Одеський національний політехнічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет кораблебудування
ім. адмірала С.О. Макарова

«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ
СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
(ІУСТ-ОДЕСА - 2019)

МАТЕРІАЛИ

VIII Міжнародної науково-практичної
конференції
23 - 25 вересень 2019 року
Одеса
«Екологія»
2019

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

УДК 004:37:001:62(063)
І741
DOI: 10.1016/2309-5180-2016-8-4-223-231

Відповідальний редактор
В. В. Вичужанін

І741

Інформаційні управляючі системи і технології (ІУСТ Одеса
— 2019) : матеріали VIII Між народної науково-практичної
конференції (23–25 верес. 2019 р., м. Одеса) / відп. ред.
В. В Вичужанін ; Одес. нац. політех. ун-т. — Одеса : Екологія,
2019. — 340 c.

ISBN 978-617-7046-84-3
Збірник містить матеріали, прийняті оргкомітетом до участі в
Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні управляючі
системи і технології» (ІУСТ Одеса — 2019). Наведені матеріали
конференції охоплюють основні напрямки розвитку в області
інформатизації освітніх систем, використання ІТ в науці, техніці та освіті,
інформаційної безпеки, моделювання в природничих науках.
Матеріали конференції відтворені з авторських оригіналів.
Оргкомітет конференції висловлює подяку всім учасникам конференції та
сподівається на подальшу плідну співпрацю.
УДК 004:37:001:62(063)

ISBN 978-617-7046-84-3

 ОНПУ, 2019
2

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Odessa National Polytechnic University
Kharkov National University of Radio Electronics
Admiral S.O. Makarov National University of Shipbuilding

«Information Control Systems and
Technologies»
(ICST- ODESSA – 2019)
MATERIALS OF THE
VIII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
23th – 25th September, 2019
Odessa
2019
3

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Materials of conference include the main directions of development in the
field of informatization of education systems, the use of IT in science, technique
and education, information safety, modeling in natural sciences. They reflect
the results of scientific and practical work of lecturers, postgraduate students,
employees of university and research institutions of Ukraine and abroad.
Reports are presented in the following sections:
1. Improving information and resource support for education, science,
technology, business.
2. Ways and means to protect information systems.
3. Information technology in intelligent automated data processing systems and
management.
4. Mathematical modeling and optimization in information management
systems.
5. Information technology project management

Theses of reports are taken from copyright originals.
The organizing committee of the conference is grateful to all participants and
hopes for further productive cooperation.

4

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

International Program Committee
"Information Control Systems and Technologies"
(ICST-ODESSA -2019)
Antoshchuk S.G., Doctor of Technical Sciences, Professor, Director of
the Institute of Computer Systems, Odessa National Polytechnic
University (Ukraine);
Vychuzhanin V.V., Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa
National Polytechnic University (Ukraine);
Kobozeva A.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head
Department of Informatics and Information Systems Protection
Management, Odessa National Polytechnic University (Ukraine);
Kondratenko Yu.P., Doctor of Technical Sciences, Professor,
Department of Intelligent Information Systems, Chernomorsky State
University. Petra Mohyla (Ukraine);
Korablev N.M., Doctor of Technical Sciences, Professor, Department
of Electronic Computers, Kharkov National University of Radio
Electronics, (Ukraine);
Postan M.Ya., Doctor of Economics, Professor, Head. The
Department of "Management, Marketing and Logistics", Odessa
National Maritime University (Ukraine);

5

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Rikhlik A., Ph.D., senior lecturer, Informatics Department of the Lodz
Technical University, Vice-President of the Chamber of the Cable
Television Union, (Poland);
Semenov Yu.N., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head
Department of Logistics and Transport Economics, Technological
University (Poland);
Sobchuk G., Professor, Director of the Representative Office of the
Polish Academy of Sciences in Kiev (Poland);
Tyurin A.V., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head
Department of Economic Cybernetics and Information Technology,
Institute of Postgraduate and Innovative Education, Odessa National
University. I.I. Mechnikov (Ukraine);
Filatov V.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head
Department of Artificial Intelligence, Kharkov National University of
Radio Electronics (Ukraine);
Tsaryov O.P., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head
Department of Computer Architecture and Teleinformatics, Western
Pomor Technological University, Szczecin (Poland).

6

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Organising Committee:
Antoshchuk S.G., Doctor of Technical Sciences, Professor,
Director of the Institute of Computer Systems, Odessa National
Polytechnic University;
Vychuzhanin V.V., Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa
National Polytechnic University.

Members of the Committee:
Grishin S.N., Ph.D., Associate Professor., Kozlov A.E., Ph.D.,
Associate Professor., Rudnichenko N.D., Ph.D., Associate Professor,
Shibaeva N.O., Ph.D., Associate Professor.
Technical Committee:
Kozlov A.Е., Ph.D, Associate Professor, Odessa National
Polytechnic University, Ukraine;
Rudnichenko N.D., Ph.D., Associate Professor; Odessa National
Polytechnic University, Ukraine;
Shibaeva N.O., Ph.D., Assistant Professor, Odessa National
Polytechnic University, Ukraine.

7

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Міжнародний програмний комітет
«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЮЩІЕ
СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
(ІУСТ-ОДЕСА -2019)
Антощук С.Г., д.т.н., проф., директор інституту
комп'ютерних систем, Одеський національний
політехнічний університет (Україна);
Вичужанін В.В., д.т.н., проф., зав. кафедрою
«Інформаційні технології», Одеський національний
політехнічний університет (Україна);
Кобозєва А.А., д.т.н., проф., зав. кафедрою
«Інформатики
та
управління
захистом
інформаційних систем», Одеський національний
політехнічний університет (Україна);
Кондратенко Ю.П., д.т.н., проф., кафедра
інтелектуальних
інформаційних
систем,
Чорноморський державний університет ім. Петра
Могили (Україна);
8

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Корабльов Н.М., д.т.н., проф., кафедра електронних
обчислювальних машин, Харківський національний
університет радіоелектроніки, (Україна);
Постан М.Я., д.е.н., проф., зав. кафедрою
«Менеджмент, маркетинг и логістика», Одеський
національний морський університет (Україна);
Ріхлік А., к.т.н., старший викладач., кафедра
інформатики Лодзинського технічного універсітета,
віце-президент
Палати
союзу
кабельного
телебачення, (Польща);
Семенов Ю.М., д.т.н., проф., зав. кафедрою
"Логістика і економіка транспорту", Технологічний
університет (Польща);
Собчук Г., проф. директор Представітельствa
Польської академії наук у Києві (Польща);
Тюрін А.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Економічна
кібернетика та інформаційні технології», Одеський
національний університет ім. І.І. Мечникова
(Україна);
9

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Філатов В.А., д.т.н., проф., зав кафедрою штучного
інтелекту, Харківський національний університет
радіоелектроніки (Україна);
Царьов О.П., д.т.н., проф., кафедра «Комп'ютерні
архітектури і телеінформатика», Західнопоморський
технологічний університет, Щецин (Польща);
Організаційний комітет:
Антощук С.Г., д.т.н., проф., Директор інституту
комп'ютерних систем, Одеський національний
політехнічний університет;
Вичужанін В.В., д.т.н., проф., Зав. кафедрою
«Інформаційні технології», Одеський національний
морський університет.
Члени комітету: Гришин С.Н., к.т.н., доц., Козлов
А.Є., к.т.н., доц., Рудніченко Н.Д., к.т.н., доц. ,
Шибаєва Н.О., к.т.н., доц.
Технічний комітет:
Секретарі: Гришин С.Н., к.т.н., доц.,
Рудніченко Н.Д. к.т.н., доц.

10

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

CONTENTS
Section 1._Improving information and resource support for
education, science, technology, business

Ph.D. Rudnichenko N.D., Dr.Sc. Vychuzhanin V.V.,
Ph.D. Shibaeva N.O., Shibaev D.S.
ESTIMATION OF THE USER REVIEWS TONALITY USING
MACHINE LEARNING………………………………………………31

Dr. Sci. Burlov V.G., Grozmani E.S., Petrov S.V.

DEVELOPMENT OF RISK ANALYSIS METHODOLOGY FOR
SMART
INFORMATION
ASSETS
OF
THE
SMART
CITY…………………………………………..……………………….34

Dr.Sci. Goloskokov K.P., Ph.D. Chirkova M.U.

RELIABILITY AUGMENTATION OF THE SOFTWARE OF SHIP
ACS……………………………………………………………………36

Ph.D. Olga Pilipczuk, Olena Kosenko,. Natalia
Cosenco

BIG DATA TECHNOLOGIES IN FINANCIAL MANAGEMENT:
TRENDS AND CHALLENGES………………………………………38

Gorbatenko A.A.,
Kondratyev S.B.

Dr.Sci.

Antoshchuk

S.G.,

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF OBSTACLE DETECTION
METHODS IN THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM FOR
PEOPLE WITH PROBLEMS OF EYESIGHT……………………….40

Ph.D. Rychlik Andrzej

5G … 7G AND WHAT NEXT? ……………………………………...43

Ph.D. Batishcheva O.M., Ph.D. Papshev V.A.

ESTIMATION OF PARKING SPACE EFFICIENCY BASED ON THE
USE OF IMITATIVE MODELING MEANS…………………………46
11

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Ph.D. Petrenko A.Y.

FEATURES OF VISUALIZATION OF ATTRIBUTIVE DATA IN
ARCGIS………………………………………………………………..48

Ph.D. Prokop Y.V.

ANALYSIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS DEMANDED
IN THE LABOR MARKET………………………………………...…50

Mazurets A.V.

APPLYING OF THE PRODUCTION MODEL FOR AUTOMATIC
GENERATION OF TEST TASKS……………………………………52

Tymoshchuk O. V., Ph.D. Basyuk T. M.

DESIGNING THE SYSTEM OF POPULARIZATION OF INTERNET
RESOURCE WITH USE OF EXTERNAL FACTORS………………54

Ph.D. Jaworski V. M., Kornaukhov A.S.

DATA MINING VISUALIZATION TOOLS BY DATA MINING
TECHNOLOGIES……………………………………………………..57

Tyapkin D.A., Ph.D. Yurin I.V., Pakhomova D.V.,
Fatkulin A. R., Rybak E.O.
QR-CODE AS A POTENTIAL SOURCE OF THREAT……………..59

Artiukhova D.I., Mazurets A.V.

USE OF SYNTAXIC TEMPLATES AT AUTOMATED SEARCH OF
KEY TERMS IN EDUCATIONAL MATERIALS...……………….. .61

Pakhomova D.V., Ph.D. Yurin I.V., Tyapkin D.A.,
Sidorkina V.E., Novikova A.A.

ANALYSIS OF DEVICES AND METHODS OF SUPPRESSION OF
VIDEO SIGNALS...…………………………………………………...63
Section 2. Ways and means to protect information systems

Dr.Sci. Kobozeva A.A., Ph.D. Bobok I.I.

DETECTION OF DIGITAL IMAGE BLOCK PROCE………………66

Dr.Sci. Lysetskyi Y.M.

CLOUDY of COMMUNICATION PLATFORM ON MODEL OF
SAAS…………………………………………………………………..68

Dr.Sci. MikhailovS.A., Ph.D. Shevtsov Y.S.

CYBER SECURITY STRUCTURE IN THE INTERNATIONAL
GEOGRAPHIC ORGANIZATION…………………………………...70
12

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Fatkulin A.R., Dr. Sci. Nyrkov A.P., Tyapkin D.A.

THE MAIN PROBLEMS IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE
INTERNET OF THINGS……………………………………………..73

Dr.Sci. Burlov V.G., Petrov S.V., Grozmani E.S.

APPLICATION OF THE ALGORITHM OF GRADIENT BUSTING
OVER DECISIVE TREES FOR DETECTING NETWORK
ATTACKS…………………………………………………..…………75

Dr.Sci. Yakimov V.N., Volkov N.A.

DATA TRANSFER NOISE RESISTANCE BASED ON BINARY
CODING WITH THE USE OF A VIRTUAL MACHINE……………77

Ph.D. Zhurylenko B., Nikolaieva N.

PROBABILITY
OF
PROTECTION
OF
INFORMATION
DEPENDING ON THE PROJECTED DIRECTION OF THE
BREAKING……………………………………..……………………..79

Tarabaieva D.D, Ph.D Shpinareva I.M.

WAVELET TRANSFORMATIONS FOR HIDING INFORMATION
IN VIDEO FILES………………………...……………………………82

Ph.D. Tymoshenko
Lototsky O.Y.

L.M.,

Yeriomenko

A.I.,

THE USE OF THE METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHY FOR
DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF CYBER-SITUATIONAL
AWARENESS OF EMPLOYEES…..………………………………...85

Borisenko I.I., Kitsenko K.V.

A
GENETIC
ALGORITHMS
USING
IN
DIGITAL
STEGANOGRAPHY………………………………………………….88

Sidorkina V.E., Korotkov V.V., Novikova A.A.,
Pakhomova D.V.

CYBERSECURITY PROBLEMS IN HEALTH CARE AND THEIR
SOLUTIONS…………………………………………………………..89

Korotkov Vitali, Ivchenko Alina

STEGANOGRAPHY. APPLICATION AND TRACKING OF
STEGANOGRAPHY IN MODERN INFORMATION PROTECTION
SYSTEM………………………………………………………………92
13

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Kogtev A. V.

WAYS TO IMPROVE INFORMATION SECURITY OF SATELLITE
COMMUNICATION SYSTEMS ON WATER TRANSPORT……....94

Kozyrev A.A., Korsakov A.A.

WAYS TO BYPASS INTERNET RESOURCE BLOCKS…………..96

Mikhailov N.S.

CYBER SECURITY PROCEDURES FOR MARINE INFORMATIVE
SYSTEMS……………………………………………………………99

Shipunov I.S.

MODERN ASPECTS OF INFORMATION SECURITY ON
UNMANNED VESSELS…………………………………………….102

Novikova A.A., Sidorkina V.E., Pakhomova D.V

CYBER
SECURITY
OF
CRITICAL
INFORMATION
INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION…………105
Section 3. Information technology in intelligent automated data
processing systems and management

Dr.Sci. Mammadov R.G, Ph.D. Aliyev T.Ch.

ALGORITHM FOR DETERMINING THE POSITION OF MOVING
OBJECTS IN SPACE………………………………………………...107

Dr.Sci. Vychuzhanin V.V.

OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF DIGITAL PID
CONTROLLER SETTING ON A FPGA BY MEANS OF A
DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM……...……………..111

Dr. Sci. Lange P.K., Dr. Sci. Yakimov V.N., Ph.D.
Yaroslavkina E.E.

THE METHOD OF MEASURING THE EFFECTIVE VALUE
PERIODIC SIGNAL…………………………………………………115

Dr.Sci. Batishchev V.I., Ph.D. Batishcheva O.M.

APPROACHES AND METHODS OF IMPROVING THE
PERFORMANCE OF PROCESSING SIGNALSOF ANALYTICAL
DEVICES…………………………………………………………….117
14

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Dr. Sci. Korablyov
Malyukov R.R.

N.M.,

Solovyov

D.N.,

HYBRID DECISION-MAKING MODELS USING THE IMMUNE
APPROACH………………………………………………………….120

Dr.Sci. MikhailovS.A., Ph.D.Kharchenko R.Yu.

HYBRID SYSTEM OF MANAGEMENT OF MICROCLIMATE
PARAMETERS………………………………………………………122

Bondarenko V.V., Dr.Sci. Krylov V.N.

THE ALGORITHM FOR THE SEARCH OF ACQUAINTANCES ON
THE BASIS OF ISOLATION OF SIGNIFICANT USER SIGNS IN
THE LOCAL SOCIAL NETWORKS……..…………………………124

Ph.D.
Kozlov
O.V.,
Dr.Sci. Kondratenko Y.P.

Skakodub

O.S.,

SYNTHESIS OF THE RULE BASES OF FUZZY CONTROLLERS
BASED ON GENETIC ALGORITHMSэ…………………………...127

Ivanov O.V., Dr.Sci. Arsirii O.O.

METHOD OF THE ATMOSPHERIC POLLUTION MONITORING
DATA
VISUALIZATION
WITH
THE USE
OF
GISTECHNOLOGIES…………………………………………...……….129

Ph.D. Axak N.G., Rosinskiy D.N., Lebediev V.O.

REVIEW OF DISTRIBUTED COMPUTING………………………133

Ph.D. Kazymyrenko
Yeholnikov O.O.

Y.O., Ph.D. Drozd O.V.,

THE INFORMATION SUPPORT OF MAINTENANCE OF
RAILWAY-MARINE GOODS………………………………………134

Bondarenko V.V., Ph.D. Yuhimenko B.I.

MODIFICATION OF THE ALGORITHM OF SEARCHING FOR
KNOWN IN LOCAL SOCIAL NETWORKS BASED ON GROUPING
OF DATA AND INTRODUCTION OF KEY PARAMETERS…….137

15

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Ukhina H.V., Teplechuk A.M., Kiryak U.F., Bogatova
O.O., Dr.Sci. Sytnikov V.S.
MANAGEMENT
BANDPASS
FREQUENCY-DEPENDENT
COMPONENTS OF INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
FOR ELIMINATING DETONATION COMBUSTION ENGINE
INTERIOR…………………………………………………………....140

Em P.S., Dr.Sci. Goloskokov K.P.

ACTUALITY OF ALGORITHMIC FORECASTING OF THE
RELIABILITY OF SHIPBOARD AUTOMATED CONTROL
SYSTEMS……………………………………………………………143

Ph.D. Prygozhev O.

SOFTWARE CODE MODEL BASED ON BAYESIAN NETWORK
OF FUNCTIONAL GRAPH..………………………………………..145

Ph.D. Grishin S.I., Dr.Sci. Shinkevich E.S.

SILICATE COMPOSITES STRUCTURE AND PROPERTIES
ANALYSIS FEATURES INFLUENCE ON DESIGN OF AN OLAP
SYSTEM FOR EXPERIMENTAL STATISTICAL MODELING…..149

Saftiuk M.P., Golev V.A., Ph.D. Strelcov O.V.

HUMAN
IDENTIFICATION
METHOD
BY
FACIAL
EXPRESSIONS……………………………………………………....153

Shybaiev
D.S.,
Ph.D.
Ph.D. Rudnichenko N.D.

Shybaieva

N.O.,

DISTRIBUTION OF FLOW INFORMATION IN COMPLEX
TECHNICAL SYSTEMS BY DIFFERENT-STRUCTURAL DATA
STORAGE……………………………………………………………154

Ph.D. Voronoy
Severin M.V.

S.M.,

Ph.D

Yegoshyna

G.A.,

ARCHITECTURE OF PROJECT MANAGEMENT WEB SERVICES
BASED ON INTEGRATION WITH NATURAL LANGUAGE
PROCESSING MODULES…………………………………………..156

16

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Ph.D.
Shybaieva
Ph.D. Otradska T.V.

N.O.,

Shybaiev

D.S.,

APPLICATION OF ALGORITHMS OF THE INTERFACE OF THE
STREAM INFORMATION IN THE LOCAL-COMPUTING
NETWORKS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS…...………159

Chugay A.P., Mazurets A.V.

METHOD OF FLEXIBLE DISTRIBUTION OF INFORMATION
SYSTEM USER FUNCTIONS…...………………………………….161

Konovalov S.N., Ph.D. Yegoshyna G.A.

DIAGNOSTICS OF RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS BY
HELP OF HYBRID EXPERT SYSTEMS………...…………………163

Shpychko A.V., Mazurets A.V.

METHODS OF AUTOMATED DETERMINATION OF SEMANTIC
TERMS IN DIGITAL TEXTES……..……………………………….166

Buzunova M.I.

RESEARCH OF THE DECISION MAKING ALGORITHMS ON THE
BASIS
OF
NON-MENTAL
CONCLUSIONS
IN
MEDICINE……………………...........................................................169
Section 4. Mathematical modeling and optimization in
information management systems

Dr.Sci. Postan M.Ya.

ON A CLASS OF MULTI-CHANNEL QUEUEING SYSTEMS
EMBЕDDED IN AN RANDOM ENVIRONMENT WITH TWO
STATES…………………………………………………...………….174

Dr.Sci. Trofymchuk O.M., Dr.Sci. Vasyanin V.A.,
Ushakova L.P.
ALGORITHMS EXHAUSTIVE SEARCH IN THE BRANCHING
SCHEMES TO SOLVING COMBINATORIAL PROBLEMS WITH
PSEUDO-BOOLEAN FUNCTIONS…...……………………………175

17

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Dr. Sci. Chuprynka
Ph.D Chuprynka N.V.

V.І.,

Hrykun

D.V.,

AUTOMATED PREPARATION OF RATIONAL CUTTING
PATTERNS
OF
MATERIALS
WITH
A
COMPLEX
CONFIGURATION OF THE EXTERNAL CONTOUR INTO FLAT
GEOMETRIC OBJECTS…………………………………………….177

Dr.Sci. Udovenko
Ph.D. Shergin V.L.

S.G.,

Ph.D.

