гелиомед» был
реализован в Украине и в России в 2006-2013 гг. в городах Москва, Киев, Якутск,
Иркутск, Саратов междисциплинарным коллективом физиков, биологов,
специалистов по информационным технологиям, психологов и медиков. Общая
база данных – более 60 000 измерений.

Рис.1 Дизайн экспериментов проекта «Гелиомед»
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При общности технологий, методик и оборудования, а также единой
постановки задачи по изучению воздействия факторов обычной и космической
погоды на организм человека и процессы адаптации, каждая научная группа
рассматривает свои аспекты биотропного воздействия внешних факторов, исходя
из background своей области знаний. Ключевыми фундаментальными проблемами,
изучаемыми в ходе эксперимента, рассматривались: поиск агентов и механизмов
воздействия факторов обычной и космической погоды на организм человека.
Исследования проводились на 3х уровнях организации биосферы (Рис.1):
уровне клеточных структур, уровне организма человека, уровне этноса. Удалось
доказать
существование
нескольких
фиксированных
универсальных
индивидуальных программ адаптации к космогеофизическим факторам. На базе
данных почти полного периода солнечной активности были рассмотрены
особенности индивидуальных гелиобиологических реакций в зависимости от
сезона года и фазы цикла солнечной активности. Было доказано существование
групповых и популяционных эффектов. Не смотря на относительно больщое
количество опубликованных работ (более 100) и итоговую монографию [1],
выявление физического агента и механизмов воздействия факторов обычной и
космической погоды на организм человека в рамках физической модели силового
воздействия пока оказалось не удачным. Не завершены также и работы по
созданию новых синтетических биотропных индексов космической погоды.
Возможно, для пояснения феноменов биотропного воздействия факторов обычной
и космической погоды на организм человека необходимы новые информационные
подходы. Вероятно, в этом направлении также целесообразно использование и
новых знаний о измененных физических и даже информационных свойствах воды
на границе фазовых переходов.
Список использованных источников
1. Биотропное воздействие космической погоды (по материалам российско-украинского
мониторинга "Гелиомед" 2003-2010 г)/ Под редакцией М. В. Рагульской. М., Киев - СпБ,
ВВМ, 2010,-312 с.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ В ІНТЕГРОВАНИХ ПАРТНЕРСТВАХ
Для ефективного моделювання та отримання результатів у відповідності з
термінами і ресурсами, управління створенням партнерств має представляти
собою процес, в ході якого координується робота всіх учасників партнерств
підприємств автомобільного транспорту (ПАТ). Це повинен бути процес, що
повною мірою використовує можливості методології, заснованої на поділі функцій
учасників, в ході якого перевіряється коректність моделей, а також відповідність
їх поставленим цілям.
На ринку пасажирських перевезень склалася ситуація, коли близько 70%
ринку в Україні складають підприємства автомобільного транспорту (ПАТ), що
мають 1-2 транспортні засоби. Очевидно, що зі збільшенням кількості дрібних
ПАТ, знижується якість та безпека перевезень, так як ускладнюється процес їх
контролю, який вимагає розробки моделі руху інформаційних потоків, що
забезпечувала б ефективну координацію всіх учасників та процесів. В якості даної
моделі пропонується використовувати методологію діаграм потоків (DFD), яка
моделює системи як взаємопов'язаний набір дій. Діаграми потоків даних зазвичай
застосовуються при моделюванні інформаційних систем [1]. DFD блоки – це
графічне зображення операцій (процесів, функцій, робіт) з обробки чи
перетворення інформації, що відображає перетворення входів у виходи.
Призначення даного моделювання полягає у візуалізації та оптимізації
перетворення вхідних потоків у вихідні відповідно до описаного процесу
Невід’ємною умовою створення інтегрованих партнерств в сфері розвитку
систем технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів є
розробка ефективної моделі руху інформаційних потоків між учасниками
партнерств. Застосування методології DFD для побудови інформаційної системи
управління створенням та функціонуванням партнерств ПАТ, дозволяє
побудувати ефективну систему зв’язків, що забезпечує координацію всіх сторін в
інтегрованих партнерствах.
Список використаних джерел
1. Черемных С.В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: Практикум /
С.В.Черемных, И.О.Семенов, В.С.Ручкин // - М.: Финансы и статистика, 2002.- 192 с.
___________________________________________________________________________________________________________________________