Chala

L.E.,

MODIFIED
PROCEDURE
OF
NEURAL
NETWORK
REINFORCEMENT LEARNING APPLIED TO PROGNOSIS
PROBLEMS………………………………………………….………180

Prokopenko O.V., Dr.Sci. Shevchenko R.I.

ACTUALITY OF THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF
INFORMATION
AND
TECHNICAL
METHODS
OF
LOCALIZATION OF EMERGENCY SITUATIONS OF MEDICALBIOLOGICAL CHARACTER…..…………………………………..182

Dr.Sci. Burlov V.G.,
Polyukhovich M.A.

Ph.D.

Mankov

V.D.,

APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEMS FOR THE
CONTROL OF ELECTRICAL SUPPLY……………………………184

Dr.Sci.
Strelets
V.M.,
Dr.Sci. Shevchenko R.I.

Shevchenko

O.S.,

ACTUALITY OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND
TECHNICAL TECHNIQUES FOR THE PREVENTION OF
EMERGENCY SITUATIONS OF THE TECHNOLOGICAL
CHARACTER……………………………………………………..…187

Dr.Sci. Vychujanin V.V., Kozlov A., Lesnoy D.P.

UNDERWATER IMAGE QUALITY IMPROVEMENT…………...189

Ph.D. Bogdanov A.V

IRRATIONAL NUMBERS IN MODELS OF MATHEMATICS WITH
FOUR PARAMETERS ……………………………………………...191

Ph.D. Yukhymenko B.I.

SOME INFORMATION PROBLEMS OF COMBINATOR LINEAR
OPTIMIZATION……………………………………………………..193
18

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Korabliov V.A., Dr.Sci. Mazurok T.L.

INFORMATION TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION BEHAVIOR
MODELS OF MULTIPLE AGENT ROBOTICS SYSTEMS……….197

Ph.D. Makarova L.M., Panasenko Yu.Yu.

REGRESSION MODELS OF DURATION OF PERFORMING TASKS
DEVELOPING SOFTWARE FOR THE COMPANY "MICRO LOGIC
CORPORATION"……………………………………………………199

Ph.D. Davydenko Ye.,
Yeromin B., Shurbin V.

Ph.D.

Zhuravska

I.,

HEAT MAP CREATION FOR DYNAMIC WEB APPS USING SPA &
PWA TECHNOLOGY……………………………………………….201

Smirnov O.B.,Ph.D.
Otradska T.V.

Rudnichenko

N.D.,

Ph.D.

BIG DATA OPERATIVE ANALYSIS AND VIZALIZATION
MODULE PROJECT………………………………………………...204

Ph.D. Vityuk N.V., Mashin V.N.

MATHEMATICAL MODELING OF ELECTROMECHANICAL
SYSTEMS……………………………………………………………207

Ph.D. Makarova L.M., Dymchenko S.I.

REGRESSION MODEL FOR SIZE ESTIMATION OF WEBAPPLICATIONS
DEVELOPED
WITH
USING
VUE
FRAMEWORK………………………………………………………209

Zakharchenko
But N.V.

N.S.,

Ph.D.

Rudnichenko

N.D.,

SOFTWARE STRUCTURE OF THE COMPLEX TECHNICAL
SYSTEMS MODELING AND STUDING BASED ON THE PETRI
NETWORK…………………………………………………………..210

Mala V. S., Ph.D. Vostrov G. M.

MODELING OF RANDOM NONLINEAR DYNAMIC PROCESSES
BY METHODS OF TIME SERIES THEORY………..……………..213

Berkunskyi Ye., Smykodub T.

CALCULATION
OF
COMPLEXITY
OF
JAVA-BASED
APPLICATIONS….………………………………………………….215
19

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

Ph.D. Vostrov G., Коlesnichenko V.

TOPOLOGIC AND ALGEBRAIC GROUPS OF CONGRUENT NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS……………………………………217
Section 5. Information technology project management

Ph.D. Velykodniy S. S., Burlachenko Zh. V.,
Zaitseva-Velykodna S. S.
GRAPHIC DATABASES REENGINEERING IN BRL-CAD OPEN
SOURCE
COMPUTER-AIDED
DESIGN
ENVIRONMENT.
MODELING OF THE STRUCTURAL PART………………………222

Ph.D. Astistova T.I., Ph.D., VАSYLENKO V.М.

DEVELOPMENT OF CAS OF INDEPENDENT CRITICIZING…..224

Ph.D. Deyneko N.V.

ACTUALITY OF THE IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL
INSURANCE IN UKRAINE…………….…………………………..226

Ph.D. Lebed V.V., Ph.D. Kunda N.T.

DECISION-MAKING DECISION ON THE QUALITY OF
TRANSPORT SERVICES DEPENDING ON THE STAGE OF
INFORMATION DETERMINATION………………………………228

Ph.D. Vostrov G., Khrinenko A.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN NONLINEAR
DYNAMICAL SYSTEMS…………………………………………...230

Dr.Sci. Malakhov A.V., Ph.D. Kolegaev M.A.,
Brajznik I.D., Gudilko R.G., Malakhovа D.О.
CONTROL OVER THE TANKER’S HOLDS VENTILATION
PROCESS…………………………………………………………….232

Morozova H., Yanbekov H., Savochkina V.

ANALYSIS OF DATA IN PERSONNEL MANAGEMENT
PROJECTS…………………………………………………………...234

20

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

ЗМІСТ
Секція
1.
Удосконалення
інформаційно-ресурсного
забезпечення освіти, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери
К.т.н. Рудниченко Н.Д., д.т.н. Вычужанин В.В., к.т.н. Шибаева
Н.О., Шибаев Д.С.
ОЦЕНКА ТОНАЛЬНОСТИ ОТЗЫВОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НА
ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ………………………………………………………….31
Д.т.н. Бурлов В.Г., Грозмани Е.С. , Петров С.В.
РАЗРАБОТКА
МЕТОДИКИ
АНАЛИЗА
РИСКОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТИВОВ
УМНОГО ГОРОДА…………………………………………………34
Д.т.н. Голоскоков К.П., к.т.н. Чиркова М.Ю.
ПОВЫШЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВЫХ АСУ………………………………36
Ph.D. Olga Pilipczuk, Olena Kosenko,. Natalia Cosenco,
BIG DATA TECHNOLOGIES IN FINANCIAL MANAGEMENT:
TRENDS AND CHALLENGES…………………………………….38
Горбатенко А.А., д.т.н. Антощук С.Г., Кондратьєв С.Б.
РОЗРОБКА
ТА
ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТОДИКИ
ДЕТЕКТУВАННЯ
ПЕРЕШКОД
У
СИСТЕМІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ
ЗОРУ…………………………………………………………………..40
К.т.н. Рыхлик Анджей
5G ... 7G И ЧТО ДАЛЬШЕ?..............................................................43
К.т.н. Батищева О.М., к.б.н. Папшев В.А.
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАРКОВОЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
НА
ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ…….....46
К.т.н. Петренко О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АТРИБУТИВНИХ ДАНИХ В
ARCGIS……………………………………………………………….48
21

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса

К.і.н. Прокоп Ю.В.
АНАЛІЗ
ЗАТРЕБУВАНИХ
НА
РИНКУ
ПРАЦІ
ІНСТРУМЕНТІВ
РОЗРОБЛЕННЯ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………………….…..50
Мазурець О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОДУКЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ
ДЛЯ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ...52
Тимощук О. В., к.т.н. Басюк Т. М.
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ
РЕСУРСУ
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ЗОВНІШНІХ
ЧИННИКІВ…………………………………………………………..54
К.п.н. Яворский В.М., Корнаухов А.С.
ИНСТРУМЕНТЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯМИ DATA MINING……...………………………57
Тяпкин Д.А., к.в.н. Юрин И.В., Пахомова Д.В., Фаткулин А.Р.,
Рыбак Е.О.
QR-КОД
КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК
УГРОЗЫ……………………………………………………………...59
Артюхова Д.І., Мазурець О.В.
ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ШАБЛОНІВ ПРИ
АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПОШУКУ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ
У НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ…….…………………………..61
Пахомова Д.В., к.в.н. Юрин И.В., Тяпкин Д. А., Сидоркина В.Е.,
Новикова А.А.
АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ И СПОСОБОВ ПОДАВЛЕНИЯ
ВИДЕОСИГНАЛОВ………………………………………………...63
Секція 2. Способи і методи захисту інформаційних систем
Д.т.н. Кобозєва А.А., к.т.н. Бобок І.І.
ВИЯВЛЕННЯ
БЛОКОВОЇ
ОБРОБКИ
ЦИФРОВОГО
ЗОБРАЖЕННЯ……………………………………………………...66
Д.т.н. Лисецкий Ю.М.
ОБЛАЧНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ПО
МОДЕЛИ SAAS……………………………………………………...68
22

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Д.т.н. Михайлов С.А., к.т.н. Шевцов Ю.С.
СТРУКТУРА
ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
В
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.................................................................................70
Фаткулин А.Р., д.т.н. Нырков А.П., Тяпкин Д.А.
ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
В
ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ
ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ………………………………………………………………..73
Д.т.н. Бурлов В.Г., Петров С.В., Грозмани Е.С.
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА
НАД РЕШАЮЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
СЕТЕВЫХ
АТАК………………………………………………………………….75
Д.т.н. Якимов В.Н., Волков Н.А.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
БИНАРНОГО
КОДИРОВАНИЯ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ……………………………………..77
К.ф.-м.н. Журиленко Б.Е., Николаева Н.К.
ВЕРОЯТНОСТЬ
ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗЛОМА……………………………………………………………...79
Тарабаєва Д.Д., к.ф.-м.н. Шпінарева І.М.,
ВЕЙВЛЕТ
ПЕРЕТВОРЕННЯ
ДЛЯ
ПРИХОВУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ В ВІДЕОФАЙЛАХ………………………………..82
К.е.н. Тимошенко Л.М., Єрьоменко А.І., Лотоцький О.Я.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ
РОЗРОБКИ СИСТЕМ КІБЕР-СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ
СПІВРОБІТНИКІВ…………………………………………………85
Борисенко І.І., Кіценко К.В.
ВИКОРИСТАННЯ
ГЕНЕТИЧНИХ
АЛГОРИТМІВ
В
ЦИФРОВІЙ СТЕГАНОГРАФІЇ……….…………………………..88
Сидоркина В.Е., Коротков В.В., Новикова А.А., Пахомова Д.В.
ПРОБЛЕМЫ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ….…………...89

23

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Коротков В.В., Ивченко А.А.
СТЕГАНОГРАФИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ
СТЕГАНОГРАФИИ
В
СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМАХ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ……………………………………….92
Когтев А. В.
ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ НА
ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ……….……………………………..…..94
Козырев А.А., Корсаков А.К.
СПОСОБЫ
ОБХОДА
БЛОКИРОВОК
ИНТЕРНЕТ
РЕСУРСОВ…………………………………………………………..96
Михайлов Н.С.
ПРОЦЕДУРЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МОРСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ………………………….……99
Шипунов И.С.
СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДАХ.…………102
Новикова А.А., Сидоркина В. Е., Пахомова Д. В.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ……………….105
Секція 3. Інформаційні інтелектуальні технології
автоматизованих системах обробки даних і управління

в

Д.т.н. Мамедов Р.К., к.т.н. Алиев Т.Ч.
АЛГОРИТМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ………….107
Д.т.н. Вычужанин В.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПАРАМЕТРОВ
НАСТРОЙКИ
ЦИФРОВОГО ПИД – РЕГУЛЯТОРА НА
ПЛИС С
ПОМОЩЬЮ
АЛГОРИТМА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ…………………………….…………………………109
Д.т.н. Ланге П.К., д.т.н. Якимов В.Н., к.т.н. Ярославкина Е.Е.
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА………………………………115
24

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Д.т.н. Батищев В.И., к.т.н. Батищева О.М.
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ
ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ……………………………………………………...….117
Д.т.н. Кораблев Н.М., Соловьев Д.Н., Малюков Р.Р.
ГИБРИДНЫЕ
МОДЕЛИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИММУННОГО ПОДХОДА…………..120
Д.т.н. Михайлов С.А., к.т.н. Харченко Р.Ю.
ГІБРИДНАСИСТЕМАУПРАВЛІННЯПАРАМЕТРАМИ
МІКРОКЛІМАТУ………………………………………………….122
Бондаренко В.В., д.т.н. Крылов В. Н.
АЛГОРИТМ
ПОИСКА
ЗНАКОМЫХ
НА
ОСНОВЕ
ВЫДЕЛЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В ЛОКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ…………………….124
К.т.н. Козлов О.В., Скакодуб О.С., д.т.н. Кондратенко Ю.П.
СИНТЕЗ БАЗ ПРАВИЛ НЕЧІТКИХ КОНТРОЛЕРІВ НА
ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ……..……………….127
Іванов О.В., д.т.н. Арісірій О.О.
МЕТОД
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ДАНИХ
МОНІТОРИНГУ
АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………..129
К.т.н. Аксак Н.Г., Росинський Д.Н., Лебедєв В.О.
ОГЛЯД РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ……………………...132
К.т.н. Казимиренко Ю. О., к.т.н. Дрозд О. В., Єгольніков О. О.
ІНФОРМАЦІЙНА
ПІДТРИМКА
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНО-ВОДНОГО
СПОЛУЧЕННЯ…………………………………………………….134
Бондаренко В.В., к.э.н. Юхименко Б.И
МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОИСКА ЗНАКОМЫХ В
ЛОКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ
ГРУППИРОВКИ ДАННЫХ И ВНЕДРЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
ПАРАМЕТРОВ…………………………………………………….137

25

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Ухіна Г.В., Теплечук А.М., Кір’як Ю.Ф., Богатова О.О., д.т.н.
Ситніков В.С.
УПРАВЛІННЯ
СМУГОВИМЧАСТОТНО-ЗАЛЕЖНИМ
КОМПОНЕНТОМІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЮ
СИСТЕМОЮ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕТОНАЦІЇ ДВИГУНА
ВНУТРИШНЬОГО ЗГОРАННЯ………………………………...142
Эм П.С., д.т.н. Голоскоков К.П.
АКТУАЛЬНОСТЬ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НАДЕЖНОСТИ
СУДОВЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ……143
К.т.н. Пригожев А.С.
МОДЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОДА НА БАЙЕСОВСКОЙ
СЕТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРАФОВ..…………………….145
К.т.н. Гришин С.И., д.т.н. Шинкевич Е.С.
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И
СВОЙСТВ
СИЛИКАТНЫХ
КОМПОЗИТОВ
НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
OLAPСИСТЕМЫЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- СТАТИСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ………………………………………………149
Сафтюк М.П., Голев В.А., к.т.н. Стрельцов О.В.
ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ МІМИЧНОЮ
ПОВЕДІНКОЮ…………………………………………………….153
Шибаев Д.С., к.т.н. Шибаева Н.О., к.т.н. Рудниченко Н.Д.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОТОКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В
СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
ПО
РАЗНОСТРУКТУРНЫМ ХРАНИЛИЩАМ ДАННЫХ……....154
Ph.D. Voronoy S.M., Ph.D Yegoshyna G.A., Severin M.V.
ARCHITECTURE OF PROJECT MANAGEMENT WEB
SERVICES BASED ON INTEGRATION WITH NATURAL
LANGUAGE PROCESSING MODULES………………………...156
К.т.н. Шибаева Н.О., Шибаев Д.С., к.т.н. Отрадская Т.В.
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПЕРЕХВАТА ПОТОКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В
ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЯХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ……..……...159
Чугай А.П., Мазурець О.В.
МЕТОД
ГНУЧКОГО
РОЗПОДІЛУ
ФУНКЦІЙ
КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ……...……161
26

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Коновалов С.Н., к.т.н. Егошина А.А.
ДИАГНОСТИКА РИСКОВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ
ПОМОЩИ ГИБРИДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ……….163
Шпичко А.В., Мазурець О.В.
МЕТОДИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ
СЕМАНТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ЦИФРОВИХ ТЕКСТАХ…..166
Бузунова М. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА
ОСНОВІ
СИСТЕМ
НЕЧІТКОГО
ВИСНОВКУ
В
МЕДИЦИНІ………………………………………………………...169
Секція 4. Математичне моделювання та оптимізація в
інформаційних управляючих системах
Д.э.н. Постан М.Я.
ОБ
ОДНОМ
КЛАССЕ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
СИСТЕМ,
РАБОТАЮЩИХ
В
СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ С ДВУМЯ СОСТОЯНИЯМИ..……….172
Д.т.н. Трофимчук А.Н., д.т.н. Васянин В.А., Ушакова Л.П.
АЛГОРИТМЫ
ПОЛНОГО
ПЕРЕБОРА
В
СХЕМАХ
ВЕТВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ С
ПСЕВДОБУЛЕВЫМИ
ФУНКЦИЯМИ……………………………………………………..175
Д.т.н. Чупринка В.І., Грикун Д.В., к.т.н. Чупринка Н.В.
АВТОМАТИЗОВАНА ПІДГОТОВКА РАЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ
РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ ЗІ СКЛАДНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ
ЗОВНІШНІХ КОНТУРІВ НА ПЛОСКІ ГЕОМЕТРИЧНІ
ОБ’ЄКТИ……………………………………………………………177
Д.т.н. Удовенко С.Г., к.т.н. Чала Л.Е., к.т.н. Шергін В.Л.
МОДИФІКОВАНА
ПРОЦЕДУРА
НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО
НАВЧАННЯ
З
ПІДКРІПЛЕННЯМ
В
ЗАДАЧАХ
ПРОГНОЗУВАННЯ……………………………………………….180
Прокопенко О.В., д.т.н. Шевченко Р.І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОТЕХНІЧНИХ МЕТОДІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ…….182
27

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Д.т.н. Бурлов В.Г., к.т.н. Маньков В.Д., Полюхович М.А.
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ……………..184
Д.т.н. Стрілець В.М., Шевченко О.С., д.т.н. Шевченко Р.І.
АКТУАЛЬНІСТЬ
РОЗРОБКИ
ІНФОРМАЦІЙНОТЕХНІЧНИХ
МЕТОДІВ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ………………………………………………………..187
Д.т.н. Вычужанин В.В., Козлов А.Е., Лесной Д.П.
ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ПОДВОДНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ………………………………………………….....189
К. ф. – м. н. Богданов А.В.
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА В МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИ С
ЧЕТЫРЬМЯ ПАРАМЕТРАМИ………………………………….191
К.э.н. Юхименко Б.I.
НЕКОТОРЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
КОМБИНАТОРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ…..…..193
Корабльов В.А., д.т.н. Мазурок Т.Л.
ПРОБЛЕМАТИКА
ПРИКЛАДНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ
МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
В РЕАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ…………………………………….197
К.т.н. Макарова Л.М., Панасенко Ю.Ю.
РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ З
РОЗРОБКИ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ
КОМПАНІІ "MICRO LOGIC CORPORATION"…….………..199
К.т.н. Давиденко Є.О., к.т.н. Журавська І. М., Єрьомін Б. В.,
Шурбін В. О.
СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВИХ КАРТ ДЛЯ ДИНАМІЧНИХ ВЕБЗАСТОСУНКІВ, ПОБУДОВАНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ SPA
ТА PWA……….…………………………………………………….201
Смирнов О.Б., к.т.н. Рудніченко М.Д., к.т.н. Отрадська Т.В.
РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МОДУЛЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ
ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ВЕЛИКОГО ОБСЯГУ…..………204
К.ф-м.н. Витюк Н.В., Машин В.Н.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ………………………207
28

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
К.т.н. Макарова Л.М., Димченко С.І.
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ВЕБДОДАТКІВ,
РОЗРОБЛЕНИХ
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ФРЕЙМВОРКУ VUE………………..…………………………….209
Захарченко Н.С., к.т.н. Рудніченко М.Д., Бут Н.В.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ МЕРЕЖ ПЕТРІ…………...210
Мала В.С., к.т.н. Востров Г. М.
МОДЕЛЮВАННЯ
ВИПАДКОВИХ
НЕЛІНІЙНИХ
ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЧАСОВИХ
РЯДІВ………………………………………………….…………….213
Беркунский Е.Ю., Смыкодуб Т.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЖНОСТИ JAVA ПРИЛОЖЕНИЙ…...215
К.т.н. Востров Г.М., Колесниченко В.Ю.
ТОПОЛОГІЧНІ ТА АЛГЕБРАЇЧНІ ГРУПИ КОНГРУЕНТНИХ
НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ….………………….217
Секція 5. Інформаційні технології управління проектами
К.т.н. Великодний С. С., Бурлаченко Ж. В., Зайцева-Великодна
С. С.
РЕІНЖИНІРИНГ ГРАФІЧНИХ БАЗ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ
ВІДКРИТОЇ
СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
BRL-CAD.
МОДЕЛЮВАННЯ
СТРУКТУРНОЇ ЧАСТИНИ………………………………….…..222
К.т.н. Астістова Т.І., к.т.н. Василенко В.М.
РОЗРОБКА
АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ
НЕЗАЛЕЖНОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ………..…………………224
К.т.н. Дейнеко Н.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ
ПИТАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ……….…….226
К.т.н. Лебідь В.В., к.т.н. Кунда Н.Т.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ
ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ
ІНФОРМАЦІЇ………………………………………………………228
Ph.D. Vostrov G., Khrinenko A.
29

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN NONLINEAR
DYNAMICAL SYSTEMS………………………………………….230
Д.ф.-м.н. Малахов А.В., к.т.н. Колегаев М.А., Бражник И.Д.,
Гудилко Р.Г., Малахова Д.О.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЮМОВ
ТАНКЕРА…….……………………………………………………..232
Морозова Г. С., Янбеков Г. І., Савочкіна В. В.
АНАЛІТИКА ДАНИХ В
ПРОЄКТАХ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ……………………………………………………234

30

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Секция 1. Совершенствование информационно-ресурсного
обеспечения образования, науки, техники, бизнеса,
социальной сферы.
УДК 004.4
К.т.н. Рудниченко Н.Д., д.т.н. Вычужанин В.В., к.т.н. Шибаева Н.О.,
Шибаев Д.С.,
ОЦЕНКА ТОНАЛЬНОСТИ ОТЗЫВОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Ph.D. Rudnichenko N.D., Dr.Sc. Vychuzhanin V.V., Ph.D. Shibaeva N.O.,
Shibaev D.S.
ESTIMATION OF THE USER REVIEWS TONALITY USING
MACHINE LEARNING
В настоящее время в информационной среде Internet наблюдается рост
объемов разнородных данных, что связано с развитием и
распространением социальных сетей, интернет-магазинов, тематических
блогов и информационных веб-систем, что существенно отражается на
активности развития разных направлений электронной коммерции и
торговли различной электронной продукцией (EG) в частности [1]. В связи
с регулярным появлением и активным развитием новых коммерческих и
информационных ресурсов современные потребители виртуальных и
физических товаров и услуг все чаще испытывают трудности в выборе
компаний,
организаций,
производителей
конкретных
моделей
технических гаджетов и средств. Это создает необходимость получения
дополнительной информации о реальных функциональных возможностях
и особенностях эксплуатации EG со стороны других пользователей и
опытных
экспертов
[2].
Дополнительные
сложности
вносит
необходимость проведения фильтрации и анализа маркетинговых
мероприятий конкурирующих компаний-производителей для выявления
наиболее подходящих товаров и услуг для конкретных нужд пользователя,
для чего требуется применение различных методов интеллектуального
анализа данных [3]. С целью получения конкурентных преимуществ и
лучшего понимания запросов клиентов организации вендоры также
нуждаются в оперативном получении максимально достоверных и
актуальных данных на базе проведения анализа мнений пользователей.
Целью данной работы является исследование специфики применения
искусственных нейронных сетей (ИНС) в качестве метода машинного
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обучения
для
автоматизации
процесса
оценки
тональности
пользовательских отзывов на электронные товары.
Технически, задача оценки тональности пользовательских отзывов,
представляющая собой разновидность категории задач обработки
естественного языка, сводиться к решению задачи многоклассовой
классификации, для чего эффективно использование различных моделей
ИНС [4,5]. В рамках предлагаемого подхода точность решения задачи
классификации
предлагается
увеличить
путем
проведения
дополнительных процедур по текстовой обработке:
1. Приведение всех встречающихся в тексте символов к нижнему
регистру с целью уменьшения числа уникальных терминов в словаре.
2. Исключение из текста не буквенных символов. Подобная процедура
значительно понижает число уникальных терминов в словаре, в тех
случаях, когда для текста характерно обилие пунктуации, не несущей
принципиальной смысловой нагрузки.
3. Исключение повторяющихся символов. Это позволяет заменить
имеющиеся в тексте последовательности одинаковых символов для
снижения размерности словаря.

Рис. 1. Обобщенная схема входных и выходных данных ИС
4. Выделение основы слова из набора входных текстовых данных.
Перечисленные действия необходимо выполнять перед процессом
классификации текста, чтобы увеличить скорость и уменьшить
итерационную и логическую сложность обработки данных. Разработанное
программное обеспечение в виде информационной системы (ИС)
реализации оценки тональности отзывов позволяет проводить
автоматический анализ входных текстов, предоставляя на выходе тип
проанализированного
текста:
положительный,
негативный
или
нейтральный. На вход ИС поступают текстовые данные пользовательских
комментариев и отзывов, в результате обработки формируется таблица
классов текста, рассчитывается уровень точности оценки (погрешность
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классификации моделью ИНС), форма сводной статистики и файл с
выходными результатами классификации в формате *.xls (рис. 1).
Выводы. Разработанное программное обеспечение поддержки
процессов
оценки
пользовательских
отзывов
является
кроссплатформенным и обеспечивает достаточно высокую точность
классификации, более 92%, что свидетельствует о достоверности решения
задачи.
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Д.т.н. Бурлов В.Г., Грозмани Е.С. , Петров С.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА РИСКОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТИВОВ
УМНОГО ГОРОДА
Dr. Sci. Burlov V.G., Grozmani E.S., Petrov S.V.
DEVELOPMENT OF RISK ANALYSIS METHODOLOGY FOR
SMART INFORMATION ASSETS OF THE SMART CITY
Концепция умного города предполагает тесную взаимосвязь его
основных компонентов, включающих интеллектуальные транспортную и
энергетическую системы, производство, медицинские и социальные
службы, а также системы управления и контроля. Они строятся на базе
различных инфокоммуникационных технологий, среди которых можно
выделить интернет-вещей, кибер-физические компьютерные среды,
самоорганизующиеся сети и грид системы [1, 2].
Основными целями при их внедрении и использовании являются
повышение качества повседневной жизни горожан, более эффективное
использование ресурсов, а также увеличение производительности
традиционных служб. Широкое применение данных интеллектуальных
систем порождает большое количество угроз информационной
безопасности, требующих применения эффективных контрмер.
Ситуация усугубляется тем, что помимо нарушения защищенности
обрабатываемой информации и/или приватности пользователей, успешно
реализованные атаки могут привести к куда более серьезным
последствиям, включая человеческие жертвы. Однако, традиционные
стратегии кибербезопасности не всегда могут быть применены при
построении и оценки систем защиты умного города. Это объясняется их
новизной, неоднородностью, высокой степенью масштабируемости и
наличием огромного количества горизонтальных связей. Таким образом,
адекватная и точная оценка рисков структурных компонент Умного
города является крайне важной задачей, точные и объективные результаты
которой позволяют строить адекватные системы защиты и оценивать их
эффективность. Для этого требуется создавать новые методы, либо
совершенствовать существующие.
В основе любой деятельности лежат решения лица, ей управляющего
(далее – лицо, принимающее решения (ЛПР). Человек осуществляет
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анализ обстановки и выбор плана действий на основе модели решения.
Таким образом, для построения системы обеспечения информационной
безопасности и эффективного управления ею, требуется обладать
математической моделью решения ЛПР.
В свою очередь формирование условий, гарантирующих достижение
целей деятельности, осуществляется с помощью применения естественнонаучного подхода, реализуемого научно-педагогической школой
«Системная интеграция процессов государственного управления» .
Основываясь на предложенном подходе разработана методика анализа
рисков
информационной
безопасности
интеллектуальных
информационных активов Умного города, включающая четыре основных
этапа [3]: идентификация типов активов; идентификация угроз
информационной безопасности; расчет
рисков
информационной
безопасности; анализ полученных значений рисков информационной
безопасности.
Для вычисления значения риска была предложена формула
количественной оценки, учитывающая взаимодействие и влияние
устройств.
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Д.т.н. Голоскоков К.П., к.т.н. Чиркова М.Ю.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВЫХ АСУ
Dr.Sci. Goloskokov K.P., Ph.D. Chirkova M.U.
RELIABILITY AUGMENTATION OF THE SOFTWARE OF SHIP
ACS
Проблема надежности программного обеспечения приобретает особое
значение для судовых автоматизированных информационных систем
реального времени, эксплуатируемых длительное время в условиях
экстремальных нагрузок.
Несмотря на общность основных положений надежности комплексов
программ и аппаратурной надежности, имеются принципиальная разница
в причинах нарушения работоспособности программ [1,2].
Применительно к программам данная причина заключена в том, что
реальные исходные данные, подлежащие обработке, не могут быть
обработаны конкретной программой, ориентированной на этот вид
обработки. Это может быть связано с тем, что исходные данные, находясь
в области допустимых значений, тем не менее не попали в область,
проверенную при тестировании и испытаниях.
Основные задачи теории надежности комплексов программ включают:
- формирование основных понятий, используемых при исследовании
показателей и параметров надежности программ;
- выявление и исследование основных факторов, определяющих
характеристики надежности сложных комплексов программ;
- исследование характеристик искажений исходных данных от
различных типов источников и их влияния на надежность
функционирования программ;
- исследование типов ошибок в программах, динамики изменения их
количества при отладке;
- исследование методов, средств контроля и защиты от искажений
вычислительного процесса путем ввода различных видов избыточности и
помехозащищенности, обеспечивающих автоматизацию восстановления
исходного состояния;
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- разработку методов прогнозирования характеристик надежности и
создания
комплексов
программ
с
заданной
надежностью
функционирования.
Технологии и средства автоматизации, поддерживающие процесс
создания сложных комплексов программ реального времени, должны
ориентироваться на решение проблем повышения надежности программ.
Результаты исследований позволяют выделить основные пути повышения
надежности комплексов программ рассматриваемого класса:
- разработка и внедрение прогрессивных методов проектирования
сложных комплексов программ с заданной надежностью, применение
структурных подходов к созданию программного обеспечения,
позволяющих существенно снизить сложность программ, обеспечить
прогнозирование характеристик проектируемых программ, своевременно
обнаруживать, локализовывать и предупреждать ошибки в программах;
- разработка методов оценки и прогнозирования характеристик
надежности, особенно на ранних стадиях создания программ, методов
своевременного предупреждения и локализации ошибок, методов
измерения статистических характеристик, определяющих устойчивость
функционирования и надежность программ;
- разработка методов сопровождения программ и их модернизации в
условиях длительного периода эксплуатации и массового тиражирования
судовых автоматизированных информационных систем управления;
- существенное повышение уровня автоматизации процесса создания
сложных комплексов программ на разных стадиях их жизненного цикла.
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BIG DATA TECHNOLOGIES IN FINANCIAL MANAGEMENT:
TRENDS AND CHALLENGES
This paper describes the challenges that Big Data (BD) brings to financial
management and is aiming to illustrate that only through quick adoption an
enterprise can remain competitive in “Big Data” era. The paper analyzes the use
of Big Data techniques in financial management and describes the main paths of
Big Data technologies development.
Introduction
According to expert’s opinion, the traditional static Business Intelligence tools
can’t compete with BD applications (Oussousa A., 2018). 59% of employers
in United States of America consider that advanced analytic skills will be
necessary for financial and accounting managers in 2020. Through the deep
processing and financial information mining, an enterprise can improve its
financial management (FM), lower cost of capital, and increase its profit.
Enterprise financial management refers to different areas, such as financial
accounting, managerial accounting and tax accounting. Along with the
numerous advantages, BD techniques and technologies bring to FM several
challenges.
Findings:
1. Big Data platforms are enable to extract knowledge and value from
complex dynamic environment. They support decision making through
recommendations and automatic detection of anomalies, abnormal behavior or
new trends. Currently, the most popular Big Data visualization techniques used
in platforms are: treemaps, circle packings, sunbursts, parallel coordinates,
streamgraphs and circular network diagrams (Wang 2015). The common BD
techniques currently used in FM are: Regularized Regression, Splines; Support
Vector Machines; Naïve Bayes and Bayesian (Belief) Networks; Genetic
Algorithms including Genetic Programming; Artificial Neural Networks;
Association Rules; Clustering and Data Segmentation; Latent Variable Models;
Ensembles.
2. BD can bring the following advantages: cost saving, risk control,
improvement of management efficiency and value increasing. From the other
hand, BD brings some challenges [Hussain 2016]:
 Unevenness of Data Quality. This the processing financial data is to
gather data, to select relative data and not conflicting data. In case of analysts
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manage the data disregarding the of quality, it is highly possible to make wrong
predictions and decisions [Hussain 2016].
 Threat to Privacy. In 2011, a survey conducted by Canada Privacy
Commission indicated that 60 percent of the interviewees thought their privacy
and became more insecure compared with 10 years ago [Hussain 2016].
 Lack of Talents. BD application requires enterprises to create a new
data analysis models. Very often the enterprise is short of talents who can create
the new data analysis models [Hussain 2016].
 Old culture and infrastructure: Many enterprises and banks are still
dependent from old IT infrastructure and experiencing difficulties
in
understanding, estimating and appreciating how BD analytics can improve their
core business.
3. The latest trend is the Convergence of BD and AI in finance and
accounting sphere [4]. The Cognitive BD Systems are the synergy of analytics
and artificial intelligence methods. Some financial experts underline the
importance of ability to predict outcomes with the high degree of accuracy
(Hurwitz et al., 2015). They also emphasize the importance of using the
combination of advanced cognitive analytics and BD technologies during the
fast speed processing of large volumes of current financial data to provide the
competitive advantage. For example, the automated trading algorithms need the
human support to prediction. The usage of only the BD techniques may lead to
errors and quick fall in stock market (Hurwitz et al., 2015).
Conclusion
Financial managers are in a unique position as business leaders, advisors,
and IT users to not only create outcomes but also to maximize BD
opportunities. This can only happen in case the financial managers apply
cognitive technologies and are proactive in enhancing their skills to meet the
needs of a BD powered world.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ДЕТЕКТУВАННЯ
ПЕРЕШКОД У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ЛЮДЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ ЗОРУ
Gorbatenko A.A., Dr.Sci. Antoshchuk S.G., Kondratyev S.B.
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF OBSTACLE DETECTION
METHODS IN THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM FOR
PEOPLE WITH PROBLEMS OF EYESIGHT
Область комп'ютерного зору може бути охарактеризована як
молода та різноманітна. І, хоча існують більш ранні роботи, можна
сказати, що тільки з кінця 1970-х почалось інтенсивне вивчення цієї
проблеми [1]. Багато з методів та застосувань все ще знаходяться на стадії
фундаментальних досліджень [2].
Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони
здоров'я, в усьому світі налічується близько 39 мільйонів сліпих людей і
246 мільйонів з поганим зором. 22% становить молодь працездатнього
віку, тобто практично кожен п'ятий з усіх сліпих і слабозорих.
Людей, які позбавлені можливості бачити від народження або через
хворобу, в даний час в Україні налічується 300 тисяч.
За допомогою зору людина отримує 80-90% інформації про
навколишній світ.
Людей, які позбавлені такої можливості від народження або через
хворобу, в даний час в Україні налічується 300 тисяч.
Щорічно в Україні інвалідами внаслідок вад зору визнають близько
12 тисяч чоловік.
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Аналіз досвіду роботи реабілітаційних центрів розвинених країн
показує наступне: життєздатність сучасної системи соціальної реабілітації
пояснюється тим, що досягнення педагогіки вдалося з'єднати з
досягненнями науково-технічного прогресу.
В Україні ж, в силу серйозних економічних проблем, питання
розвитку технічних засобів допомоги сліпим вирішується дуже повільно.
Аналіз існуючих рішень. Поряд з класичними методами адаптації
сліпої людини (собака-поводир, тростина), сьогодні з'являється все більше
електронних пристроїв подібного призначення [3].
Але дані рішення зовсім не користуються популярністю серед
незрячих та слабозорих людей.
Причина цього аж ніяк не в консервативності людей з обмеженими
можливостями.
Адже вони з задоволенням користуються мобільним зв'язком,
послугами спеціалізованих call-центрів та іншими досягненнями прогресу.
Розгадку слід шукати в функціональності пристроїв [4].
Запропоновано використовувати мікрохвильовий радар mmWave,
який дає багато переваг у порівняні з іншими методами детекції перешкод,
що наведено у табл. 1.
Розробка методики. Огляд існуючих рішень дозволяє зрозуміти, що
робляться вони без структурного підходу, дозволяючи лише частково
вирішити поставлене завдання технічного зору для сліпих.
Тому в даній роботі зроблена спроба підійти до вирішення
проблеми комплексно, з розумінням можливостей і обмежень сліпої
людини на рівні органів почуттів, так технічних і цінових можливостей
пристроїв.
В очікуваних результатах даної методики ми зможемо розпізнавати:
калюжу (даний датчик може розпізнавати коливання поверхонь та після
аналізу отриманих даних ми зможемо детектувати калюжу), бордюр, яму,
натянутий дріт, штир, рівномірно освітлену стіну, будь-які види тварин,
детектувати автомобілі на дорозі.
Для детектування перешкод будемо будувати карту глибин. У разі,
якщо не має перешкод вона має вигляд наведений нижче.
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Таблиця 1 – Порівняння методів

Таблиця 2 – Карта глубин у разі відсутності перешкоди
...
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
Приклад детектування калюжі (рис.1)