296

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
УДК 316.77
В.Л. Рябічев
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ВЕРИФІКАЦІЯ КОНТЕНТУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
Питання оперативної та надійної перевірки поширюваної інформації є однією
з найважливіших професійних рис журналіста, а особливо журналіста мережевих
видань. Вперше спроби аналізу контенту, створеного інтернет-користувачами,
були зроблені в роботах Тіма Бернерса Лі у 90-ті роки минулого століття. У своїх
дослідженнях він розглядав модель семантичної мережі, алгоритм якої передбачав
самовдосконалення за рахунок контенту, створеного відвідувачами веб-ресурсів.
Згодом ці ідеї були реалізовані корпорацією Google в низці своїх програмних
продуктів, насамперед при створенні пошукової системи. Пізніше, в 2003 році,
американський видавець Тім О'Рейлі запропонував новий термін Web2.0 [1] для
позначення нового етапу в розвитку Всесвітньої павутини, пов'язаного з
виникненням соціальних медіа та бурхливим поширенням UGC-content та
"вуличної" журналістики. Далі під терміном соціальні медіа будемо розуміти
набір онлайнових технологій, які дозволяють користувачам поширювати власний
контент.
Природно, що стрімке поширення великої кількості інформації
мережевими каналами комунікації змусило новинарів витрачати більше часу на
перевірку повідомлень. А це в свою чергу стало чинником виникнення цілої низки
програмних продуктів, що повинні були допомогти онлайн-репортеру в перевірці
інформації. Тому зараз, коли ми говоримо про професійного мережевого
журналіста, обов'язково згадуємо вміння перевіряти контент, отриманий з
соціальних медіа.
Отже, для ефективної перевірки контенту в соціальних медіа потрібно
дотримуватися таких правил:
- моніторити всі доступні платформи та канали поширення інформації
(Facebook, ВКонтакте, Twitter, Youtube, Bambuser, Soundcloud, Instagram,
коментарі до українських онлайн-видань censor.net, pravda.com.ua);
- визначати тенденції та досліджувати аудиторію (Alexa, Tweetdeck,
Trendsmap);
- створити мережу експертів за певними темами;
- використовувати онлайн-засоби для аналізу графічної інформації, зображень
та відео (Google Images, TinEye, WolframAlfra та ін.);
- використовувати перехресні посилання для підтвердження інформації;
- простежити історію певного повідомлення на різних платформах;
- перевіряти місцепоходження інформації за IP-адресою;
- перевіряти графічні зображення на відсутність редагування;
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- піддавати сумніву всі повідомлення з різким емоційним забарвленням;
- використовувати краудсорсинг;
- не поспішати оприлюднювати інформацію, якщо є час на додаткову
перевірку;
- перевіряти право власності на інформацію;
- давати точні посилання на джерела;
- якнайшвидше виправляти помилки, доносити відкориговану інформацію до
тієї самої аудиторії.
Можна стверджувати, що з розвитком громадянської журналістики (street
journalism) в Україні значно зростає відповідальність журналіста за поширення
інформації. Серед безлічі повідомлень потрібно вміти виокремити найточніші та
найактуальніші, за короткий час встигнути їх перевірити та поширити на кросмедійних платформах. Такі умови зобов'язують онлайн-репортера володіти
сучасними навичками роботи з цифровими інструментами для верифікації
контенту та мати певну експертну аудиторію, до якої можна звернутися по
консультації.
Наявні тенденції розвитку соціальних медіа [2] дозволяють прогнозувати
подальше збільшення інтернет-аудиторії і, відповідно, щораз більшу кількість
інформації в Мережі. Тому однією з основних навичок веб-журналіста має стати
вміння алгоритмізувати процес збору та верифікації контенту.
Список використаних джерел
1. O'Reilly What Is Web 2.0 [Електронний ресурс] //O'Reilly Media - Technology Books, Tech
Conferences, IT Courses, News. – Режим доступу: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/whatis-web-20.html. ‒ Назва з екрану. ‒ Дата доступу: 23.12.2015.
2. Рябічев В.Л. Тенденції розвитку соціальних медіа в Україні в 2014 році /В.Л. Рябічев,
А.О. Артющик, О.В. Рябічева //Наукові записки Інституту журналістики: наук. журн. [гол. ред.
В.В. Різун] – Т.58. – К.: КНУ, 2015. – С.153-159.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗБІР ДАНИХ ШЛЯХОМ НАВЧАННЯ ОНТОЛОГІЇ
Ефективний інформаційний пошук на початку 21 століття став чи не
вирішальним чинником успіху будь якої справи, що потребує компетентного
вирішення. Народження і бурхливий розвиток глобальної комп’ютерної мережі
Інтернет поставив на порядок денний гостру проблему пошуку інформації у
фактично безмежному об’ємі даних, доступних через мережу. Виникли поняття
релевантної інформації як інформації, що має стосунок до пошукового запиту,
пертинентної інформації як інформації, що відповідає інформаційним потребам
користувача системи інформаційного пошуку, а також поняття запиту як
компактно сформульованої теми пошуку. Саме поняття інформації отримало своє
розширене трактування, близьке за значенням до поняття знання. Згідно нього, на
відміну від означення даного Клодом Шенноном, за яким інформація є величиною,
оберненою до міри невизначеності (ентропії) системи, інформація як знання
розглядається в рамках моделі «агент-середовище» і
характеризується
суб’єктивною властивістю утилітарної цінності. Це означає що хоча будь яка
система, в якій є невизначеність, об`єктивно містить в собі інформацію, лише та її
частина, яка може бути використана для прийняття рішення деяким агентом в цій
системі має для цього агента певну цінність.
У рамках такого підходу інформація може розглядатися як знання для агентаносія цієї інформації і мати цінність, що визначається її придатністю для
вирішення цим агентом його задач. У цьому випадку доречно від оцінювання
релевантності інформації до запиту перейти до оцінювання її пертинентності як
корисності для отримувача, у ролі якого може виступати як особа чи установа замовник, так і програмно реалізований інтелектуальний агент, організований і
налаштований таким чином, щоб мати змогу оцінити цю корисність для замовника.
Але корисність, виражена чисельно, перетворюється на економічну
категорію, а тому дослідження інтелектуального інформаційного пошуку, для
якого пертинентність інформації визначається її корисністю, безпосередньо
межують з економічною теорією. У цьому зв’язку слід відзначити, що за
дослідження з проблеми пошуку парних співпадінь під назвою «Теорія співпадінь»
(англ. «Matching theory») Пітер Діамонд, Дейл Мортенсен та Крістофер Піссарідес
були удостоєні в 2010 році Нобелівської премії в галузі економіки [1].
Технологія Big Data, яка набула бурхливого розвитку в останні роки, у свою
чергу надає послуги, що допомагають розкрити комерційний потенціал
мегамасивів даних за рахунок пошуку цінних закономірностей і фактів шляхом
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об'єднання і аналізу великих обсягів даних. Проте цілеспрямований пошук
передбачає застосування інструментарію, здатного формувати аналітичні моделі
заданої проблемної області (ПО). Такий інструментарій забезпечує онтологічний
інжиніринг [2].
Спільне опрацювання документів передбачає побудову логічно-семантичної
моделі їх сукупності, що забезпечує відсутність в ній логічних суперечностей та
однозначне семантичне трактування використаних в моделі понять. В результаті
маємо несуперечливу систему фактів та правил у логіці предикатів, яка може бути
використана за допомогою машини логічного виведення для пошуку відповіді на
складний інформаційний запит. Якщо така система формується як оптимальна
стратегія планування поведінки інтелектуального агента, в якості запиту може
виступати оцінка очікуваної корисності реалізації цієї стратегії. Це в свою чергу
створює необхідні передумови для оцінювання пертинентності нової інформації за
приростом очікуваної корисності, як це передбачає оцінка величини досконалої
інформації (Value of Perfect Information – VPI) [3, стор. 800]
В роботі [4] описано середовище планування та інженерії знань загального
призначення без прив'язки до конкретної предметної області, яке забезпечує
побудову систем планування, базованих на OWL-онтологіях та інтегрування
процесу планування з логічним виводом, базованим на описовій логіці.
Спираючись на описану ідеологію автором запропоновано і розроблено
власний метод автоматизованого навчання онтології ПО за текстовими джерелами
наукової інформації, який базується на шаблонах відношень між концептами даної
ПО. На основі цього методу розроблено інформаційну підсистему CROCUS, яка
реалізує запропонований підхід. Розроблена підсистема є окремою компонентою
інтелектуальної системи збору та систематизації інформації про фізико-механічні
властивості конструкційних матеріалів, яка призначена для підвищення
ефективності наукових досліджень у галузі матеріалознавства.
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ОБГРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ НЕЧІТКИХ ВІДПОВІДНОСТЕЙ
РЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО
УПРАВЛІННЯ
Сучасні повітряні судна (ПС) – це складний комплекс, який поєднує
різноманітні пристрої та системи. Особливістю систем управління ПС є широке
застосування засобів штучного інтелекту на основі розподілених баз знань (РБЗ).
Однією з найважливіших проблем є забезпечення функціональної стійкості такої
РБЗ, яка полягає у забезпеченні достатньої функціональності бази знань в умовах
впливу різноманітних дестабілізуючих чинників.
Діагностування розподілених баз знань (РБЗ), які використовуються у
пілотажно-навігаційному комплексі (ПНК) повітряних суден, дає можливість
визначити загальний стан РБЗ. Оцінки коректності модулів РБЗ, одержані