10

Рис.1. Детектування калюжі
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Висновки. Відсутність відпрацьованих методик комп'ю́терного зору
перешкоджає ефективному використанню данної технології, що визначає
необхідність розробки нової методики.
Дана методика дозволить підвищити швидкодію та вірогідность
детектування перешкод в системі інформаційної підтримки людей з
проблемами зору.
Використання мікрохвильового радару mmWave є інноваційним та
дозволить розширити можливості інформаційної підтримки людей з
проблемами зору.
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УДК 621.397
К.т.н. Рыхлик Анджей
5G ... 7G И ЧТО ДАЛЬШЕ?
Ph.D. Rychlik Andrzej
5G … 7G AND WHAT NEXT?
The QoS parameter is used to determine the quality of digital transmission
of both stationary and mobile data. The measure of this parameter is the ratio of
the number of lost packets to the sum of the lost and transferred [10]. The lower
the value, the better the network. Comparing the network based on this
parameter when other parameters have different values is troublesome. For
example, if the QoS is 10e-9, then for a narrow data transmission band it is
technologically easy to obtain, but for the wide band extremely difficult [6].
The narrow bandwidth is 9.6 kbps, broad 1Tbps. For the NGN network, a new
QoPE parameter is introduced, which we define as the space-time distance of
virtual reality from natural reality. This parameter is of great importance in an
environment where part of the action takes place in a virtual and a part in a
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natural reality. This parameter characterizes both networks mobile and
stationary [3].
For example, the training of pilots of communication planes, forces the
collection of data about the aircraft from one plane, and from the other data
about airports, and from elsewhere data about the weather. The airplane
emulator in which the pilot in a natural reality steers the object in virtual reality
uses all this data [7].
For the purpose of more precise assessment of mobile networks, a
classification in the form of a generation has been introduced. Each mobile
network, in order to compare, should first be included in the appropriate
generation, because the measures of quality and energy parameters are different
in each generation.
The notion of generation for fixed-line networks is not introduced, because
at the current stage of technology development, we use copper in the form of
twisted pair and coaxial cable as well as fiberglass in the form of optical fiber
for digital data transmission. There are not enough classes for fixed networks to
share them for generations. In contrast, in the case of mobile networks [1].
The first mobile networks were marked as 2G, because 1G was used for the
definition of analogue cellular networks used for voice transmission.
Comparative qualitative parameter was then bandwidth data and measure bps.
In 3G networks, the qualitative parameter changed its name to spectral
efficiency, and it was measured at bps/Hz. This parameter, when using QAM
modulation, is a function of SNR, i.e. the ratio of the signal's power with the
transmitted information to the power of the noise signal [8]. In networks
4G/LTE the qualitative parameter have been extended to the concept of density
spectral efficiency in a particular territory, and measure was the bps/Hz/m 2.
Changing the parameter measurement and interpretation was necessary, because
the distribution of subscribers in the area has become uneven, and the network
should secure the quality of mobile data regardless of the number of mobile
devices in the area. Sensitive areas were stadiums, religious sites,
communication routes, skyscrapers [4].
Mobile devices have battery power, so it is very important to transfer data
using the minimum amount of energy. For this reason, an energy unit has been
added to the 5G network for the measure. The measure of the quality parameter
for 5G takes the form bps/Hz/m2/J. Note that for fixed-line networks this
parameter is of little importance, as there is no problem with the supply of
energy in fixed-line networks [5].
The emergence of flying unmanned drones, which very much use the
mobile digital data transmission in 6G networks, has once again modified the
quality-energy parameter from the plane to the space. For 6G we have
bps/Hz/m3/J [2]. Also this measure turned out to be insufficient to fully measure
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the phenomenon. The networks are built and operated in an economic
environment. It is not enough that they operate; they still need to generate cash
for their development and ongoing exploitation. The most economical are
networks where demand equals supply. In order to measure the distance of the
network supply from the demand for applications for 7G technology, we
introduce a currency unit for a measure of quality and energy parameter. This
measure now takes the form bps/Hz/m3/J/$. It is estimated that the 7G network
appears until 2045. The development of mobile networks for digital data
transmission will not end on networks in 7G technology, as they may still be
used for quantum computing, multi-valued arithmetic, data transfer with less
power than noise and many other technologies [4,9].
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УДК 656.13
К.т.н. Батищева О.М., к.б.н. Папшев В.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Ph.D. Batishcheva O.M., Ph.D. Papshev V.A.
ESTIMATION OF PARKING SPACE EFFICIENCY BASED
ON THE USE OF IMITATIVE MODELING MEANS
Транспортная система любого города представляет собой
совокупность множества подсистем и элементов, объединенных
сложными связями и при этом подверженных влиянию внешних
воздействий. Такого рода структуры относятся к сложным системам,
эффективность функционирования которых невозможно достичь какимилибо локальными решениями. Одной из подсистем этой структуры
является парковочное пространство. Очевидно, что подход к созданию
единого парковочного пространства должен быть системным.
В работе представлены результаты анализа эффективности паркингов.
Типичность этого города заключается в том, что его кварталы возводились
в 50-е годы прошлого века как жилая зона для рабочих строящегося
крупного нефтеперерабатывающего комплекса. В настоящее время, следуя
хронологии развития города, можно выделить несколько секторов, в
которых проблемы организации движения имеют как схожие черты, так и
определенные различия. Так, например, в исторически первом секторе
сохранилось большое число социально-значимых объектов, но
фактическое состояние улично-дорожной сети – в том числе ширина
проезжей части – не позволяет планировать кардинальные изменения.
Наблюдениями установлен уровень востребованности существующих
автомобильных стоянок возле социально-значимых объектов. Полагая, что
паркинг
можно
считать
системой
массового
обслуживания,
удовлетворяющей спрос на паркирование транспортных средств и
располагающей ограниченными возможностями удовлетворения этого
спроса, рассчитаны показатели эффективности данных систем:
относительная пропускная способность и вероятность отказа в
обслуживании. Показано, что в большинстве своем стоянки не
соответствуют спросу.
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В целях отработки проектных решений по изменению паркингов
выполнено имитационное моделирование в программном комплексе PTV
VISION® (модуль VISSIM). Моделирование производилось в несколько
этапов. Для создания детальной модели в качестве растровой основы
транспортной сети в VISSIM использовалась строго масштабируемая
карта, поскольку точность масштабирования изначально определяет
качество модели. Для каждого парковочного места создавалась траектория
движения транспортного средства, а также определялась конфигурация
парковочного места. На местах въезда на парковку и выезда с парковки
выделялись конфликтные зоны и зоны малоскоростного режима. Далее
задавались параметры имитации, что позволило в дальнейшем
визуализировать процессы, выполняемые в VISSIM.
Другой проблемой являются так называемые «уличные» парковки –
стоянки автомобилей вдоль проезжей части в связи с отсутствием
организованного пространства для паркирования. В качестве объекта была
выбрана ул. Пирогова – насыщенная зонами притяжения горожан
(центральная больница, рынок, центр детского творчества и др.).
Методами регрессионного анализа определена модель, связывающая
среднюю скорость транспортного потока (V) и ширину (h) «уличной»
. Очевидно, что средняя скорость
парковки:
транспортного потока падает почти вдвое с увеличением числа
припаркованных автомобилей.
С целью повышения пропускной способности данного участка
разработана комплексная схема организации дорожного движения (ОДД)
с обустройством парковочных карманов.
Статистические данные о составе транспортных потоков, их
интенсивности, а также структуре цикла светофорного регулирования
использованы для построения имитационной модели исходной схемы
ОДД в PTV VISION® (модуль VISSIM). Модели вариантов разработанных
комплексных схем ОДД созданы на основе прогнозных расчетов.
Итогом моделирования является визуализация проектных решений
(видеофайлы), что позволяет выделить наиболее приемлемый вариант – по
критериям безопасности и эффективности.
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УДК 004(075.04)
К.т.н. Петренко О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АТРИБУТИВНИХ ДАНИХ
В ARCGIS
Ph.D. Petrenko A.Y.
FEATURES OF VISUALIZATION OF ATTRIBUTIVE DATA
IN ARCGIS
ArcGIS є повноцінною системою, яка дозволяє збирати,
організовувати, керувати, аналізувати
і розподіляти географічну
інформацію. Будучи світовим лідером серед платформ для побудови і
використання геоінформаційних систем (ГІС), ArcGIS використовується
людьми по всьому світу для застосування географічних знань у
практичній сфері державного управління, бізнесу, науки та освіти.
Платформа ArcGIS дозволяє публікувати географічну інформацію для
доступу і використання будь-якими користувачами. Система доступна в
будь-якій точці, де можливе використання веб-браузерів, мобільних
пристроїв у вигляді смартфонів, а також настільних комп'ютерів. ArcMap
– основна програма, що входить до складу ArcGIS, та використовується
для створення, наповнення та аналізу електронних карт [1-3].
Електронні карти, які є основою будь-яких ГІС, передають інформацію
про географічні об'єкти, проте відображення одних лише об'єктів – навіть
за допомогою різних умовних позначень – зазвичай недостатньо. На
картах повинна бути також текстова інформація. Існують різні типи
текстової інформації. Описовий текст можна розміщувати поряд з
окремими картографічними об'єктами. Оскільки тексти служать для
різних картографічних цілей, ArcGIS пропонує декілька різних типів
текстів. Основні типи - це написи, анотації і графічний текст.
Напис - це текстовий фрагмент в ArcGIS, який розташовується
автоматично і текст якого береться з атрибутів об'єкту. Це найшвидший і
простіший спосіб додавати текстові описи окремих об'єктів на карту.
Наприклад, можна підключити динамічні написи для шару великих міст і
швидко додати назви цих міст на карту. Оскільки написи завжди
грунтуються на атрибутивних таблицях, їх можна використати тільки для
додавання описів.
Друга важлива опція для роботи з текстом - це використання анотацій.
Анотації можна використати як для опису окремих об'єктів, так і для
додавання на карту загальної інформації. На відміну від написів, кожна
анотація зберігає просторову інформацію про своє місце розташування,
48

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
текстовий рядок і властивості відображення. В порівнянні з написами,
анотація надає більше можливостей для відображення і розміщення
текстів, оскільки автор сам може вибирати потрібні фрагменти тексту і
редагувати їх.
За допомогою ArcMap можна конвертувати написи в анотації. Анотації
бувають двох видів залежно від місця зберігання - в документі карти і у
базі географічних даних. Анотації документів карти знаходяться в
просторі даних і організовані в групи, які зберігаються у документах карт і
редагуються за допомогою графічних інструментів. Анотації бази
географічних даних також знаходяться в просторі даних, але зберігаються
у базі географічних даних у вигляді текстів або графіки і редагуються за
допомогою інструментів редагування ArcMap.
ArcGIS надає дві основні опції для зберігання анотацій. Анотації бази
географічних даних зберігається у базі географічних даних в класі
просторових об'єктів анотацій. Фактично анотація бази географічних
даних - це особливий тип географічних об'єктів, який зберігається разом з
іншими географічними даними у базі географічних даних. Як і точкові,
лінійні і полігональні об'єкти клас об'єктів анотацій може
використовуватися у багатьох різних картах.
Анотації документу карти зберігаються у вигляді груп анотацій в
кожному фреймі даних. Групи анотацій можна використати, щоб
організовувати анотації документу карти, або можна помістити усі
анотації в одну групу анотацій "за умовчанням", яка автоматично існує в
кожному фреймі даних документу карти.
Графічний текст завжди зберігається в документі карти. Як і анотації
документу карти, графічний текст додається до конкретної карти.
Графічний текст зберігається на сторінці компонування карти і не може
бути організований в групи.
В доповіді демонструється розширені можливості відображення
написів з використанням формул та операцій над атрибутами об‘єктів. На
конкретних прикладах показано, як побудувати вираз для відображення
написів для кожного просторового об'єкта. Ці вирази створюються згідно
з правилами мови написання скриптів. Розглянуто приклади використання
синтаксичного аналізатора VBScript.
Література
1. Петренко О.Я. Побудова електронної карти засобами ArcGIS:
Навчальний посібник. / О.Я. Петренко – К. ІПДО НУХТ, 2015. – 96 с.
2. Петренко О.Я. Управління географічними даними засобами ArcGIS:
Навчальний посібник. / О.Я. Петренко – К: ІПДО НУХТ, 2016. – 70 с.
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УДК 004.738.5
К.і.н. Прокоп Ю.В.
АНАЛІЗ ЗАТРЕБУВАНИХ НА РИНКУ ПРАЦІ ІНСТРУМЕНТІВ
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ph.D. Prokop Y.V.
ANALYSIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS DEMANDED IN
THE LABOR MARKET
Проблема аналізу перспектив розвитку ІТ має особливе значення для
освітніх установ, які спеціалізуються на підготовці фахівців в галузі
комп'ютерних наук, інженерії програмного забезпечення і сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Суттєвого значення це набуває, зважаючи на дані досліджень ринку
IT-аутсорсингу компанією Central and Eastern European Outsourcing
Association [1], в яких Україна посіла перше місце серед країн Центральної
та Східної Європи в категоріях «Краща ринкова вартість у сфері ITаутсорсингу» і «Найбільша кількість співробітників, зайнятих у сфері IT» і
четверте місце у світі за обсягами експорту програмної продукції, а також
на затребуваність у понад 50 тисяч кваліфікованих фахівців з розробки
програмної продукції для підтримки нинішніх темпів розвитку
комп'ютерної індустрії.
Саме тому дуже важливо під час планування навчального процесу
гнучко корегувати зміст навчальних дисциплін відповідно до потреб
сучасного ринку ІТ-праці.
Проведений аналіз показав, що найбільш популярними мовами
програмування в Україні та світі є JavaScript, Java, Python, PHP, C# і C++.
Для цього були порівняні рейтинги мов програмування відповідно до
індексів PYPL, TIOBE, GitHub та StackOverflow [2].
Подальше дослідження полягало в аналізі ринку праці в Україні (сайт
rabota.ua) та порівнянні його з результатами подібних досліджень [3, 4] в
інших країнах (на основі сайтів dice.com, really.com) (рис. 1).
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Рис.1. Порівняльна оцінка мов програмування на ринку праці України (за
даними сайту rabota.ua) та іноземними ринками роботи
Дослідження виявило певні розбіжності в тенденціях мов
програмування в Україні та інших країнах, проте поза сумнівами лідерами
є JavaScript, Java і Python. Більша популярність в Україні JavaScript і PHP,
порівняно з іноземними ринками роботи, зумовлена розбудовою в державі
інститутів е-урядування та е-комерції, що впливає на потребу в розробці
відповідних якісних інтернет-ресурсів.
Проведений аналіз показав, шо результати досліджень на
вітчизняному ринку праці ІТ співвідносяться з вимогами ринку ІТ робочих
місць в інших країнах світу.
Водночас виявлено, що в Україні більш затребувані ІТ-фахівці в
області розробки веб-додатків зі знанням відповідних програмних засобів.
Література
1. Професійний стандарт «Фахівець з розробки програмного
забезпечення» / Міністерство освіти і науки України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/ITprof-standarty/6-ps-rozrobnik-pz-13.12.2014.pdf.
51

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
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the job market in Ukraine and the world. / Prokop Y.V., Trofymenko O.G.,
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P. 101-108. DOI 10.33243/2518-7139-2018-1-2-101-108.
3. Top programming languages in use 2000–2018. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://yourbasic.org/top-programming-languages/.
4. Putano B. Most Popular and Influential Programming Languages of
2018. / B. Putano [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://stackify.com/popular-programming-languages-2018/.
УДК 004.91
Мазурець О.В.
Хмельницький національний університет, Україна
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Mazurets A.V.
APPLYING OF THE PRODUCTION MODEL FOR AUTOMATIC
GENERATION OF TEST TASKS
Важливу роль в розв’язанні задачі ефективного контролю рівня
одержаних знань відіграють комп’ютерні засоби перевірки знань. Одним
із основних способів контролю знань в навчальних середовищах є
комп’ютерне тестування.
В роботі [1] було описано розроблену інформаційну технологію
автоматизованого формування тестових завдань за навчальними
матеріалами, що дозволяє на основі вхідних даних у вигляді контенту
файлу формату .docx навчальних матеріалів або його визначеної частини
автоматизовано формувати вихідні дані у вигляді файлу з тестами для
імпорту у середовище Moodle. В межах даної інформаційної технології
для створення множини тестових завдань було використано метод
автоматизованого формування тестових завдань; в процесі його
використання за допомогою правил продукції автоматизовано
генеруються тестові завдання. Процес ручного створення тестів базується
на використанні моделі, що заснована на правилах (продукційної моделі),
й дозволяє подавати знання у вигляді речень типу «Якщо (умова), то (дія)»
(рис. 1). Таку модель використовують продукційні експертні системи, які
працюють аналогічним чином для вирішення практичних задач
наведеного характеру. Умовою (антецедентом) є деяке речення-зразок, за
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яким здійснюється пошук, а дією (консеквентом) – дії, що виконуються
при успішних результатах пошуку (рис.2).

Рис. 1. Приклад використання правила продукції для формування
тестового завдання

Рис. 2. Схема продукційного правила для формування прототипів
тестових завдань
При використанні методу автоматизованого формування тестових
завдань виконується пошук відповідності антецедента обраного правила
створення тестового завдання для перевірки знання обраного ключового
терміну в обраному фрагменті контенту навчального матеріалу.
Якщо відповідність встановлено – відповідно до консеквента даного
правила формується нове тестове завдання й додається до множини
тестових завдань.
Перевагами представлення алгоритмів формування тестових завдань у
вигляді продукційних правил є:
1) модульність (окремі продукційні правила можуть буди додані до
бази знань, видалені чи відредаговані незалежно від інших);
2) наочність та однаковість структури;
3) простота створення та розуміння окремих правил;
4) простота механізму логічного виведення.
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Недоліками представлення алгоритмів формування тестових завдань у
вигляді продукційних правил є:
1) низька ефективність обробки, оскільки більша частина часу
витрачається на перевірку можливості застосування правил;
2) відсутність гнучкості при логічному виведенні;
3) складність оцінки цілісного образу знань з тієї чи іншої предметної
області;
4) при великій кількості продукційних правил достатньо складно
відстежити несуперечливість та повноту бази знань.
Література
1. Бармак О. В., Мазурець О. В., Кліменко В. І. Інформаційна
технологія автоматизованого формування тестових завдань / О. В. Бармак,
О. В. Мазурець, В. І. Кліменко // Науковий журнал «Вісник
Хмельницького національного університету» серія: Технічні науки.
Хмельницький, 2017. – №5. – С.93 – 103.
УДК 004.652
Тимощук О. В., к.т.н. Басюк Т. М.
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ
РЕСУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
Tymoshchuk O. V., Ph.D. Basyuk T. M.
DESIGNING THE SYSTEM OF POPULARIZATION OF INTERNET
RESOURCE WITH USE OF EXTERNAL FACTORS
In order to take high positions in the search return, you need to be
actively engage in promotion of the site – SEO optimization. Relevance of
promotion today is high, as never before. First of all, this is due to the sharp
increase of the number of users of the global web and their interest in finding
the necessary goods and services. Secondly, in the area of the information
network Internet is hosted a significant number of websites that compete on
their topics in order to attract potential customers. And in order to win this
struggle, it is necessary to bring the site to the TOP position, which is
impossible without using of modern technologies for the popularization of
Internet resources. It's no secret that the process of website promotion is quite
routine and monotonous work, which requires not only a lot of forces but time,
so many webmasters in order to facilitate their work use special systems of
automatic promotion of sites that are characterized by a number of
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disadvantages: from limited functional to commercial use [1]. Given the fact the
actual task is to design a system for popularizing an online resource using
external factors of ranking.
To develop a system of popularization, we carried out a comprehensive
system analysis of the subject using a structural approach and a tree of goals
and a plurality of diagrams was constructed. In fig. 1 and 2, the context diagram
and it`s decomposition are depicted. On this contextual chart with the system
being developed, two external entities interact with each other – the user and the
administrator. The customer enters information about himself, that is,
authorizes, and the address of the Internet resource that needs to be promoted,
after processing these data, it is sent to him back the generated
recommendations and indicators, as well as relevant notifications about the
results of SEO. The administrator, after entering the personal data, confirming
his rights, can view and influence the performance of the service.