всередині РБЗ на основі внутрішнього діагностування, дозволяють зробити
загальний висновок про стан РБЗ ПНК. Разом з тим, ймовірнісний характер
одержуваних результатів діагностування свідчить про можливість появи
різноманітних ситуацій, які можуть виникати у ПНК під час її функціонування, що
дозволяє розглядати такі ситуації з позицій нечіткості.
Особливістю динамічного децентралізованого діагностування РБЗ є
необхідність урахування наявності великої кількості незалежних процесів, що
відбуваються водночас, і складності їх взаємного узгодження при відносній
простоті операцій, які виконуються. Зневага цією особливістю призводить до
появи тяжких за наслідками неузгодженостей і конфліктних ситуацій у системах
управління ПНК.
Для запобігання цьому організація процедури діагностування повинна
забезпечувати можливість знання на кожному етапі функціонування
характеристик як окремих модулів РБЗ, так і системи в цілому, а також можливості
аналізу їх роботи.
Для здійснення декомпозиції необхідно мати ситуаційну модель, що
відображає множину ситуацій зовнішнього світу у множину станів РБЗ. У нашому
випадку ситуації зовнішнього світу (ситуації, що склалися для ПНК) ― це
сукупність знань про впливи середовища, стан об'єкта управління, керуючої ланки
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і поточні цілі управління у даний момент часу.
Стани РБЗ ― це такі сукупності ситуацій в ПНК, які виникають у певних
умовах експлуатації (польоту) ПС.
При описі ситуацій для ПНК на основі отриманих результатів
діагностування окремих модулів РБЗ використовуються ймовірнісні
характеристики, тому ситуаційна модель, що формується у ПНК, може бути
подана у вигляді нечіткого об’єкта, тобто бути нечіткою. Кожна нечітка ситуація
для ПНК породжує нечіткий стан РБЗ. Зв'язки і можливі переходи у просторі
ситуацій породжують відповідні переходи у просторі станів РБЗ.
Нечіткі стани і переходи між ними утворюють граф станів РБЗ ПНК (у
загальному випадку нечіткий) Lm=(V, F), в якому V =<V(vi)/vi>, iI=1, 2,..., n
– нечітка множина вершин; F=<F<vi,vj>/<vi,vj>>,… <vi,,vj>V2, jJ=1, 2,..., m
– нечітка множина орієнтованих дуг графа, причому vi – початок, а vj – кінець дуги;
V (vi) і F (vi , vj), (V (vi), F(vi,vj)[0;1]) – ступені належності вершин і дуг
відповідним нечітким множинам. У графі станів нечітка множина вершин
інтерпретується як сукупність результатів діагностування, одержаних у даному
стані РБЗ, а зважені дуги показують напрямок і можливі переходи РБЗ зі стану у
стан.
У теорії нечітких моделей розглядаються лише нечіткі відповідності вигляду
Г=<F, X, Y> де F ― нечіткий граф нечіткої відповідності, X ― область
відправлення, Y ― область прибуття нечіткої відповідності і нечіткі графи з
нечітко суміжними вершинами, тобто вигляду L=(V, F).
У доповіді розглянута типологія нечітких моделей і введення теоретичномножинних операцій над ними, що може служити теоретичною основою для
формалізації реальних процесів, які відбуваються у різних системах автоматичного
управління і пошарового проектування розподілених баз знань даних систем.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ДАТЧИКІВ
АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ
ВНУТРІШНІХ ТЕСТОВИХ ПЕРЕВІРОК
Підтримання пожежної безпеки в умовах сучасного високотехнологічного
виробництва неможливе без застосування дистанційних автоматичних систем
пожежної сигналізації та пожежогасіння. Розвиток мікроелектроніки та
інформаційних інфраструктур дозволив проектувати та впроваджувати сучасні
комп’ютеризовані системи пожежної сигналізації (СПС) з безпровідними
інтелектуальними датчиками диму, виготовленими на базі мікроконтролерів.
Датчики мають радіофікований інтерфейс для передачі по радіоканалу сигналів
«тривога» на приймально-контрольний модуль (ПКМ). Це дозволяє розподілити їх
по території всього об’єкта, що охороняється, та використати усі переваги
застосування розподілених інформаційних систем.
На теперішній час розроблені три групи датчиків, які відрізняються способом
зв’язку з ПКМ: автономні датчики повідомлень, провідні та безпровідні датчики.
Тільки застосування датчиків третьої групи дає змогу побудувати розподілені СПС
аналого-адресного типу з передачею сигналу по радіоканалу. Проте, як будь-яка
розподілена інформаційна система, вищезазначена СПС під час функціонування
має похибки. Так як ці похибки мають місце, та їх ймовірності відмінні від
нульових, то загальна достовірність функціонування системи знижується. Під
достовірністю будь-якої системи контролю розуміється імовірність правильного
розпізнавання стану об’єкта контролю.
Для підвищення достовірності СПС провідні фірми-виробники датчиків і
ПКМ застосовують методи відновлювального кодування та алгоритми корекції
похибок цифрових повідомлень. Ці методи достатньо ефективні при радіообміну
інформацією в умовах радіоперешкод та радіозавад. Але дані методи не
враховують надійність самих датчиків та можливість передавання датчиком
хибного, протилежного до істинного повідомлення.
Технічний стан датчиків СПС залежить як зовнішні так і внутрішні
дестабілізуючі чинники: функціонування системи в нестабільних кліматичних
умовах, можливість несанкціонованого доступу зі сторони зловмисника,
використання автономних джерел живлення з обмеженим терміном експлуатації
тощо. Ці чинники суттєво впливають на надійність елементів системи, що може
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привести до значних ризиків невірного функціонування всієї системи –
самовільного спрацювання або пропущеного сигналу тривоги. Це приведе до
матеріальних збитків та, можливо, до нещасних випадків.
Для зниження ризиків, підвищення достовірності функціонування СПС
авторами пропонується застосування методів оперативного самодіагностування
елементів системи. В результаті її застосування з’явиться змога оперативно
відключати із системи несправні датчики або ігнорувати сигнали з таких датчиків.
При цьому забезпечення постійного контролю задимленості об’єкта повинно
виконуватись за рахунок інших датчиків, які є надмірними по відношенню до
мінімально-необхідного набору датчиків. Підвищення надійності функціонування
ПКМ пропонується за рахунок гарячого резервування і застосування
мажоритування, тобто голосування за більшістю із n по m.
В доповіді розкривається суть основних положень запропонованих методів
самодіагностування елементів системи: тестове діагностування на основі
взаємного обміну інформації під час функціонування системи за призначенням;
обмін результатами тестових перевірок для накопичення діагностичної інформації;
ефективний алгоритм аналізу діагностичної інформації, що дає змогу обчислити
достовірність контролю кожного елемента; можливість виконання діагностування
із заданою достовірністю.
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МЕТОДИ НАБЛИЖЕНОЇ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ
РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Під розгалуженою інформаційною системою (РІС) в доповіді будемо розуміти
систему передачі даних спеціального призначення для передачі комп’ютерного,
голосового та відеотрафіку. Усі інші вимоги, що висуваються до РІС –
продуктивність, надійність, сумісність, керованість, живучість, тощо – пов'язані з
якістю передачі даних. Дана система належить до класу складних організаційних
систем і побудована на основі технологій корпоративних обчислювальних систем.
Інформаційна система складається з вузлів комутації і ліній зв’язку між ними.
У сучасних умовах на РІС впливають внутрішні (відмови, збої, помилки) і зовнішні
(активний або пасивний вплив зовнішнього середовища) фактори. За обставин
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зростання вартості втраченої інформації при сучасному збільшенні інформаційних
потоків між філіями підприємства, в умовах обмеженого фінансування і низького
рівня захищеності комутаційного устаткування, актуальною є задача побудови
функціонально стійкої інформаційної системи, яка використовує альтернативні
маршрути для передачі інформації. Тому, становить інтерес знайти найпростіший
спосіб визначення ймовірності зв’язності мережі, який допоміг би оперативно і
вручну проводити на етапі проектування оцінку різних варіантів побудови.
Найбільш зручним способом для формального опису розгалуженої
інформаційної системи є використання теорії графів. В якості математичної моделі
візьмемо неорієнтований випадковий граф G(V,L) без петель і кратних ребер, де V
– множина вершин (|V|=n), L – множина ребер (|L|= т).
Під імовірністю зв’язності графа Pij будемо розуміти імовірність того, що між
будь-якою парою вершин (vi,vj) існує маршрут (із справних ребер), що сполучає ці
вершини.
В доповіді буде розглянутий метод двочастинних графів, який дозволяє
обчислити імовірність Px,y події незв’язності вершин vx і vy. Цим він істотно
відрізняється від методу об’єднання простих ланцюгів. Цей метод ґрунтується на
використані властивостей стягнутого двочастинного графа (СДГ), що дозволяє
достатньо просто описати подію незв’язності вершин vx і vy.
Під двочастинним графом (ДГ) будемо розуміти граф Гi, який складається із
об’єднання двох множин вершин V1={vi} і V2={vj}, що не перетинаються, і
підмножини ребер L={lij} таких, що вершини будь-якого ребра належать різним
підмножинам V1 и V2. В загальному випадку будь-який граф можна звести до
двочастиного, якщо не брати до уваги ребра, інцидентні вершинам, що входять в
якусь одну з частин ДГ.
Під стягнутим двочастинним графом (СДГ) Г'i будемо розуміти будь-який
двочастинний граф, якщо вершини однієї з його частин V1 або V2 можна стягнути
в одну точку. Стягнуту в одну точку сукупність вершин підмножин V1 або V2
позначимо символом V'1 або V'2. Домовимось стягувати в одну точку вершини
підмножини V1
Г i    Г i  V1  L  V2 .