Fig.1. Contextual chart
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Fig. 2. Detailed (decomposition of level 1) data flow diagram
On a detailed chart, the following processes are present: carry out user
identification, observe the information resource, create a new project, start an
SEO campaign. The "Carry out user identification" process is responsible for
the registration and identification of the user. In case of a successful
authorization, the user gets access to his account and the ability to create
projects and run an SEO campaign. The process "Observe the information
resource" carries out the analysis of the Internet resource on certain indicators,
the analysis can be done as by the authorized user as the guest. The process
"Create a new project" is responsible for selecting keywords, relevant pages for
each of these words and entering the information received into the database,
where the system users' projects are stored. In the process of "Start an SEO
campaign" on the basis of the previously created project, which is taken from
the database, the launch of popularization, also configures the system of
notifications of SEO results. The projected system will carry out the analysis
the information resource, the selection of keywords in accordance with the
subject of the site, identification of effective donor sites, which is extremely
important both for saving time and money. In this case, the user will be
provided with detailed statistics on the results.
Further research will be aimed at program implementation of the system
in accordance with the described approach and verification of its work.
References
1. Grappone J. Search Engine Optimization (SEO): An Hour a Day/
Jennifer Grappone. - US: Wiley Publishing, Inc., 2013. – 435p.
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УДК 004.6
К.п.н. Яворский В.М, Корнаухов А.С.
ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯМИ DATA MINING
Ph.D. Jaworski V. M., Kornaukhov A.S.
DATA MINING VISUALIZATION TOOLS BY DATA MINING
TECHNOLOGIES
Интеллектуальный анализ данных («data mining») представляет
собой процесс обнаружения интересных знаний из большого количества
данных, хранящихся в базах данных. Возможность представить
(визуализировать) данные в Интернете становится актуальной не только в
научных социально-экономических исследованиях, но и в организации
образовательного процесса в вузе.
Процесс обнаружения знаний («knowledge discovery process», KDP)
определяется как нетривиальный процесс идентификации достоверных,
новых, потенциально полезных и, в конечном итоге, понятных
закономерностей для данных.
Популярные модели KDP.
Хотя модели обычно подчеркивают независимость от конкретного
применения и инструментов, их можно в целом разделить на практические
(например, на те, которые нацелены на решение промышленных проблем,
бизнес проблем) и академические.
Майнд мэп – прием, позволяющий работать легко, наглядно,
креативно, задействуя оба полушария головного мозга. Он был придуман
и описан в 70-х годах прошлого века британским психологом, автором
методики запоминания и организации мышления Тони Бьюзеном (Tony
Buzan). С помощью интеллект-карт можно составлять наглядные,
обозримые, легко воспринимаемые записи. В отличие от привычных нам
классических заметок или от конспекта, имеющих линейную структуру,
интеллект-карта – это скорее наглядная карта, изображение, на котором
сразу можно увидеть базовую, центральную тему, ключевую идею – ведь
она расположена в самом центре интеллект-карты, а все крупные идеи,
мысли, ассоциации расходятся от нее лучами. Крупные идеи
разветвляются на более мелкие.
Интеллект-карты применимы практически во всех областях жизни.
Образование и профессиональная деятельность не стали исключением.
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В
образовательной
деятельности
интеллект-карты
могут
использоваться при планировании работы, подготовке и проведении
презентаций, чтобы обеспечить наглядность и систематизировать учебный
материал.
Кластеризация и К-средние.
Интеллектуальный анализ данных при помощи программного
обеспечения позволяет пользователю анализировать данные разных
размеров, классифицировать их и обобщать зависимости, выявленные в
ходе процесса анализа.
Интеллектуальный анализ данных может быть использован для
работы с большим объемом данных, чтобы обнаружить скрытые
закономерности и зависимости, которые могут быть полезны в процессе
принятия решений. Как один из примеров методов работы с большими
объемами данных, легко осуществимом в образовательном процессе,
можно привести кластерный анализ, который анализ используется для
сегментации большого набора данных на подмножества.
Кластеризация является одним из основных методов, часто
используемых при анализе наборов данных. Каждый кластер представляет
коллекцию объектов данных, которые похожи друг на друга в пределах
одной и той же группы, но отличается от других объектов в кластере.
Один из приемов кластеризации – метод К-средних, при котором
минимизируется суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от
центров кластеров.
Примером технологии Data Mining является использование
шаблонов визуализации данных http://selection.datavisualization.ch/#.
Нами показаны лишь некоторые возможности интеллектуального
анализа и визуализации данных.
В своих исследованиях мы исходим из того, что только глубокие и
достаточные знания в системе высшего образования могут позволить
будущим выпускникам вузов управлять экономической системой
государства и достигать необходимых целей в области качества,
методология анализа данных.
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УДК 004.05
Тяпкин Д.А., к.в.н. Юрин И.В., Пахомова Д.В., Фаткулин А.Р.,
Рыбак Е.О.
QR-КОД КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК УГРОЗЫ
Tyapkin D.A., Ph.D. Yurin I.V., Pakhomova D.V., Fatkulin A. R.,
Rybak E.O.
QR-CODE AS A POTENTIAL SOURCE OF THREAT
QR-код (от англ. Quick Response – быстрый отклик) – это двумерный
штрихкод, представляющий собой матричный код в форме квадрата,
состоящего из цветных элементов и пустот. С помощью устройства,
способного считывать оптическую метку, пользователь может изучить
информацию, зашифрованную в виде матричного штрихкода. Пример QRкода представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример QR-кода
В настоящее время QR-коды широко распространены по всему миру.
Технология, которая изначально была разработана для достаточно узкого
профессионального использования (производство, торговля и логистика),
стала применяться и в других отраслях – рекламе, продвижении в
интернете и др. Это обусловлено рядом преимуществ данной технологии:
QR-код может содержать большой объем информации и считываться
смартфоном, а также имеет открытый и распространённый стандарт.
Сегодня QR-код является атрибутом, подчёркивающим индивидуальность
объекта [1].
Интенсивное внедрение данной технологии в самые разные сферы
обусловливает актуальность её объемного исследования: наравне с
сильными сторонами, важно изучать опасности, которые может нести в
себе ее использование. Целью данной работы является выявление угроз,
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которыми может быть чревато взаимодействие рядовых пользователей с
QR-кодами.
Технология QR-кода используется злоумышленниками как один из
методов социальной инженерии. По причине дефицита информации или
халатности пользователь может стать жертвой махинационных схем,
которые на данный момент широко распространены. Возрастанию
количества обманных маневров способствовали низкая сложность
генерации QR-кодов и популяризации данной технологии.
В основном мошенники пользуются тем, что невооруженным глазом
невозможно определить, содержится ли в данном изображении ссылка на
вредоносный ресурс. Это позволяет распространять QR-коды в местах
массового скопления людей [2].
Для этого достаточно распечатать нужную матрицу на клейкой бумаге
и нанести её поверх изначального изображения. Также популярен вариант
с подделкой документов, когда, например, вместо подлинных квитанций
злоумышленники подкладывают экземпляры с собственным QR-кодом.
В Интернете мошенники размещают вредоносный QR-код как в
персональной электронной рассылке под видом безобидного документа,
так и на публичных сайтах. Обычно пользователя пытаются обмануть,
обещая при сканировании штрихкода лёгкий заработок, однако имеет
место и индивидуальный подход к жертве. Кроме того, распространены
случаи кражи информации, списания денежных средств, загрузки
вредоносного ПО, взлома аккаунтов Интернет-сервисов, получения
удалённого доступа к устройству.
Масштаб угрозы варьируется в зависимости от конкретного случая.
Например, в китайском городе Гуанчжоу у людей было украдено около 90
миллионов юаней (14,5 миллионов долларов) путем мошеннического
использования QR-кодов, которые часто сканируются для идентификации
продукта и доступа к мобильной платформе.
Также, по данным облачного сервиса распознавания голоса iFlytek, в
настоящее время более 23% троянских программ и вирусов передаются
через QR-коды.
Несмотря на появление защитного ПО и постепенное информирование
общества о возможностях и угрозах использования QR-кодов, главную
роль в вопросе безопасного сканирования данных изображений играет
человеческий фактор. Только от пользователя зависит сохранность его
ресурсов. Для изменения ситуации необходимо предметное регулирование
и решение проблемы. Введение многоуровневой проверки информации,
зашифрованной в QR-кодах, со стороны генераторов кодов может стать
решением проблемы в данной сфере. Также этому поспособствуют
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изменения национальных стандартов, связанных с применением QR-кодов
[3].
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ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ШАБЛОНІВ ПРИ
АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПОШУКУ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ У
НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ
Artiukhova D.I., Mazurets A.V.
USE OF SYNTAXIC TEMPLATES AT AUTOMATED SEARCH OF
KEY TERMS IN EDUCATIONAL MATERIALS
В інформаційній технології автоматизованого створення тестів до
навчальних матеріалів курсу [1] на етапі пошуку ключових термінів до
елементів навчальних матеріалів [2] передбачено необов’язкову
можливість коригування одержаних множин ключових термінів, що може
підвищити якість вихідних даних, шляхом фільтрування за синтаксичними
шаблонами. За результатами проведеного аналізу вибірки з понад 1300
елементів навчальних матеріалів із визначеними укладачем (автором)
репрезентативними множинами ключових термінів, встановлено, що всі
елементи множин ключових термінів авторів відповідають наступним
закономірностям:
 кількість слів у терміні n=1..6.
 якщо термін є словом (n=1), то воно входить до множини іменників
MI.
 якщо термін є словосполученням (n>1), то до його складу входять
елементи множини ММ. До складу множини ММ входять множини
семантично значущих елементів (іменників MN, числівників MNum і
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прикметників MA) та семантично зв’язуючих елементів (сполучників MS і
прийменників MP).
 якщо n>1, то до складу словосполучення входить принаймні один
елемент із множини іменників MN.
 якщо n>1, то першим (k=1) та останнім (k=n) словом є елементи
множини семантично значущих елементів M N  M Num  M A .
 якщо n>1, то між елементами словосполучення відсутні розділові
знаки (окрім дефісу та апострофу, які є частинами слова).
При цьому, якщо термін є словосполученням, то для слів з його
складу визначено наступні обмеження:
 до множини сполучників MS належать тільки сполучники, які
належать до виду простих, що морфологічною будовою не пов'язані з
іншими частинами мови. Їх множина є визначеною: MS = {і, й, а, чи, та}.
 до множини прийменників MP належать тільки прийменники, які
належать до виду первинних, тобто які мають праслов'янське походження.
Їх множина є визначеною: MP = {без, у, в, від, для, по, через, при, над, під,
до, з, із, як, за}.
 до множини числівників MNum належать тільки порядкові
числівники (наприклад: «дев’яності», «перша», «двадцять»  MNum).
Також до цієї множини можна віднести групи цифр розмірності не більше
4 (наприклад: «2019», «1053», «256»  MNum).
Таким чином, після автоматизованого визначення множини
ключових термінів навчального матеріалу, з неї видаляються ті терміни,
що не відповідають наступній умові:
M T   x1 , x 2 , x3 , x 4 , x5 , x6 x1  M N  M Num  M A ,
x 2  M M , x3  M M , x 4  M M , x5  M M ,

x6  M N  M Num  M A , x1 , x 2 , x3 , x 4 , x5 , x6  M N  .

(1)

Одержані в результаті елементи множини ключових термінів можуть
бути відсортовані за номінальним значенням оцінки важливості, в їх
кількість – обмежена згідно показника щільності слів. За результатами
проведеного аналізу елементів навчальних матеріалів було отримано
закономірності, що дозволили побудувати інформаційний шаблон
ключових термінів у цифрових навчальних матеріалах. Після
автоматизованого визначення множини ключових термінів навчального
матеріалу, з неї видаляються терміни, що не відповідають інформаційному
шаблону. Наведена фільтрація за допомогою шаблону одержаних
елементів множини ключових термінів дозволяє підвищити якісти
формування множин ключових термінів і вирішення ряду похідних задач.
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Пахомова Д.В., к.в.н. Юрин И.В., Тяпкин Д. А., Сидоркина В.Е.,
Новикова А.А.
АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ И СПОСОБОВ ПОДАВЛЕНИЯ
ВИДЕОСИГНАЛОВ
Pakhomova D.V., Ph.D. Yurin I.V., Tyapkin D.A., Sidorkina V.E.,
Novikova A.A.
ANALYSIS OF DEVICES AND METHODS OF SUPPRESSION OF
VIDEO SIGNALS
Развитие технологического прогресса позволяет создать много
различных устройств, которые обеспечивают конфиденциальность личной
жизни людей или защищают коммерческие секреты.
Одним из таких является устройство подавления видеосигнала для
камер видеонаблюдения.
Использование этих приборов гарантирует полную защиту от
видеонаблюдения, которое проводится с применением любых
современных видеокамер – для каждой из них можно подобрать
оптимальный способ.
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За счет стремительного роста развития цифровых технологий в области
передачи видеосигнала, видеонаблюдение вышло на новый качественный
уровень. Лучшим способом для обеспечения
конфиденциальности
является несложное устройство – генератор помех. Все, что требуется —
настроить генератор на нужную частоту.
Генератор блокирует передачу сигнала с камеры на устройство,
с которым она соединена.
В результате, изображение с камеры не выводится совсем или за счет
создаваемых блокиратором помех выводится со значительными
искажениями.
Устройства подавления видеосигналов бывают:

мобильные;

стационарные;

сверхмощные.
Стационарные
генераторы
помех
работают
от сети
220В
и предполагают исключительно локальное воздействие в заранее
выбранном месте. Но в тоже время имеют большой радиус охвата,
который зависит непосредственно от мощности устройства.
Портативные генераторы удобны в использовании, так как могут
работать в режиме полной автономии и в абсолютно любом месте,
поэтому очень уместны в случаях, например, нахождения на чужой
территории, где достоверно неизвестно, ведется ли видеонаблюдение.
Самый малораспространенный вид генераторов — сверхмощный.
Используется исключительно на больших объектах.
Так же не механическим способом подавления видеосигнала являются
радиопомехи.
Недорогие модели устройств («джаммер») имеют радиус подавления:
от 5 до 20 м; более дорогие модели способны сделать помехи в радиусе
50-150 метров.
Действуют следующим образом: включается устройство, воздействует
на сеть системы видеонаблюдения, сеть разрывается, камеры не могут
подключиться к роутеру или регистратору.
Аналоговый сигнал подвержен воздействию электромагнитных помех,
даже экранированный кабель не сможет полностью защитить сигнал от
мощных наводок. С помощью специальных устройств можно создать рябь
и ухудшить качество передаваемой картинки. В цифровой IP системе
передача осуществляется так же с помощью электрического сигнала, но
регистратор и камера могут общаться между собой и исправлять ошибки
при передаче сигнала, и картинка на выходе не пострадает.
Сферы применения устройств подавления видеосигнала:

защита от скрытого видеонаблюдения, шпионажа;
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обеспечение безопасности спецобъектов;

защита коммерческих данных и производственных секретов.
На сегодняшний день существует много различных моделей устройств
подавления видеосигнала. Условно разделить данные устройства можно
по: диапазону подавляемых частот, принципу работы, вариантам системы
питания, исполнения и пр.
Проанализировав возможности подавления видеосигналов, можно
сделать вывод, что данная сфера ничуть не отстает в развитии от самих
систем видеонаблюдения. С появлением новой технологии передачи,
защиты сигналов в системах видеонаблюдения, сразу же появляется новая
технология подавления, снятия данного сигнала.
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Секция 2. Способы и методы защиты информационных систем
УДК 004.056.5
Д.т.н. Кобозєва А.А., к.т.н. Бобок І.І.
ВИЯВЛЕННЯ БЛОКОВОЇ ОБРОБКИ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ
Dr.Sci. Kobozeva A.A., Ph.D. Bobok I.I.
DETECTION OF DIGITAL IMAGE BLOCK PROCESSING
Питання виявлення порушень цілісності інформації, зокрема цифрових
зображень (ЦЗ), які розглядаються в роботі, є одним з основних для
фахівців в галузі інформаційної безпеки. Згаданій задачі приділяється
багато уваги [1], однак вона не має остаточного задовільного розв'язку на
сьогоднішній день.
Дуже широке поширення отримала сьогодні блокова обробка ЦЗ. Це
різні стеганографічні алгоритми, це будь-яка обробка, що включає в себе
збереження результуючого зображення у форматах із втратами (Jpeg,
Jpeg2000), це локальна обробка зображення, що має місце при клонуванні
й фотомонтажі. Блокова обробка ЦЗ має свої особливості: її природнім
результатом часто є зменшення кореляції значень яскравості для сусідівпікселів, які виявляються на границях блоків, використовуваних при
обробці. З врахуванням цього проглядається принципова можливість
розробки універсального методу виявлення блокової обробки ЦЗ.
Авторами не знайдено у відкритих джерелах подібних розробок.
Метою роботи є підвищення ефективності експертизи цілісності ЦЗ
шляхом розробки універсального методу виявлення його блокової
обробки.
Нехай F - n  m -матриця ЦЗ. Матриця F розбивається на

квадратні l  l  блоки малого розміру. Нехай В - довільний блок.
Основою методу є встановлене раніше [2] співвідношення, яке має місце в
більшості блоків оригінальних ЦЗ:
де

a ,b 

 

 





O
 u1 ,   v1 ,   n ,e1 ,

– кут між векторами

a,b ; u1

і

v1 –

відповідно лівий і

правий сингулярні вектори (СНВ) В, отримані в результаті нормального
сингулярного розкладання матриці блоку [3], які відповідають
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Блокова обробка приводить до характерних наслідків для формальних
параметрів ЦЗ. Встановлено, що зміна відносної кількості 2 2 - і
4 4 -блоків матриці ЦЗ, для яких мала місце умова

 





O
 u1 ,   n ,e1 ,

(1)

після зсуву сітки стандартної розбивки матриці для оригінальних і
неоригінальних зображень буде різною. Так для переважної більшості
оригінальних ЦЗ ці зміни не перевищують 1%. Для переважної більшості
ЦЗ, які піддавалися блоковій обробці, ці зміни перевищують (часто,
значно) 1%. Враховуючи це, а також результати досліджень, які
стосувалися мінімальних і максимальних значень відносної кількості
2 2 -, 4 4 -блоків, для яких має місце умова (1) при різнихзбурних
діях [2], розроблений метод виявлення результатів блокової обробки ЦЗ,
який не приводиться в цій роботі з причини свого значного обсягу.
Розроблений метод виявлення порушення цілісності ЦЗ внаслідок його
блокової обробки не має аналогів, як свідчать відкриті джерела.
Алгоритмічна реалізація методу має високу ефективність з урахуванням
помилок I-го (ЦЗ, що зазнало блокову обробку, визначається як
оригінальне) і Ii-го (оригінальне ЦЗ визначається як таке, яке піддалося
блоковій обробці) роду, дозволяє виявляти не тільки результати стиску ЦЗ
із втратами, накладання різних шумів, факт проведеної фільтрації, але й
наявність вкладеної в ЦЗ додаткової інформації в результаті блокового
стеганоперетворення, а також стеганоперетворення, проведеного над ЦЗконтейнером, що зберігалося у форматі з втратами.
Література
1. Kobozeva, A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital
Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok,
A.I. Garbuz // Transport and Telecommunication, 2016. – Vol. 17, Issue 2. –
P. 128 –137.
2. Бобок, И.И. Теоретическое развитие общего подхода к проблеме
выявления нарушений целостности цифровых контентов, основанного на
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анализе полного набора формальных параметров / И.И.Бобок //
Інформатика та математичні методи в моделюванні,2017. – Т.7. – №3. –
С. 170 – 177.
3. Bergman C. Unitary embedding for data hiding with the SVD /
C.Bergman, J.Davidson // Security, steganography and watermarking of
multimedia contents VII, SPIE, 2005. – Vol.5681. – Р.619 – 630.
УДК 004.9:004.75
Д.т.н. Лисецкий Ю.М.
ОБЛАЧНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ПО
МОДЕЛИ SAAS
Dr.Sci. Lysetskyi Y.M.
CLOUDY of COMMUNICATION PLATFORM ON MODEL OF SAAS
В последние годы во всем мире увеличивается количество
пользователей коммуникационными сервисами облачной телефонии,
видео-конференцсвязи,
унифицированными
коммуникациями
и
совместной работы над проектами, которые предоставляются по модели
SaaS (software as a service). Это модель обслуживания, при которой
сервис-провайдер предоставляет подписчикам готовое прикладное
программное обеспечение, как услугу [1].
Учитывая востребованность таких сервисов и достаточно большую
конкуренцию на рынке коммуникационных услуг, компаниипроизводители предлагают новые решения. Одно из них – это
объединение всех коммуникационных служб в одном приложении.
Благодаря развитию облачных и мобильных технологий доступ к этому
приложению возможен с любого рабочего места (веб-браузер, ноутбук,
мобильный телефон и др.).
В этом приложении можно вести переписку и с группой людей,
организовывать аудио и видео конференции, делать аудио и видео звонки
пользователям приложения, а также и на номера ТфОП и IP телефонии,
интегрировать популярные инструменты необходимые для работы.
Одно из таких приложений – Spark разработано компанией Сisco –
лидером среди производителей on-premise систем коммуникационных
сервисов, и провайдера одной из самых популярных облачных служб
WebEx [2]. Cisco Spark Service – основная служба облачной платформы,
представляющая собой набор инструментов для совместной работы.
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В сервисе для общения выделено три базовых инструмента:
Message для обмена сообщениями и файлами; Meeting для проведения
голосовых и видеоконференций; Call для телефонных звонков. Реализация
и настройка этих инструментов осуществляется через приложение Cisco
Spark App и веб-портал Cloud Collaboration Management Portal (CCMP). С
помощью приложения можно обмениваться сообщениями и делится
файлами с возможностью предварительного просмотра как с командой,
так и друг с другом, создавать или присоединятся к голосовым и видеоконференциям с демонстрацией на экран, совершать голосовые и видео
звонки по SIP-протоколу.
К комнатам через веб-портал Cisco Spark Depot можно подключать
ботов и интегрировать различные облачные приложения, как например,
ZenDesk, GitHub, Zapier. Для работы с Cisco Spark можно использовать
клиент на десктопе под управлением Mac или Windows, веб-клиент или
мобильный клиент для Android или iOS.
Автоматизация приложения возможна с помощью службы Spark for
Developers. С ее помощью Cisco Spark Service может использоваться как
REST API приложение для интеграции разработчиками в службу своих
решений.
Настройка сервиса производится с помощью CCMP, который
предоставляет удобный интерфейс администрирования пользователями,
службами и лицензиями, а также отчёты по использованию служб и
мониторингу сервисов. С его помощью к сервису можно привязать DNS
компании, настроить SIP URI и интегрировать свой SingleSignOn сервис.
На портале возможно приобрести контракт на предоставление услуг
ТФоП у Preferred Media Partner (PMP) Cisco, после чего платформа
становится облачной АТС, с возможностью регистрации телефонов
моделей 7800 и 8800 или подключения системы для проведения
конференций SX10.
Также можно использовать Spark Hybrid Services для интеграции
облачного сервиса с on-premise сервисами заказчика. Сервис включает в
себя такие инструменты, как Hybrid Call, Hybrid Calendar, Hybrid Directory.
При подключении Hybrid Directory к Directory Connector на стороне
клиента возможны синхронизация списка пользователей облачного
сервиса с списком пользователей компании в службе каталогов Active
Directory и использование SSO службы компании для работы с Cisco Spark
App и CCMP. Подключение Hybrid Call, Hybrid Calendar к клиентскому
Cisco Expressway позволяет использовать календарь MS Exchange с
приложением Cisco Spark для создания запланированных конференций и
как программный клиент для Cisco Unified Communication систем.
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Таким образом, с развитием облачных и мобильных технологий
появилась возможность изменить традиционные механизмы общения
между людьми, объединения все коммуникационные сервисы в одной
облачной службе. И такие компании, как Cisco, Microsoft, Facebook,
Google активно развивают свои облачные коммуникационные платформы
по модели SaaS.
Литература
1. Что такое модель SaaS, ее преимущества и примеры. URL:
https://www.kasper.by/blog/model-saas/.
2. Cisco Spark: весь функционал для совещаний в одном решении.
URL:
https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2017/0125b.html.
УДК 005.93:005.8:001.891
Д.т.н. Михайлов С.А., к.т.н. Шевцов Ю.С.
СТРУКТУРА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Dr.Sci. MikhailovS.A., Ph.D. Shevtsov Y.S.
CYBER SECURITY STRUCTURE IN THE INTERNATIONAL
GEOGRAPHIC ORGANIZATION
«S-63 IHO Data Protection Scheme» («Схема защиты данных
Международной гидрографической организации»), далее называемая
«схемой», описывает рекомендуемый стандарт защиты информации
электронной навигационной карты (ЭНК). Он определяет конструкции
безопасности и рабочие процедуры, которые должны соблюдаться для
обеспечения правильной работы схемы защиты данных и предоставления
спецификаций,
позволяющих
участникам
создавать
системы,
совместимые с S-63, и распространять данные безопасным и коммерчески
жизнеспособным способом.
Общее описание
Цель защиты данных имеет три раздела:
1.
Защита
от
пиратства:
для
предотвращения
несанкционированного использования данных путем шифрования
информации ЭНК;
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2. Селективный доступ: для ограничения доступа к информации
ЭНК только те клетки, что клиент был поставлен на учет;
3. Аутентификация: обеспечить уверенность в том, что данные
ЭНК поступают из утвержденных источников.
Участники схемы. Администратор схемы (АС) несет полную
ответственность за поддержание и координацию схемы.
Роль АС
управляется Международным гидрографическим бюро (IHB) в качестве
секретариата МГО от имени государств-членов МГО.
АС отвечает за контроль членства в схеме и обеспечение того,
чтобы все участники работали в соответствии с определенными
процедурами.
Серверы данных отвечают за шифрование и подпись данных ЭНК в
соответствии с процедурами и процессами, определенными в схеме.
Серверы данных выдают лицензии ЭНК т.е. разрешения, чтобы
клиенты данных с действительными разрешениями пользователей могли
расшифровать данные ЭНК.
Клиенты данных являются конечными пользователями информации
ЭНК и получат защищенную информацию от серверов данных.
Программное обеспечение клиента данных (OEM-система) отвечает за
аутентификацию цифровых подписей ЭНК и дешифрование информации
ЭНК в соответствии с процедурами, определенными в схеме.
Оригинальный производитель оборудования (OEM). OEMпроизводители, подписавшиеся на Международную Гидрографическую
Организацию (IHO) S-63 схема защиты данных (DPS) , должны создавать
программное приложение в соответствии со спецификациями,
изложенными в этом документе, и самостоятельно проверять и проверять
его в соответствии с условиями, предусмотренными администратором
схемы (SA).
Стандарт S-63 содержит тестовые данные для проверки OEMприложений.
АС предоставит успешным OEM-производителям
собственный уникальный ключ производителя и идентификацию (M_KEY
и M_ID).
Отношения участников S-63. АС (см.рис.1.), который может быть
только один, аутентифицирует личности других участников схемы. Все
серверы данных и системные производители (OEM-производители)
должны обратиться к АС, чтобы стать участниками схемы и при приеме в
схему поставляются с уникальной для них конфиденциальной
информацией. Клиенты данных являются клиентами серверов данных и
OEM-производителей.
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Рис.1. Взаимодействие участников S-63
Выводы. Описываемая структура взаимодействия участников МГО
позволит существенно повысить уровень информационной безопасности
конфиденциальных данных участников.
Литература
1. Издание S57 3.1: Стандарт передачи IHO для цифровых
гидрографических данных, Международное гидрографическое бюро
2. Стандарт цифровой подписи (DSS), Публикация федеральных
стандартов обработки информации (FIPS Pub) 186
3. Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем.
Каталог. Аутентификация. X.509 версия 3 - Международный союз
электросвязи.
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УДК 004.05