Основну властивість СДГ формально можна записати так:
~

V1 Г i  (m  m2 | li , j  L[(li , j )  l i , j | {vi , vi } V1  v j V2 ]).
де |L|= т, |Vi|= тi, i=1,2.
В доповіді буде показано удосконалений метод обчислення ймовірності
зв’язності структури розгалуженої інформаційної мережі на основі зведення
структури мережі до двочастинного графа, що відрізняється від існуючих методів
достатньо високою «швидкодією» та дозволяє обчислити імовірність незв’язності
вершин за прийнятний час.


v

v
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ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНИМИ
ВПЛИВАМИ
На етапі розгляду питання створення науково-обґрунтованих методів
управління інформаційними впливами із застосуванням інформаційних технологій
гостро постало питання визначення інформаційних впливів, які діють на
контрагента взаємодії, так як в кожен момент часу на нього діє не тільки та
інформація, яка визначена в процесі взаємодії, але й різноманітні фактори, які не
пов’язані безпосередньо з цілеспрямованою дією на нього. По суті мова йде про
вплив поточної ситуації на будь якого контрагента інформаційної взаємодії.
Дане дослідження має за мету створення методики розрахунку впливу
поточної ситуації на інформаційну взаємодію з противником так як, якщо
цілеспрямована інформаційна дія направлена на вироблення у противника
необхідної реакції з максимальною імовірністю, то поточна ситуація може
призвести до збільшення чи зменшення такої імовірності. Використання
запропонованого в роботі підходу дає можливість більш точно і результативно
планувати спеціальні військові операції в сфері інформаційної розвідки та
інформаційного впливу на противника.
Важливим чинником управління інформаційним супроводженням процесів
впливу на контрагента взаємодії (противника) є задача відбору тієї інформації, яка
найбільш впливає на нього, з обов’язковим визначенням величин, змісту та методів
її надання.
У залежності від галузі використання термін «інформація» одержав безліч
визначень. Загальноприйнятого ж визначення інформації не існує, і воно
використовується головним чином на інтуїтивному рівні. В роботі будемо
розглядати інформацію як результат сприйняття зовнішніх впливів та їх
інтерпретації (розуміння).
Як було вже раніше сказано на контрагента взаємодії в кожен момент часу діє
не тільки та інформація, яка визначена в процесі взаємодії, але й різноманітні
фактори, які не пов’язані безпосередньо з цілеспрямованою дією на нього, тобто
йдеться про вплив поточної ситуації на будь якого контрагента інформаційної
взаємодії. Тому черговим кроком до створення інформаційної технології
супроводження процесів впливу на противника є необхідність визначення впливу
поточної ситуації на хід інформаційної взаємодії з ним.
Дамо ряд визначень, які розкривають суть впливу поточної ситуації на хід
інформаційної взаємодії з противником.
Визначення 1. Поточна ситуація – стан об’єктів і суб’єктів впливу на
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поточний момент часу.
Визначення 2. Об’єкт інформаційного впливу – це особистість або група
людей (суспільство, армія, тощо) на яких здійснюється цілеспрямований вплив із
використанням інформаційних технологій з метою досягнення необхідної вигоди
чи переваги.
Визначення 3. Суб'єкт інформаційного впливу – індивід чи організована
група людей, які здійснюють цілеорієнтований інформаційний вплив на об’єкти
впливу з використанням інформаційних технологій з метою досягнення необхідної
вигоди чи переваги над ним.
Поточною ситуацією може бути і інформаційна дія, яку зумовлюють
«звірства» щодо полонених, інформаційна дія (реакція) населення тимчасово
окупованих територій на санкції міжнародної спільноти щодо Російської
Федерації, інформаційна дія на населення, щодо пониження підтримки своєї армії
(висвітлення недобрих фактів, перекручування інформації, відкрита брехня) та
багато інших факторів, які вносять свої корективи в очікуваний результат. Поточна
ситуація, зазвичай, призводить до відхилення «фактичних» результатів впливу, від
«запланованих».
Вплив поточної ситуації треба враховувати при розрахунку результату
цілеспрямованої інформаційної дії на противника. Якщо цілеспрямована
інформаційна дія направлена на вироблення у противника необхідної реакції з
максимальною імовірністю, то поточна ситуація може призвести до збільшення чи
зменшення такої імовірності. А оскільки поточна ситуація завжди багатогранна,
включає безліч подій та їх оцінок, то серед них завжди можна знайти такі, які в тій
чи іншій мірі збільшують імовірність потрібної реакції противника. І використати
їх як зброю проти нього.
Висновок
Проведення антитерористичної операції на сході України стимулює
необхідність розвитку наукових досліджень в області спеціальних інформаційних
операцій. В ході проведення дослідження було виявлено, що при розрахунку
впливу на противника необхідно враховувати і вплив поточної ситуації. Дано
визначення та розроблена математична модель, яка враховує поточну ситуацію
при розрахунку впливу на противника.
Використання запропонованого підходу дає можливість більш точно і
результативно планувати спеціальні військові операції в сфері інформаційного
впливу на противника. Що стане передумовою перемог у інформаційній війні з
ворогами нашої Батьківщини.
Список використаних джерел
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ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
У сучасному світі набрали величезну популярність такі засоби масової
комунікації, як соціальні мережі. Подібні інформаційні майданчики є потужним
інструментом маркетингових, соціальних та інших досліджень. У зв'язку з цим
виникає завдання відстеження настроїв людей в соціальних мережах. Дане
завдання може бути здійснене за допомогою програмного комплексу, що включає
в себе інструменти для аналізу тональності тексту повідомлень і їх класифікації за
емоційним забарвленням.
Наукові дослідження по цій темі вже ведутся. Було розглянуто декілька
наукових статей.
“Анализ социальных сетей: методы и приложения. A. Korshunov, А. Г.
Гомзин, И. А. Андрианов и др” [1]. У цій статті описані методи, завдання та
программи для аналізу даних. Також розглянуті методи отримання даних для
аналізу за допомогою самописного фреймворка. Даний фреймворк дозволяє
завантажувати дані з допомогою парсинга веб сторінок соціальних мереж. Автори
статті вивчають проблеми, пов'язані з даним підходом, такі як: приватність даних,
слабка їх структурованість, обмеження доступу та блокування, розмірність даних.
«Батура Т.В., Мурзин Ф.А., Проскуряков А.В. Программный комплекс для
анализа данных из социальных сетей» [2]. У цій статті описано розроблений
програмний комплекс для отримання, обробки та аналізу даних користувача з
мереж Vkontakte і Twitter.
Весь програмний комплекс реалізований на мові Python для
кроссплатформенной підтримки. Для отримання даних з соціальних мереж
використаний наданий ними API
“Разработка системы мониторинга настроения людей в социальных сетях
/ М.В. Мейта, В.В. Шиповской, А.С. Романов” [3]. У цій статті описані найбільш
актуальні наукові розробки в галузі аналізу тональності тексту, а також поточне
(на момент написання статті) стан системи, що розробляється. Система
моніторингу настрою в соціальних мережах, на даному етапі, представляє вебінтерфейс написаний на Python з використанням фреймворку Django і можливістю
пошуку твітів за ключовим словом з подальшим збереженням у базу даних
“Огляд моделей аналізу соціальних мереж / В. В. Мазуренко, С. Д. Штовба”
[4]. У статті запропоновано огляд моделей аналізу соціальних мереж з
урахуванням того, що соціальні одиниці не діють незалежно, а, навпаки,
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впливають один на одного.
Навіть у цій підмножині статей можна побачити проблему з тим, що кожен
хто розглядає задачу аналізу даних пише для цього свою реалізацію. Це займає
досить велику кількість часу і в результаті не сумісно з тим що було створено до
цього іншими авторами. Ціллю даної роботи є не ще одну систему для сбору та
аналізу даних с соц мереж, а створити відкритий фреймворк який би в подальшому
міг використовуватися і спільно розвиватися іншими людьми, які зацікавлені в
даній тематиці. Можливість об'єднати зусилля і підходи різних дослідників
дозволять створити більш якісну систему яка постійно буде розвиватися.
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1.
Анализ социальных сетей: методы и приложения / A. Korshunov, А. Г. Гомзин, И.
А. Андрианов и др. // Труды Института системного программирования РАН (электронный
журнал). — 2014. — Т. 26, № 1. — С. 439–456.
2.
Батура Т.В., Мурзин Ф.А., Проскуряков А.В. Программный комплекс для анализа
данных из социальных сетей // Программные продукты и системы. 2015. №4. С. 188-197.
DOI:10.15827/0236-235X.112.188-197.
3.
Разработка системы мониторинга настроения людей в социальных сетях / М.В.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІТРИЗИКАМИ
Складність реалізації ІТ-проектів створює зони ризику, що приводить до
зменшення кількості успішних ІТ-проектів, де фактичні результати повинні бути
рівні запланованим.
Аналіз статистичних даних [1] виявив актуальну проблему, яка пов'язана з
настанням подій, здатних створити значний негативний вплив на цілі ІТ-проектів
(тривалість, вартість, якість).
Найвужче тлумачення інформаційних ризиків – це ризики втрати,