Фаткулин А.Р., д.т.н. Нырков А.П., Тяпкин Д.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ
Fatkulin A.R., Dr. Sci. Nyrkov A.P., Tyapkin D.A.
THE MAIN PROBLEMS IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE
INTERNET OF THINGS
В результате быстрых социальных и технологических изменений,
вызванных ростом Интернета, физический опыт человека в большей
степени связан с цифровым миром, чем когда-либо прежде, и именно
поэтому он должен быть защищен.
Чтобы Интернет вещей развивался эффективно, должны быть решены
проблемы безопасности, связанные с его ростом:
• Доступность: обеспечение постоянной связи между конечными
точками и их соответствующими службами.
• Идентификация: аутентификация конечных точек, сервисов и
работы клиента или конечного пользователя, использующего конечную
точку.
•
Конфиденциальность: снижение вероятности причинения вреда
отдельным конечным пользователям.
• Безопасность: обеспечение возможности проверки, отслеживания и
мониторинга целостности системы.
Чтобы Интернет вещей развивался в ожидаемом темпе, конечные
устройства должны иметь возможность постоянно общаться друг с
другом, конечными пользователями и внутренними службами.
Для этого внедряются новые технологии, такие как NB-IoT и LTE-M,
которые обеспечивают постоянное подключение для устройств с низким
энергопотреблением.
Это хорошо согласуется с проблемой повсеместного доступа в
Интернет
для
современного
мира.
Чтобы
конечная
точка
функционировала в экосистеме продуктов или услуг IoT, она должна быть
способна безопасно идентифицировать себя для своих партнеров и услуг.
Этот критический и фундаментальный аспект технологии IoT
обеспечивает то, что сервисы и одноранговые узлы могут гарантировать,
для чего и кому доставляются данные.
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Для проверки подлинности данных и достоверности каналов их
получения ведущие центры сертификации встраивают «сертификаты
устройств» в устройства IoT, предоставляя возможность выполнять
проверку подлинности широкого спектра устройств.
Конфиденциальность больше не может рассматриваться как
дополнение к существующим продуктам и услугам. Она должна быть
спроектирована на продукты с нуля, чтобы гарантировать, что каждое
действие разрешено, каждая идентичность проверена, и что эти действия и
связанные метаданные не подвергаются воздействию посторонних лиц.
Это может быть достигнуто только путем определения правильной
архитектуры для продукта или услуги, а также применения современных
технологий шифрования в каналах связи (например, Elliptic Curve
Cryptography).
Для того чтобы IoT развивался, не подвергая риску огромные группы
пользователей и физические системы, необходимо применять меры
информационной безопасности как на конечных точках, так и на IoTсервисах.
Защита устройств — это в первую очередь обеспечение безопасности
и
целостности
программного
кода.
Так
подписание
кода
криптографически гарантирует, что он не был взломан после подписания
и безопасен для устройства.
Устройства должны быть защищены и на последующих этапах, уже
после запуска кода, так защита на основе хоста обеспечивает харденинг,
разграничение доступа к системным ресурсам и файлам, контроль
подключений, защиту от вторжений, защиту на основе поведения и
репутации.
К сожалению, уязвимости в устройствах IoT все равно будут, их
нужно будет патчить, и это может происходить в течение длительного
времени после передачи оборудования потребителю.
По этой причине «управляемость по воздуху» (over-the air, OTA),
должна быть встроена в устройства до того, как они попадут к
покупателям.
Некоторые угрозы смогут преодолеть любые предпринятые меры,
независимо от того, насколько хорошо все защищено.
Поэтому крайне важно иметь возможности аналитики безопасности в
IoT. Системы для аналитики безопасности помогут лучше понять
защищаемую сеть, заметить подозрительные, опасные или злонамеренные
аномалии.
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УДК 007
Д.т.н. Бурлов В.Г., Петров С.В., Грозмани Е.С.
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ГРАДИЕНТНОГО БУСТИНГА НАД
РЕШАЮЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ
АТАК
Dr.Sci. Burlov V.G., Petrov S.V., Grozmani E.S.
APPLICATION OF THE ALGORITHM OF GRADIENT BUSTING
OVER DECISIVE TREES FOR DETECTING NETWORK ATTACKS
В основе любой деятельности лежат решения лица, ей управляющего
(далее – лицо, принимающее решения (ЛПР). Человек осуществляет
анализ обстановки и выбор плана действий на основе модели решения.
Таким образом, для построения системы обеспечения информационной
безопасности и эффективного управления ею, требуется обладать
математической моделью решения ЛПР.
В свою очередь формирование условий, гарантирующих достижение
целей деятельности, осуществляется с помощью применения естественнонаучного подхода, реализуемого научно-педагогической школой
«Системная интеграция процессов государственного управления» [1-3].
Сложность и гетерогенность современных телекоммуникационных
систем, а также высокая динамика изменения требований к ним,
порождает большое число угроз информационной безопасности.
Для борьбы с данным видом угроз предназначены системы
обнаружения (и предотвращения) вторжений (СОВ, Intrusion Detection
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System (IDS)). Наиболее перспективными являются СОВ, базирующиеся
на обнаружении аномалий.
Они могут выявлять не только уже известные вредоносные сигнатуры,
но и новые атаки. Это обусловлено применением методов машинного
обучения, дающих возможность системам защиты совершенствоваться в
процессе работы, улучшая качество решения поставленных перед ними
задач по мере накопления «опыта» [4].
Методы идентификации аномалий также подразделяются на четыре
категории в зависимости от того, на решении каких классов задач
машинного обучения строится их работа [5].
В результате анализа обобщенных архитектур сетевых СОВ,
базирующихся на основных категориях методов обнаружения аномалий,
установлено, что для обнаружения сетевых аномалий наиболее
целесообразным является применение алгоритмов машинного обучения с
учителем.
В результате оценки основных алгоритмов контролируемого
машинного обучения было установлено, что решающие деревья, а также
ансамбли, построенные на их базе, позволяют эффективно решать задачи
классификации, не требуя, при этом, сложной предварительной
подготовки данных [6].
Деревья решений являются очень быстрым методом, предлагающим
легкость интерпретации полученных результатов и практически не
требующий предварительной обработки входных данных. Основной
проблемой является склонность к переобучению и, как следствие, низкая
обобщающая способность. Недостатки данного метода, при сохранении
всех преимуществ, нейтрализуются либо минимизируются посредством
использования ансамблей: случайные леса или градиентный бустинг.
Таким образом, деревья решений и построенные на основе них
ансамбли являются наилучшим алгоритмом для решения задачи
классификации сетевых аномалий.
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УДК 621.317
Д.т.н. Якимов В.Н., Волков Н.А.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
БИНАРНОГО КОДИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Dr.Sci. Yakimov V.N., Volkov N.A.
DATA TRANSFER NOISE RESISTANCE BASED ON BINARY
CODING WITH THE USE OF A VIRTUAL MACHINE
Проблема помехоустойчивости при передаче данных является
актуальной проблемой в современном мире. Источники помех могут быть
внешними, либо они могут возникать из-за внутренних особенностей
канала передачи данных. Даже слабые шумы могут вызывать искажения
передаваемой информации.
Можно выделить два основных подхода, применяемых для
распознавания помех по каналам связи [1]:
1) распознавание помех с помощью кодирования;
2)
распознавание
помех
посредством
обеспечения
электромагнитной совместимости технических средств.
В настоящей статье предлагается обеспечить помехоустойчивость
передачи данных на основе бинарного кодирования с применением
виртуальной машины. Передача данных производится при помощи
двухуровневого кодирования [2].
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Для исследования данной проблемы предлагается использовать
автоматизированную систему анализа помех и шумов. Она содержит
источник сигнала, устройство распознавания и ЭВМ, которая
обеспечивает выполнение процедур виртуальной машины. В виртуальной
машине запускается обработка шума в сигнале, который идет с устройства
распознавания. С помощью специально созданных программных модулей
(сигнатур) из шума выделяется полезный сигнал. Для обработки шумов
применяется процессная виртуальная машина Oracle VirtualBox, а за
основу автоматизации анализа сигналов с шумом используется
изолированная среда – Cuckoo Sandbox.
Экспериментальное
исследование
виртуальной
машины
осуществлялось с использованием имитационного моделирования.
Источником сигнала являлся специально смоделированный на языке
Python шум, который поступал на цифро-аналоговый преобразователь для
того, чтобы данный зашумленный сигнал прошел через устройство. Затем
датчик вибрации обнаруживал сигнал, и обрабатывал его с
использованием аналогово-цифрового преобразователя для дальнейшего
пропуска через виртуальную машину. В виртуальной машине запускалась
сигнатура для выделения полезного сигнала на фоне шумов.
Результатом работы автоматизированной системы анализа помех и
шумов является графическое представление сигнала до и после его
обработки. [3]
При рассмотрении возможности детектировать помехи с помощью
системы анализа Cuckoo Sandbox была разработана сигнатура для
обнаружения попытки определения помехи в виртуальной среде через
чтение памяти процесса CSRSS, содержащей структуры FIRM и RSMB.
Работа данной сигнатуры производилась поэтапно:
1) запускался зашумленный сигнал в автоматизированной системе
анализа;
2) для выделения полезного сигнала запускалась сигнатура для
детектирования помехи в сигнале;
3) зашумленный сигнал обрабатывался при помощи чтения памяти
процесса CSRSS, содержащей структуры FIRM и RSMB.
На третьем этапе анализировались данные области памяти
виртуальной машины, так как датчик вибрации обращался к этим
областям памяти при поступлении сигнала в ЭВМ в первую очередь, что
ускорило процесс обработки зашумленного сигнала.
Таким образом, разработанная сигнатура позволяет для сигнала
носителя информации выявить помехи и искажения информации при её
передаче по каналам связи при помощи анализа характеристик сигналаносителя при его обработке в ЭВМ.
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УДК 004.056.5(043)
К.ф.-м.н. Журиленко Б.Е., Николаева Н.К.
ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОЕКТИРУЕМОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВЗЛОМА
Ph.D. Zhurylenko B., Nikolaieva N.
PROBABILITY OF PROTECTION OF INFORMATION DEPENDING
ON THE PROJECTED DIRECTION OF THE BREAKING
Техническая защита информации (ТЗИ) в различных странах
осуществляется в соответствие со своими нормативными документами и
разрабатываемыми методами защиты. При проектировании ТЗИ
параметры
взлома
закладываются
разработчиком
и
должны
соответствовать исходным данным.
В этом случае необходимо знать вероятностную надежность ТЗИ в
проектируемом направлении взлома и в направлении реального процесса
взлома.
Чтобы построить проектируемую поверхность вероятности для
конкретно выбранной попытки и времени взлома, воспользуемся
выражением, полученным в [1] через параметры конкретной попытки
взлома, например,

m = mc, t = tс.
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где функцию
в направлении взлома в зависимости от изменения
одной из координат можно представить в виде: времени

,

(2)

и попытки взлома
,

(3)

- учитывает эффективность защищенности и определяется
отношением рисков вложенного финансирования в защиту к полным
финансовым потерям без защиты, Р(Х) – вероятность ТЗИ от вложенного
в ее построение финансирования [2].
Значения выражений, (2) и (3) равны между собой и дают значение
.
максимума вероятности в точке взлома
Чтобы построить распределение вероятности проектируемой
поверхности (1) для конкретно выбранной попытки и времени взлома, в
выражениях (2) или (3) необходимо выразить степень через параметры
конкретной попытки взлома, например, m = mc, t = tс.
На рис.1а представлена поверхность с максимумом вероятности
взлома в точке с выбранным направлением взлома по линии 1, например, с
максимумом в точке mc = 10, tс = 5. А линия 2 другому реальному
направлению взлома, но на поверхности, определяемой направлением
взлома по линии 1.
Линия 3 дает направление реального взлома, если злоумышленник
изменил реальный процесс нападения. Из рис.1а видно, что при
изменении направления взлома (линии 2,3) надежность ТЗИ будет
меняться и при ее проектировании необходимо это учитывать.
На поверхности по координатам m, t видны максимумы значений
вероятностей взлома.
Точка пересечения обоих максимумов и направления линии дает
точку максимума вероятности взлома в данном направлении.
Такая точка на рис.1а представлена пересечением поверхности с
линией 1 проектирования направления процесса взлома с координатами
mм = 10, tм = 5, а для линии 2 с mм=12, tм = 11.
На рис.2б видно, что реальный процесс взлома, соответствующий
выражению P(m)=1/m, и спроектированной защиты будет проходить с
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вероятностью определяемой
поверхностей.

линией

пересечения

белой

и

серой

а
б
Рис.1. Распределение вероятности взлома: а – с проектируемым
направлением взлома по линии 1(серая поверхность); б – поверхность рис.
а и реальная поверхность взлома (белая поверхность), рассчитываемая по
формуле P(m)=1/m
В данном случае, согласно рис.2б, процесс взлома с расчетным
максимальным значением вероятности будет только для направления
проектируемой ТЗИ (линия 1), а для остальных направлений значение
вероятности взлома будет меньше (линии 2 и 3).
Если направление реального процесса взлома близко к проектируемому
направлению защиты, то взлом ТЗИ может произойти при значения
близких к проектируемой попытке взлома mвзл, особенно при небольших
увеличениях по времени между попытками взлома.
При значительных увеличениях по времени между попытками взлома,
взлом ТЗИ возможен не только при большом времени и попытке взлома,
но и не произойти совсем.
Аналогичная ситуация, когда взлом не произойдет, возможна, если
попытки взлома будут следовать очень часто друг за другом.
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УДК 519.7
Тарабаєва Д.Д, к.ф.-м.н. Шпінарева І.М.,
ВЕЙВЛЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ В ВІДЕОФАЙЛАХ
Tarabaieva D.D, Ph.D Shpinareva I.M.,
WAVELET TRANSFORMATIONS FOR HIDING INFORMATION
IN VIDEO FILES
Один з напрямів захисту інформації пов'язано із захистом секретних
даних від підслуховування неавторизованого користувача. Криптографія і
стеганографія−це дві технології, які використовуються для захисту даних.
Методи стеганографії мають тенденцію приховувати існування самого
повідомлення.
Метою стеганографії є стійкість (до різних методів обробки зображень
і стиснення) і ємність прихованих даних. Велика частина
стеганографічних алгоритмів орієнтовані на відео.
У зв'язку з властивим структурі відеокадрів надмірності, відеосигнали
є досить вразливими до атак, таким як усереднення кадру, підміна кадрів,
видалення кадрів і атакам, пов'язаним зі статистичним аналізом кадрів.
Всі методи впровадження інформації в відео можуть бути розділені на
дві великі групи: просторові і частотні відповідно до галузі застосування
[1].
При цьому найбільш часто використовуються наступні перетворення:
дискретне косинусне перетворення (ДКП); дискретне перетворення Фур'є
(ДФП); дискретне вейвлет-перетворення (ДВП) [2].
ДКП продемонстрував свою перевагу в стисненні радіочастот в
широкому діапазоні сигналів, таких як мова, телевізійні сигнали і
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зображення. ДФП і ДВП широко використовуються для стеганографії в
зображеннях і відео.
Вейвлет-перетворення є одним з визнаних методів для виконання
частотного тимчасового перетворення сигналу або зображення. ДВП
вважаються більш стійкими до компресії мультимедійних даних.
Для дискретного вейвлет-аналізу використовують різні базиси
вейвлетів, зокрема вейвлети Хаара, Добеші, симлети. Наведені базиси
відрізняються різними значеннями вейвлет-коефіцієнтів та підходами до
формування спектрів [2].
Продемонструємо алгоритм вбудовування повідомлення у відеофайл за
допомогою ДВП (рис. 1). Відеофайл розбиваємо на кадри. Вбудовувати
приховане повідомлення будемо в кадр I для цього виконуємо 2D-ДВП.
Після отримання коефіцієнтів відбувається вбудовування повідомлення,
яке представлено у двійковому вигляді за наступною схемою:
- вбудовування відбувається у головну діагональ матриці НН;
- для вбудовування 0 відповідний коефіцієнт матриці перевіряється на
парність, у випадку коли це не так він збільшується до парності;
- для вбудовування 1 відповідний коефіцієнт матриці доводиться до
непарності, якщо це було не так.
Після чого відбувається обратне дискретне вейвлет-перетворення
(ОДВП) за участі оновленої матриці НН.

Рис. 1. Алгоритм вбудовування повідомлення у відео за допомогою ДВП
Для реалізації описаного алгоритму було обрано середовище Matlab
Wavelet Toolbox.
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Для обрання фільтру проведемо аналіз трьох існуючих, а саме: Хаара,
Добеши та симлети. Для цього проведемо вбудовування повідомлення
1000101001, після чого проведемо стиснення зображення, та перевіримо
можливість отримання повідомлення з стисненого зображення. Результати
експерименту представлені в табл. 1.
Таблиця1 Результати отримання повідомлення при різних фільтрах ДВП
Відсоток
Хаара
Добеши
Сімлет
стиснення
10%
1000101001
1000101001
1000101001
20%
1000101001
1000101001
1000101001
30%
1010111001
1000101001
1000101001
40%
1010110011
1110101001
1000101001
50%
0011001101
1110111001
1000101001
60%
0011001111
1000111001
1000101101
З таблиці можна побачити, що найбільшу стійкість до стиснення
демонструє сімлет фільтр. Саме він використовується для вбудовування.
Результати аналізу показують, що метод на основі ДВП має хорошу
адаптацію до системи людського зору (HVS), стійкий до стиснення і
перевершує за показниками PSPNR в порівнянні з методом Коха-Жао (на
основі ДКП).
Литература
1. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография.
Теория и практика. – К.: МК- Пресс, 2006. – 288 с.
2. Балашова С. А. Сокрытие информации в коэффициентах
спектральных преобразований файла формата JPEG // Молодой ученый,
2016. –№14. – С. 56 – 62.
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УДК 519.6
К.е.н. Тимошенко Л.М., Єрьоменко А.І., Лотоцький О.Я.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ
СИСТЕМ КІБЕР-СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ
СПІВРОБІТНИКІВ
Ph.D. Tymoshenko L.M., Yeriomenko A.I., Lototsky O.Y.
THE USE OF THE METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHY FOR
DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF CYBER-SITUATIONAL
AWARENESS OF EMPLOYEES
Термін «ситуаційна обізнаність» означає здатність отримувати
інформацію про поточний стан середовища (системи) і на основі цих
знань формувати висновки про необхідні дій з метою уникнення помилок
у майбутньому [1].
Кібер-ситуаційна обізнаність - це безпосереднє знання корисної,
зайвої та іншої відповідної інформації про діяльність в кіберпросторі.
Кібер-ситуаційна обізнаність співробітників стосується найслабшої ланки
в кібербезпеці – людей.
Розробка автоматизованої системи кібер-ситуаційної обізнаності
співробітників створить картину ситуаційної обізнаності в кібер-просторі
для керівників різних рівнів компанії та допоможе звести до мінімуму
ймовірність людських помилок і збитки, заподіяні ними.
Згідно моделі Ендслі стан ситуаційної обізнаності є результатом
процесу аналізу та оцінки ситуації [2].
Для оцінювання кібер-ситуаційної обізнаності у цій роботі
використано метод тестування.
Спираючись на вимоги та принципи проведення комп’ютерного
тестування, складено тестові завдання з тридцяти питань, на кожне з яких
запропоновано три варіанти відповіді.
Для визначення експертних оцінок, що є вагами кожної відповіді,
використано метод аналізу ієрархій (МАІ) Томаса Сааті [3].
Ієрархічна модель системи кібернетичної безпеки розглядається як
цілеспрямована інформаційно-управлінська структура з обов’язковим
урахуванням ієрархічних рівнів її організації: перший рівень (ціль) –
кібер-ситуаційна обізнаність, другий (критерії) – сфери кіберзахисту,
третій (альтернативи) – рівні обізнаності (рисунок 1).
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Рис. 1. Ієрархічна модель оцінки кібер-ситуаційної обізнаності
У якості критеріїв А-И обрано такі сфери кіберзахисту: фізичний
захист; парольний; антивірусний; програмний; захист від соціальної
інженерії; захист при роботі в Інтернет; зберігання, видалення даних;
організаційний захист; використання мобільних пристроїв; робота з
конфіденційними документами.
Згідно МАІ складено матрицю порівняння критеріїв, матриці
порівняння альтернатив за кожним критерієм, матриці ваги альтернатив і
ваги критеріїв.
В результаті дослідження з'ясована експертна оцінка кіберситуаційної обізнаності співробітників.
Для перевірки узгодженості експертних оцінок знайдено λmax –
найбільше власне число матриці парних порівнянь, індекс узгодженості
(Іу) та відношення узгодженості (Вy).
Узгодженість експертних оцінок кібер-ситуаційної обізнаності
співробітників зображено на рис. 2.
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Рис.2. Узгодженість експертних оцінок кібер-ситуаційної обізнаності
Враховуючи одержані ваги відповідей у тестах, використовуючи
шкалу Лайкерта рівнів обізнаності, можемо розрахувати рівень кіберситуаційної обізнаності співробітників.
Очевидно, що забезпечення ситуаційної обізнаності працівників є
вкрай важливим для фахівців, які керують безпекою великих компаній.
Література
1. Буров Є.В. Методи подання та опрацювання знань у системах із
ситуаційною обізнаністю /Х.І. Микіч, Є.В. Буров // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі,
2015. – № 832. – С. 205 – 216.
2. Тимошенко Л.М. Використання моделі Ендслі для розробки систем
кібер-ситуаційної обізнаності //Тимошенко Л.М., Єрьоменко А.І.//
Матеріали XІX Всеукраїнської науково-технічної конференції «Стан,
досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» – Одеса:
ОНАХТ, 2019. – С. 74 – 75.
3. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т.Л.Саати
− М.: Радио и связь, 1993. − 278 с.
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УДК 004.056.5
Борисенко І.І., Кіценко К.В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ЦИФРОВІЙ
СТЕГАНОГРАФІЇ
Borisenko I.I., Kitsenko K.V.
A GENETIC ALGORITHMS USING IN DIGITAL STEGANOGRAPHY
Сучасним напрямком пошуку нових оптимізаційних процедур є
еволюційне моделювання, яке включає генетичні алгоритми (ГА) [1,2].
З метою знаходження оптимального місця в контейнері для
стеганографічних вкладень було використано ГА.
ГА будувався на основі МСЗ – алгоритму, розробленому в [3]: в якості
контейнера використовувалося цифрове зображення, матриця якого
приводилась до характеристичного вигляду.
Хромосома представлялась вектором, що складався з індексів
елементів характеристичної матриці (гени хромосоми), які обиралися
псевдовипадково.
Кожному індексу ставилося у відповідність значення його елемента
ai . Хромосома вважалась життєздатною, якщо кількість співпадінь
значень бітів інформації, що вбудовувалася bi і значень ai було більше
наперед заданого числа µ.

Була використана функція

f (ai , bi )  ai  bi , де  - операція

додавання по модулю 2. Тоді формальне представлення життєздатності
(пристосованості) хромосоми визначилося умовою:

 f (a , b )   ,
i

i

i

яка

була

використана

в

ролі

функції

пристосування (fitness-функція).
Основні принципи роботи ГА, що пропонується:
1. Генеруємо початкову популяцію з фіксованого числа n особин , їх
хромосоми кодуємо, як вказано вище
2. Перевіряємо життєздатність кожної хромосоми, використовуючи
функцію пристосування
3. Обираємо пару хромосом-батьків у відповідності з їх
пристосуванням
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4. Генеруємо потомство обраних батьків, використовуючи операцію
схрещування та мутацію
5. Повторюємо кроки 3-4, доти поки не буде згенеровано нове
покоління популяції, яке містить n хромосом
6. Повторюємо кроки 2-5, доти поки не буде досягнуто критерій
закінчення процесу.
Критерієм закінчення процесу може бути задана кількість поколінь,
час пошуку або збігу популяції – припиняється ріст значень функції
пристосовності.
Література
1. Ghasemi E. High capacity image steganography based on genetic
algorithm and wavelet transforms / E. Ghasemi, J. Shanbehzadeh, N. Fassihi //
Intelligent Control and Innovative Computing, Lecture Notes in Electrical
Engineering, 2012. – С.395 – 404.
2. Mandal J. K. A data embedding technique for gray scale image using
genetic algorithm (DEGGA) /J. K. Mandal, A. Khamrui// International
conference on electronic system (ICES-2011).
3. Борисенко И.И. Особенности применения многоуровневого
порогового преобразования изображения в компьютерной стеганографии
/И.И. Борисенко// Праці УНДІРТ, 2006. – №4(48) . – С. 53. – 59.

УДК 004.05
Сидоркина В.Е., Коротков В.В., Новикова А.А., Пахомова Д.В.
ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Sidorkina V.E., Korotkov V.V., Novikova A.A., Pakhomova D.V.
CYBERSECURITY PROBLEMS IN HEALTH CARE AND THEIR
SOLUTIONS
Поскольку современные технологии становятся незаменимыми в
здравоохранении, уязвимость к киберугрозам продолжает увеличиваться,
ставя под угрозу медицинскую информацию и безопасность миллионов
людей.
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Эта угроза может осуществиться несколькими способами: данные
могут быть украдены, данные могут быть удалены или повреждены таким
образом, что это будет незаметно на протяжении нескольких лет, а также
медицинские устройства могут быть взломаны, нанося прямой вред
пациентам.
В мае 2017 года атакой WannaCry были зашифрованы данные и файлы
на 230 000 компьютерах в 150 странах и нарушена функциональность
Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии.
Ключевые системы были заблокированы, не позволяя сотрудникам
получать доступ к данным пациента и критически важным услугам.
Тем не менее, атака WannaCry не была направлена непосредственно на
NHS. Пострадали и другие крупные организации, включая Telefonica,
FedEx, Nissan и Банк Китая.
На сегодняшний момент с увеличением количества кибератак во всех
отраслях возрастает и финансовый ущерб: средняя стоимость утечки
данных в глобальном масштабе, согласно отчету IBM от 2018 года,
составляет 3.86 миллионов долларов США.
Хотя организации здравоохранения могут быть менее подвержены
риску кибератаки, чем финансовые службы или органы государственного
сектора, затраты на человека за нарушение данных в области
здравоохранения составляют 408 долларов, что почти вдвое превышает
стоимость финансовых услуг, занимающих второе место.
Медицинским организациям также требуется значительно больше
времени, чем другим отраслям, чтобы компенсировать утечку данных изза нехватки ресурсов, как финансовых, так и затрачиваемых на обучение
персонала, а также из-за неэффективной инфраструктуры.
Первой проблемой технологий в больницах является степень их
новизны: одни устройства могут быть абсолютно новыми в то время как
другие уже подверглись износу и работают с трудом, или не работают
вовсе.
К тому же, устройства, подключенные к интернету, постоянно
подвержены угрозе взлома.
Другой проблемой является то, что больницы могут даже не знать, с
какими системами они работают, используя устройства каждый день.
Причина этому – фокусирование в первую очередь на сохранении
конфиденциальных данных пациентов.
Устройства, на которых содержатся эти данные точно также
подвергаются тем же рискам.
Также на кибербезопасность больницы может повлиять отсутствие
сотрудников, компетентных в соответствующих вопросах.
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Маленькие больницы в селах не могут выделить достаточное
количество денег на новых специалистов и покупку нового оборудования.
Для обеспечения наиболее высокого уровня кибербезопасности в
медицинском учреждении должен присутствовать хотя бы один
специалист, отвечающий за вопросы безопасности.
Именно он будет следить за изменениями, которые вносят регуляторы,
подбирать необходимые средства защиты, которые соответствуют уровню
защищенности больницы, а также участвовать в обновлениях и
изменениях этих средств.
Технически безопасность
может быть обеспечена такими
технологиями, как разграничение управления доступом, лог-менеджмент,
посредством специальных, встраиваемых в устройства модулей защиты,
что пока встречается в медицине редко.
Вместо того, чтобы хранить информацию в одной базе данных, следует
разделить сеть учреждения, чтобы все устройства были как можно
максимально изолированы друг от друга.
При таком распределении в случае взлома одного сегмента, остальные
будут не затронуты и защищены.
Медицинским учреждениям необходимо защищать персональные
данные своих пациентов в полном объеме, пользуясь документами,
разработанными регуляторами.
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СТЕГАНОГРАФИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ
СТЕГАНОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Korotkov Vitali, Ivchenko Alina,
STEGANOGRAPHY. APPLICATION AND TRACKING OF
STEGANOGRAPHY IN MODERN INFORMATION PROTECTION
SYSTEM
Введение: Упоминание о стеганографии прослеживается ещё в древние
времена, где-то 440 год до н.э. Геродот Галикарнасский, древнегреческий
историк, использовал стеганографию в своём трактате «История», в
котором описывал греко-персидские войны и обычаи встречаемых им
народов [1].
Что же такое стеганография?
Стеганография – это способ передачи или хранения информации с
учётом сохранения в тайне самого факта такой передачи (хранения).
В отличии от криптографии, стеганография скрывает не только
содержимое передаваемого сообщения, но и наличие такового.
В наше время различают несколько видов стеганографии:
Классическая стеганография,
Компьютерная стеганография,
Цифровая стеганография.
Классическая стеганография.
Самый простой пример такой стеганографии - это использование
симпатических чернил). Для проявления такого текста необходимо знать
условия, при котором сообщение может проявиться [2-3].
Это может быть нагрев или химическое вещество. Такой метод
использовался как в средневековье, так и в начале XX века.
Компьютерная стеганография.
С появлением и распространением компьютеров начал возрождаться
интерес к стеганографии.
Изобрели новый вид стеганографии, основанный на особенностях
файловых систем, представления информации и передачи её сетям.
Цифровая стеганография - сокрытие или внедрение дополнительной
информации в цифровые объекты, вызывая при этом некоторые искажения
этих объектов.
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Как правило внесение искажений происходит ниже порога
чувствительности среднестатистического человека, не приводит к
заметным изменениям объектов [3-4].
Так же в оцифрованных аудио и видео файлах всегда присутствует шум
квантования, при воспроизведении этих объектов появляется
дополнительный аналоговый шум и нелинейные искажения аппаратуры,
все это способствует большей незаметности сокрытой информации.
Все вышеперечисленные направления объединяются в 3 цели
стеганографии:
скрытая передача/хранение данных,
водяные знаки (определенные метки одинаковые для каждой копии),
цифровые отпечатки (определенные метки различные для каждой
копии).
Основные область применения стеганографии в информационной
безопасности:
Обнаружение вредоносных программ, использующих стеганографию.
Так же существуют утилиты, которые определяют факт сокрытия
информации в проверяемых объектах.
2. Предотвращение утечки конфиденциальной информации. Защиты от
внутреннего нарушителя.
3. Обнаружение террористических коммуникаций и коммуникаций с
целью шпионажа.
Заключение. Стеганография как метод сокрытия информации
используется как стороной злоумышленников, так и специалистами
информационной безопасности, медиа-компаниями для защиты
интеллектуальных прав, любыми пользователями, владеющими ПК на
достаточном уровне.
Литература
1. Стеганография в современных кибератаках
2. https://securelist.ru/steganography-in-contemporary-cyberattacks/
79090/ 12.06.2019
3. Грибунин В.Г. Цифровая стеганография / В. Г. Грибунин, И. Н.
Оков, И. В. Туринцев. – М. : СОЛОН-Пресс, 2002 . –- 261 с.
4. Соколов С.С. Кибербезопасность на водном транспорте / С. С.
Соколов, А. П. Нырков, Н. Б. Глебов // Сборник тезисов докладов
национальной
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ «ГУМРФ имени адмирала С. О.
Макарова» . – СПб: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2018. – С.
177 – 178.
93

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
УДК 004.056

Когтев А. В.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Kogtev A. V.
WAYS TO IMPROVE INFORMATION SECURITY OF SATELLITE
COMMUNICATION SYSTEMS ON WATER TRANSPORT
В настоящее время спутниковая связь является неотъемлемой
составляющей современного судоходства. Однако, эксплуатация
спутниковых систем связи (ССС) на водном транспорте несёт в себе риски
для безопасности судов и экипажей, если информационная безопасность
(ИБ) используемых систем не поддерживается должным образом.
На основании анализа функционирования ССС на водном транспорте с
помощью VSAT-технологии приведены основные угрозы ИБ и
последствия их реализации при эксплуатации судовых VSAT-терминалов,
представленные в табл. 1.
Таблица 1.Основные угрозы ИБ и последствия их реализации при
эксплуатации судовых VSAT-терминалов [1].
Угрозы информационной
Возможные последствия
безопасности
реализации угрозы
Несанкционированный доступ к
Перехват контроля управления над
административному интерфейсу
VSAT-терминалом и проникновение
VSAT-терминала
в критические сети, используемые
судном
Несанкционированный
Вывод из строя, вирусное
физический доступ к VSAT«заражение» VSAT-терминала
терминалу
Использование прав доступа к
Нарушение целостности
VSAT-терминалу в
информации, проходящей через
неправомерных целях
VSAT-терминал, съём информации c
терминала
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Доступность VSAT-терминала из
публичного интернета

Несанкционированное подключение
к VSAT-терминалу и компрометация
системы из любой точки мира

Несанкционированная установка
устаревших версий ПО VSATтерминала

Наличие уязвимостей у
установленного ПО, обход
авторизации и получение доступа к
VSAT-терминалу

Некорректная установка
обновлений ПО VSAT-терминала
и аварийное завершение сеанса
работы

Нарушение функционирования
VSAT-терминала, удаление
служебной информации

Анализ основных угроз ИБ и возможностей экипажа судна по
противодействию данным угрозам позволяет наметить следующие
основные пути повышения ИБ при эксплуатации VSAT-терминалов ССС
на водном транспорте [2]:
 назначение ответственных за эксплуатацию терминала и
состояние ИБ;
 создание и доведение до экипажа судна инструкции по
соблюдению ИБ при эксплуатации терминала, доведение до экипажа
судна мер ответственности за нарушение инструкции;
 смена заводских паролей на терминале и создание парольной
политики, определяющей сложность пароля, периодичность его смены,
круг лиц, ознакомленных с паролем, и безопасное место его хранения в
электронном или бумажном виде;
 разграничение прав доступа пользователей к терминалу и к его
сервисам;
 ведение журнала эксплуатации терминала экипажем судна;
 ведение журнала подключения съёмных носителей информации к
терминалу;
 установка актуальных обновлений ПО терминала, ведение
журнала обновлений, ежедневная проверка актуальной версии
программного обеспечения терминала;
 наличие
программных
инструментов
для
аварийного
восстановления функционирования терминала;
 резервное копирование служебной
информации терминала;
 периодическая проверка терминала на доступность из публичного
интернета и контроль настроек конфигурации системы;
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 контроль и обеспечение физической безопасности терминала.
Реализация представленных путей повышения ИБ позволит обеспечить
более высокий уровень ИБ эксплуатируемых ССС, снизить риск
реализации угроз, обеспечить выполнение поставленных целей и задач,
решаемых с использованием VSAT-терминалов ССС на водном
транспорте.
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УДК 004.05
Козырев А.А., Корсаков А.К.
СПОСОБЫ ОБХОДА БЛОКИРОВОК ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ
Kozyrev A.A., Korsakov A.A.
WAYS TO BYPASS INTERNET RESOURCE BLOCKS
В условиях законодательного ограничения ряда интернет ресурсов
зачастую происходят ошибочные блокировки.
Иными словами, сайт может быть официально не заблокирован, а один
из ресурсов, которым пользуется запрещенный сайт заблокирован.
В таком случае и понадобятся знания способов обхода
заблокированных интернет ресурсов.
Изменение DNS серверов
Самый просто способ обхода большинства блокировок — это
изменение серверов DNS.
Провайдеры чаше всего блокируют различные сайты на уровне DNS
серверов. DNS сервера преобразовывают IP адрес сайта в URL с помощью
которого сайт и открывается.
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Если заблокировать IP адрес сайта на уровне DNS сервера, то IP не
будет превращаться в URL (адрес сайта) и таким образом доступ будет
ограничен. Но обойти такую блокировку очень легко, в сетевых
настройках нужно использовать публичные ДНС сервера.
Разблокировка доступа к сайту через файл HOSTS
Если провайдер не позволяет сменить ДНС сервер, то вы легко можете
изменить файл hosts на собственном компьютере.
Для того что бы разблокировать сайт нужно знать его IP адрес, в этом
нам поможет сервис обнаружения IP адресов сайтов.
Дальше вам нужно отредактировать ваш файл hosts и вставить туда
строку с соответствием IP сайта и адреса сайта.
Таким образом компьютер не будет подключатся к любым сторонним
DNS серверам, а будет брать информацию из вашего файла хостс. Это
можно сказать ваш личный DNS сервер. А так как блокировка сайтов чаще
всего проходит на уровне DNS серверов, то вы сами будете регулировать
эти параметры и получать доступ к любым нужным для вас сайтам. Но
случается так, что провайдеры блокируют полный доступ к сайтам и
изменение DNS, и файла хостс не помогает. Тогда есть другие варианты
обхода блокировки сайтов.
Использование VPN сервисов
Следующая возможность обхода блокировки сайтов — это
использование VPN сервисов. Подключая VPN весь ваш интернет трафик
шифруется, а доступ к любым сайтам открывается так трафик проходит
через сервера других стран где нет запретов для наших сайтов. Однако,
при использовании VPN могут наблюдаться просадки в скорости
подключения.
На данный момент таких сервисов много, например CyberGhost VPN
или Open VPN.
Так же можно использовать VPN плагины в браузерах.
Например, в браузер можно установить плагины: friGate, ZenMate,
Browsec или Data Saver. Данные плагины работают по принципу VPN, но
только для браузера. Эти плагины легко могут открыть доступ к
заблокированным сайтам, это самый легкий способ обхода блокировки.
Прокси-серверы
Прокси — это ещё один простой способ обойти блокировку,
позволяющий выходить в интернет через удалённый сервер, из-за чего все
сайты думают, что вы на самом деле находитесь в той стране, где этот
сервер располагается. Соответственно, если в той стране нужный вам сайт
не запрещён, то вы сможете на него зайти.
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Основное отличие прокси-сервера от VPN состоит в том, что VPN
действует на все подключения в системе, а не только в какой-то
конкретной программе, так как работает на более низком сетевом уровне.
Одна из разновидностей прокси-сервера – это аннонимайзеры. Лучшие
и известные мне анонимайзеры это: Хамелеон и noblockme.ru. Просто
заходите на сайте анонимайзер и в строке пишете нужный вам сайт, он
откроется в анонимном режиме.
Использование Tor браузера
Еще один хороший способ для обхода блокировки сайтов использование веб-браузера Tor Browser. Tor браузер создает анонимную
сеть которая шифрует все передаваемые данный в том числе и от
провайдера, так же использует серверы разных стран для подключения к
интернету.
Для обеспечения конфиденциальности пользователей используется
многоуровневое шифрование и маршрутизация вашего сетевого трафика
по распределенной сети.
Данная
технология
предотвращает
возможность
внешнему
наблюдателю вашего интернет-соединения узнать какие сайты вы
посещаете, предотвращает возможность сайтам узнать ваше физическое
местоположение, а также позволяет получить доступ к заблокированным
ресурсам.
Но у Tor есть недостаток — это низкая скорость подключения. Браузер
можно использовать абсолютно бесплатно и без ограничений.
Так как эти способы используются не только для получения доступа к
ошибочно заблокированным интернет ресурсам, но и к запрещенным
ресурсам, в правительстве задумались как же пресечь обход блокировок.
На самом деле вариантов не так много.
Один из способов — это запрет использовать в России сети,
информационные системы, специализированные сайты (анонимные
прокси-серверы и пр.) и программы для получения доступа к
запрещенным сайтам.
Контрольный орган (Роскомнадзор) должен вести реестр запрещенных
ресурсов и выявлять сети, сайты и программы, которые способны
открывать доступ к таким сайтам.
Второй способ, более глобальный — это изоляция Российского
интернета. В таком случае получить доступ к заблокированным сайтам
будет невозможно.
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Михайлов Н.С.
ПРОЦЕДУРЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МОРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Mikhailov N.S.
CYBER SECURITY PROCEDURES
FOR MARINE INFORMATIVE SYSTEMS
В настоящее время вопросы обеспечения кибербезопасности
оказались в центре внимания для абсолютно всех участников и членов
общества информационно-коммуникационных технологий. Для морских
информационных систем, с учетом их автономности и пространственной
удаленности, этот вопрос особенно актуален. Рассмотрим и обсудим
процедуры,
рекомендации
и
ключевые
правила
достижения
кибербезопасности в море.
Процедуры киберзащиты считаются наиболее приоритетными для
применения на судне. В общих чертах, «принимающим документом» на
борту этих средств защиты должен быть План охраны и безопасности
судна, конфиденциальный документ, предусмотренный главой XI-2
Конвенции СОЛАС. Кроме того, описанные процедурные вопросы
включены в Международную систему управления безопасностью кодов
безопасности на борту судна, а также в процедуры управления персоналом
в ИТ-компании.
1 Контроль доступа к информационным сетям на борту судна.
План охраны и обеспечения безопасности судна уже потребует принятия
мер контроля доступа, таких как подтверждение личности на трапе,
пропуски
посетителей,
сопровождение
посетителей,
а
также
идентификация и обеспечение безопасности в местах, оставленных без
присмотра, которые должны включать помещения, содержащие ИТоборудование. Эти требования могут нарушаться, когда на борту
находятся сторонний персонал, например инженеры по техническому
обслуживанию, агенты или портовые чиновники. Небольшие число
членов экипажа и их занятость могут усложнить задачу сопровождения и
наблюдения. На большом пассажирском судне количество людей,
перемещающихся вокруг судна, может вызвать некоторую путаницу.
Требуется дополнительная бдительность, когда любой посетитель требует
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или запрашивает доступ к техническому оборудованию или ИТ-сетям
судна.
2 Обучение навыкам безопасности, соответствующее характеру
деятельности. План охраны и обеспечения безопасности судна требует
назначения одного старшего офицера в качестве офицера по охране судна.
Его должность может занимать только сотрудник, имеющий
соответствующую квалификацию, и эта квалификация предусмотрена
Конвенцией о стандартах, обучении и сертификации для персонала
охраны. Этот тренинг не рассматривал конкретные требования в части
кибербезопасности. На больших, более технически сложных судах это
может иметь место, если функции системного администратора поручены
электротехническому сотруднику. Это ответственная должность, и, хотя
обязательное обучение может и не потребоваться, системный
администратор должен быть обучен и квалифицирован для обеспечения
эффективности и безопасности ИТ-системы.
3
Контролируемое
использование
административных
привилегий и паролей. Системы общего пользования часто имеют
общий пароль, который бывает очень простым. Конфигурации
компьютера должны быть настроены таким образом, чтобы синтаксис
пароля был надежным и содержал не менее 8 символов, среди которых
присутствуют числа, заглавные буквы и специальные символы. В идеале
пароли должны персонально назначаться конкретным частным лицам и
регулярно меняться. Назначение паролей отдельным лицам позволяет
выполнить точную настройку контроля доступа.
4 Физические носители информации и средства управления.
Одним из самых серьезных рисков для безопасности ИТ-системы является
случайное заражение компьютера или системы червями, троянами или
другими вредоносными программами, присутствующими на физических
носителях, таких как USB-накопители. Использование незашифрованных
и не отсканированных, не проверенных физических носителей должно
быть запрещено. Если необходимо получить информацию с берега в этом
формате, в качестве «привратника» системы следует использовать
«грязный» или карантинный автономный ПК, не соединенный с судовой
сетью.
5 Проверка работника. Один из самых простых способов найти
инсайдера - нанять его проверенной крюинговой компанией, целевой
организацией. Например, в то время как большие контейнеровозы,
эксплуатируемые на постоянных линиях, используют экипажи из
надежного или собственного источника, на многих судах, занятых
перевозками нефти и газа, могут находиться сотни рабочих,
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идентификационные данные которых считаются достоверными, должны
приниматься за чистую монету. Надлежащая проверка, требующая
предъявления оригиналов документов перед наймом, справок и проверок,
должна быть рассмотрена до того, как кто-либо окажется в должности,
предусматривающей доверие.
Во многих случаях моряки не отличаются от других
пользователей компьютеров и нуждаются во внедрении подобных мер
«кибергигиены». Компьютерное оборудование на борту судна зачастую
монтируется по принципу «установлено-и-забыто». Для судовых
информационных компьютерных систем такой подход не может быть
приемлемым, в них должны быть предусмотрены мероприятия по
обеспечению информационной безопасности и защиты. Важно, чтобы
такая концепция нашла понимание среди экипажей и всего персонала
судов, получила одобрение и поддержку морской общественности и
специалистов, так, как это уже реализуется в береговых компьютерных
информационных системах.
Литература
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УДК 004.62
Шипунов И.С.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДАХ
Shipunov I.S.
MODERN ASPECTS OF INFORMATION SECURITY ON UNMANNED
VESSELS
На сегодняшний день существуют различные оценки экономической
эффективности судов такого класса. Однако они игнорируют
потенциальные потери в результате кибер и кибер-физических атак. [1]
Данная ситуация появилась в результате неспособности всесторонне
оценить риски и уязвимости, связанные с автономным судоходством, при
котором используются комбинированные системы, состоящие из
новейших разработок в области автономии, и традиционных морских
систем.
Стоит отметить, что с повышением уровня взаимодействия
традиционного морского транспорта с элементами береговой
инфраструктуры
увеличиваются
возможности
для
управления
безэкипажными судами.
Но данный фактор так же увеличивает число потенциальных
кибератак на морские суда, в том числе и безэкипажные.
Для более точной оценки кибер-угроз для безэкипажных судов
рассмотрим модель MaCRA (Maritime Cyber-Risk Assessment). Данная
модель на основе текущих данных о традиционном судоходстве позволяет
провести параллели с автономным судоходством и предположить
потенциал кибер-уязвимостей на автономных судах.
В данной работе будут рассмотрены три ближайших к реализации
проекта автономных судов. [2]
YARA Birkeland. Первый в мире автономный контейнеровоз нулевой
эмиссии, эксплуатацию которого планируется начать со второй половины
2018 года, отгрузив продукцию с завода по производству Porsgrunn в г.
Бревик и Ларвик в Норвегии.
Mayflower Autonomous Ship – автономное научно-исследовательское
судно, первый рейс в 2020 году.
Rolls Royce AAWA – многоцелевое судно. В режиме сокращенного
экипажа к 2020 году, полная автономность планируется быть достигнутой
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к 2035 году. На основе данных проектов и современной кибер-морской
картины рисков в рамках этой работы будут рассмотрены возможные
риски в рамках кибер-безопасности на автономных судах. Следует
понимать, что о многих кибер-атаках на современный морской транспорт
данные не опубликованы перевозчиками с целью сохранения клиентов. [3]
Ещё одним важным фактором является то, что на сегодняшний день на
флоте просматривается слабая подготовка экипажа в рамках кибербезопасности и некоторые кибер-атаки были ошибочно приняты за
проявление так называемой «человеческой ошибки». Но несмотря на то,
что число отчетов о кибер-атаках на морской транспорт относительно не
велико, мы имеем достаточно данных об используемых информационных
системах и технологиях на морском транспорте и связанными с ними
возможными кибер-рисками. [4]
Стоит отметить, что модель MaCRA построена на закономерностях
построения моделей оценки рисков для современных судов. [5] В данной
работе данная модель будет расширена так, чтобы она могла быть
применима и к безэкипажным судам. Для этого проведем оценку по трем
критериям. Каждый критерий будет представлен одной из осей MaCRA
модели.