несанкціонованої зміни інформації через збої у функціонуванні інформаційних
систем або їх виходу з ладу, що призводять до втрат. В даному випадку
інформаційний ризик відповідає категорії I рівня операційних ризиків (ОР) в
класифікації Базельського комітету «Зупинка бізнесу і збої в системах».
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Найбільш широке визначення включає ризик виникнення збитків через
неправильну організацію або умисне порушення інформаційних потоків і систем
організації. Таке розширене розуміння інформаційного ризику абсолютно
виправдане, якщо поставити собі за мету оцінити ризики в широкому контексті
інформаційної безпеки, включаючи організацію робіт служби безпеки, PR-центру,
інформаційних технологій та ін. Однак, при цьому в коло розгляду потрапляють
досить різні ризики, підходи при оцінці і управлінні якими повинні бути різними.
Ми ж будемо розглядати інформаційні ризики як ризики виникнення втрат в
результаті впливу людей і зовнішніх подій на інформаційні системи, а також через
збої і неадекватну роботу інформаційних систем. Поряд з очевидними перевагами,
такими як підвищення швидкості і якості обслуговування клієнтів, доступності
послуг, зниження витрат, використання інформаційних технологій привносить
нові суттєві ризики. Саме вони набувають все більшого значення в межах розвитку
конкуренції в сфері і розширенні географічного присутності підприємства.
Першим етапом в ідентифікації IT-ризиків є вибір аналізованих об'єктів і
рівня деталізації, на якому вони будуть розглядатися. Наприклад, невелика
кредитна організація може розглядати всю інформаційну інфраструктуру, але для
великого банку така одноразова і деталізована оцінка може вимагати
неприйнятних витрат часу і людських ресурсів. Необхідно в такому випадку
встановити пріоритети і розглянути в першу чергу сукупність найбільш важливих
інформаційних активів, віддаючи собі звіт в тому, що оцінка буде обмеженою. При
цьому доцільно створити карту інформаційної інфраструктури банку, з тим щоб
бачити, які об'єкти IT-інфраструктури обрані для аналізу ризиків, а які залишилися
за його рамками. Карту слід підтримувати в актуальному стані, щоб при зміні ITінфраструктури або більш глибокому аналізі ризиків легко можна було оцінити,
які об'єкти потребують розгляду. Карта інформаційної інфраструктури
створюється в рамках інвентаризації IT-активів банку.
Кожен з елементів IT-активів повинен описуватися групою параметрів, з
яких можна виділити спільні для всіх описуваних елементів IT, а також
специфічні параметри. До :
• основне призначення елемента (комп'ютера, програми і т. д.), тобто, що саме
елемент виробляє в бізнес-процесі;
• склад осіб, що підтримують його функціонування;
• склад осіб, які використовують даний елемент;
• рівень значимості елемента для забезпечення бізнес-процесу і в кінцевому
рахунку місії банку;
• чутливість елемента, під якою розуміється необхідний рівень захисту IT активу
(високою чутливістю володіють, наприклад, дані, пов'язані з конкурентними
стратегіями і перевагами банку, клієнтська інформація).
Список використаних джерел
1. CHAOS Manifesto 2014 / The Standish Group International, 2014. P. 16
2. Бек У. Критическая теория мирового общества риска. Космополитический вигляд на
проблему // Прогнозы. – 2009. – № 2. – С. 3 – 32.
___________________________________________________________________________________________________________________________

310

Інформаційні технології та взаємодії (IT&I – 2016)
______________________________________________________________________
Для записів:

___________________________________________________________________________________________________________________________

311

Наукове видання

ІІІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«Інформаційні технології та взаємодії»

8-10 листопада 2016 року
Тези доповідей

СПОНСОРИ
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Інформаційні технології та
взаємодії»
«Інфопульс Україна»
входить до складу EVRY ASA (раніше
EDB ErgoGroup) — провідна українська
компанія, яка працює у сегменті
високих технологій з 1991 року. На
сьогоднішній
день
компанія
представлена в кількох регіонах
України і виконує замовлення для
більше ніж 35 європейських та
американських замовників із різних
сфер бізнесу.

«ZEPPELIN»
німецький
промисловий
концерн,
представлений в 20-ти країнах по
всьому світу в сфері дилерства та
виробництва.

<epam>
EPAM Systems – американська ІТкомпанія, розробник програмного
забезпечення на замовлення, фахівець з
консалтингу, резидент Білоруського
парку високих технологій. Штабквартира компанії розташована в
Ньютаун (США, штат Пенсільванія),
а її відділення представлені в 25
країнах світу.