Рис. 1. Итоговая модель
Ось s – влияние технологических систем
Ось e – простота системы для атакующего
Ось r – ценность атаки для атакующего
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Модель MaCRA, несмотря на то, что состоит из трех показателей,
может быть изображена и в двухмерном виде (рис. 1).
При таком отображении системы, находящиеся в левой нижней
области имеют минимальную ценность для атакующего, а атаки на них
наиболее сложные.
Системы, попавшие в правую верхнюю область, имеют наибольшую
ценность, атаки на эти системы наиболее простые.
Рассчитав показатели модели MACra, с учетом полученных в ходе
исследования данных, получили следующую модель.
Видим, что особое внимание стоит уделить защите систем AIS, GNSS
и сенсоров, путем дальнейшего совершенствования их безопасности от
кибер-атак.
Стоит отметить, что данная оценка производится по опубликованным
на сегодня предварительным данным по проектам. И данную модель
следует пересчитать после того как точно будут известны используемые
системы и их характеристики.
Литература
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Development and analysis of models for handling by marine transport. Far East
Journal of Electronics and Communications, 2017. – 17(5) . – 1253-1264,
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3. Sokolov, S.S. The Safety Assessment of Critical Infrastructure Control
System / S. S. Sokolov, N. B. Glebov, E. N. Antonova, A. P. Nyrkov //
Proceedings of the 2018 IEEE International Conference "Quality Management,
Transport and Information Security, Information Technologies", IT and QM
and IS 5 November 2018. – Р. 154-157, https://doi.org/10.1109/ITMQIS.
2018.8524948.
4. Reshnyak, V. Inland Waterway Environmental Safety / V. Reshnyak,
S. Sokolov, A. Nyrkov, V. Budnik // Journal of Physics: Conference Series
1015 (4), 2018. – art. no. 042049, https://doi.org/10.1088/17426596/1015/4/042049.
5. Nyrkov A.P. Providing the integrity and availability in the process of
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Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, 19 May 2016 through
20 May 2016; ICIEAM 2016, 7910915, https://doi.org/10.1109/
ICIEAM.2016.7910915.
УДК 004.05
Новикова А.А. Сидоркина В. Е. Пахомова Д. В.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Novikova A.A., Sidorkina V.E., Pakhomova D.V
CYBER SECURITY OF CRITICAL INFORMATION
INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Тема защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ)
является крайне актуальной из-за участившихся кибератак на критически
важные объекты. Критичность объекта и, соответственно, его
инфраструктуры во всем мире определяется на государственном уровне,
критические для существования и функционирования государств
предприятия и отрасли фиксируются в специальных перечнях.
Государствообразующими являются самые различные секторы и
отрасли — от финансовой и банковской сферы до систем управления
металлургической промышленностью. На сегодняшний день в случае
успешной кибератаки на КИИ, возможны серьезные потери, не только в
финансовом плане, поэтому обеспечение безопасности КИИ должно
являться одной из приоритетных задач. Имея представление обо всем
многообразии элементов КИИ, невозможно говорить о едином подходе к
кибербезопасности, для каждой из отраслей. Тем не менее, чтобы не
усложнять задачу, можно классифицировать элементы КИИ исходя из
типологии информационных систем и существующих на сегодняшний
день средств их защиты. Если функционирование некоторой части
отраслей, к примеру, финансовой сферы, основано на классических ИС,
основной целью которых является управление информацией, то другие —
энергетика, транспорт и т.д. - работают на основе специализированных
промышленных систем, созданных для управления технологическим
процессом. В подавляющем большинстве случаев инциденты, которые
могут произойти на подобных промышленных объектах, могут привести к
гораздо худшим последствиям: к угрозе жизни людей, загрязнению
окружающей среды и т.д. Поэтому безопасность объектов, в том числе
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кибербезопасность
их
инфраструктур,
во
множестве
стран
регламентируется.
Защите
критических
отраслей,
которые
функционируют
на
базе
распространенных
ИС,
например
телекоммуникациям или здравоохранению, также должно уделяться
значительное
внимание.
Современные
средства
обеспечения
информационной безопасности при грамотном их использовании
способны значительно снизить риски, исходящие от самых различных
угроз: начиная от обычных вредоносных программ и заканчивая
сложными атаками. Положиться на физическую изоляцию значит
оказаться под ударом. Как показал опыт, физическая изоляция не
способна остановить не только целевые атаки
и промышленное
кибероружие, но и вредоносное ПО, которое регулярно обнаруживают на
изолированных объектах. Векторов атаки достаточно — начиная от
инженера, принесшего в изолированную сеть зараженное устройство, до
подрядчика, осуществляющим работы на объекте. Помимо заражения
вредоносным ПО и целевых атак организации сталкиваются с рядом
других
киберугроз,
направленных
против
всех
элементов
инфраструктуры: людей, процессов и технологий. Именно поэтому защита
КИИ требует специального подхода и понимания. В корпоративных
средах основное внимание уделяется сохранности конфиденциальных
данных, а бесперебойная работа не настолько важна, как для АСУ ТП.
Подбор оптимальной конфигурации защитных технологий и набора
сервисов должен осуществляется после полного обследования текущей
системы безопасности критического объекта. Несмотря на трудоемкость
данного
проекта,
результатом
правильной
интеграции
специализированного
решения
будет
действующая
концепция
многоуровневой защиты: через сочетание различных методов защиты,
мониторинга и т.д. Оператор КИИ получает средство, позволяющее
реагировать на киберинциденты на всех возможных стадиях — от
прогнозирования потенциальных атак и непосредственной защиты от них
до обнаружения угроз и снижения ущерба.
Литература
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Секция 3. Информационные интеллектуальные технологии в
автоматизированных системах обработки данных и управления
УДК: 531.233; 004.93
Д.т.н. Мамедов Р.К., к.т.н. Алиев Т.Ч.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ
ОБЪЕКТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ
Dr.Sci. Mammadov R.G, Ph.D. Aliyev T.Ch.
ALGORITHM FOR DETERMINING THE POSITION OF MOVING
OBJECTS IN SPACE
Системы технического зрения (СТЗ) являются основной частью
многих интеллектуализированных информационно-измерительных систем
[1]. Вследствие этого они нашли свое применение в космических,
авиационных, наземных, надводных и подводных мобильных
роботизированных средствах, т.е. там, где необходим анализ внешней
обстановки в режиме реального времени, а бурное развитие современных
технологий в микроэлектронике привело к созданию миниатюрных и
энергетически экономичных приемников оптического излучения,
обладающие высокой чувствительностью и надежностью.
С помощью СТЗ можно получить два вида информации: статическое
изображение и видеопоток. Задача обработки видеопотока несколько
отличается от обработки обычных изображений тем, что видеопоток
представляет собой некоторую совокупность связанных между собой
изображений, где происходит изменение сцены. Т.о. анализ такого рода
информации
позволяет
изучить
предысторию
и
произвести
прогнозирование действий и состояний интересующего объекта.
В настоящее время основным направлением обработки видеопотока
является выделение и сопровождение объектов [2,3]. При этом основной
акцент ставится на определение местоположения объекта на сцене.
Однако, могут быть ситуации, когда необходимо взаимодействовать с
динамическим объектом. Вследствие этого, помимо месторасположения
на сцене, необходимо знать и ориентацию объекта в пространстве.
В ходе исследования авторами была получена зависимость изменения
проекции точки на фронтальной плоскости при ее вращении вокруг трех
координатных осей с изменением масштаба [3].
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x 2  f (M, x 0 , y 0 , ,  ) ,
y 2  f (M, x 0 , y 0 , , ,  ) ,

(1)
(2)

где x0, y0 – координаты точки в исходном положении относительно начала
координат; x2, y2 –координаты точки в окончательном положении
относительно начала координат; α, β, γ – соответственно углы поворота
точки вокруг горизонтальной оси, вертикальной оси и центра; М –
изменение масштаба.
Интегрируя данную зависимость для всего изображения можно
получить систему из достаточного количества уравнений необходимых
для определения значений α, β, γ и М.
Алгоритм определения положения движущихся объектов в
пространстве основывается на методе распознавания сторон изображения
объекта по эталону и реализуется следующим образом.
На первом этапе из видеопотока выбираются три изображения с
исследуемым объектом и производят сегментацию сторон.
На втором этапе производится распознавание объекта на
выбранных изображениях. Для этого осуществляется разворот эталонного
изображения на вычисленные углы α, β, γ, с корректировкой масштаба и
непосредственным
сличением
полученного
изображения
с
распознаваемым. Если в каком-либо из новых положений эталона
изображения совпали, то делается вывод о том, что распознаваемое
изображение стороны изделия соответствует эталонному. При этом
величины α, β и γ определяют ее ориентацию в пространстве, а значение
М – расстояние от центра изображения до органа зрения.
На третье этапе по заначению М и положению центра объекта
тяжести производится экстраполяция траектории перемещения объекта, а
по значениям α, β и γ – траектории вращения вокрук трех координатных
осей.
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объектов в видеопотоке. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013,
вып. 11. URL: http://engjournal.ru/catalog/it/hidden/1049.html
2. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Бондаренко А.В., Ососков М.В.,
Моржин А.В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного
зрения: Курс лекций и практических занятий, М.: Физматкнига, 2010. –
672 с.
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автоматизированных системах. Повышение достоверности распознавания.
– LAP LAMBERT academic publishing, 2016. – 90 с.
УДК 004.891
Д.т.н. Вычужанин В.В.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ ЦИФРОВОГО ПИД
– РЕГУЛЯТОРА НА ПЛИС С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Dr.Sci. Vychuzhanin V.V.
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF DIGITAL PID CONTROLLER
SETTING ON A FPGA BY MEANS OF A DIFFERENTIAL
EVOLUTION ALGORITHM
Наиболее распространенным типом промышленных регуляторов в
настоящее время являются ПИД - регуляторы. Порядка 90% регуляторов,
находящихся в промышленной эксплуатации, используют ПИД алгоритм.
Причиной столь высокой популярности является простота построения и
промышленного использования, ясность функционирования, пригодность
для решения большинства практических задач и низкая стоимость [1,2].
Формирование
и
развитие
микропроцессорной
техники
способствовало широкому использованию при проектировании цифровых
систем
управления
программируемой
логики.
С
развитием
программируемой логики стало возможным появление программируемых
логических интегральных схем (ПЛИС - FPGA), представляющих собой
платформу для создания реконфигурируемых и высокопроизводительных
цифровых систем и устройств с минимальными материальными затратами и
сокращенным временем на проектирование.
Неправильная настройка параметров ПИД – регуляторов может
привести к циклическому и медленному их восстановлению, плохой
устойчивости и потери управляемости объектом регулирования. Это
привело исследователей к поиску наилучшего метода поиска
оптимальных параметров настройки ПИД – регуляторов, которые, прежде
всего, необходимы для систем высокого порядка или с задержкой по
времени.
Используются различные методы для получения оптимальных
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параметров настройки ПИД – регуляторов, в том числе методы
оптимизации их параметров настройки, основанные на применении
эволюционных вычислений - дифференциальной эволюции (DE) и
генетического алгоритма (GA). Эффективность подобных методов
оценивается по среднеквадратичной ошибке (MSE) и интегральной
абсолютной ошибке (IAE) получения оптимальных параметров
настройки ПИД – регуляторов.
В отличие от простого GA, использующего двоичное кодирование
для представления параметров задачи, DE применяет реальное
кодирование чисел с плавающей запятой. Ключевая идея, стоящая за DE,
- это схема генерации векторов пробных параметров. По существу DE
добавляет взвешенную разницу между двумя популяционными
векторами к третьему вектору. Алгоритм DE прост. Его
производительность сопоставима или даже превосходит другие
эволюционные или эвристические алгоритмы.
Семейства FPGA обладают возможностями для реализации
эволюционных алгоритмов, начиная от выделенной системы только на
одном чипе и заканчивая кластером FPGA для выполнения
параллельных вычислений, которые могут быть полезны для различных
приложений. Метод DE позволяет в реальном времени осуществить
числовую оптимизацию параметров настройки ПИД - регуляторов. DE
подходит для точной минимизации числовых параметров регуляторов.
Вопросы оптимизации параметров настройки ПИД – регуляторов,
реализованных в FPGA, с использованием алгоритма DE недостаточно
отражены в литературных источниках с точки зрения оценки обеспечения
стабильности работы регуляторов в режиме реального времени при
минимальной среднеквадратичной и интегральной абсолютной ошибках.
Целью работы является обеспечение адаптивного функционирования
ПИД – регуляторов в режиме реального времени при минимальной
среднеквадратичной и интегральной абсолютной ошибках путем
применения дифференциальной эволюции для оптимизации параметров
настройки ПИД – регуляторов, реализованных в программируемой
логической интегральной схеме.
Для оптимальной настройки параметров ПИД – регуляторов в
качестве объекта управления выбрана система отопления, вентиляции и
кондиционирования
воздуха
(HVAC),
отличающиеся
по
производительности, функциям управления и количеством потребляемой
энергии [3-5]. Энергоэффективность системы HVAC зависит от того,
насколько качественные ее ПИД - регуляторы, адаптируемые к
изменениям условия окружающей среды. Архитектура системы
110

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
оптимизации параметров настройки ПИД – регулятора, параметры
которого оптимизируются в соответствии с алгоритмом его
функционирования и алгоритмом DE приведена на рис. 1.

Рис.1. Архитектура системы оптимизации параметров
управления ПИД – регулятора
Популяция инициализируется путем генерации случайных особей от 1
до NP хромосом равномерно между 1 и D. Разностный вектор
генерируется случайным образом из индивидуального выбора.
Взвешенный разностный вектор формируется из разностного вектора,
умноженного на весовой коэффициент мутации F. На константу
коэффициента мутации влияет длина шага мутации. При уменьшении
разностного вектора также уменьшается длина шага мутации в популяции.
Вектор рождается из суммы параметра разностного вектора и
индивидуального параметра. Целевой вектор пересекается с разностным
вектором. Скрещивание было выполнено по поколениям между
параметром кроссовера CR и случайным числом для каждой хромосомы.
Затем целевой вектор и пробный вектор выбираются на основе значения
целевой функции для размещения целевых векторных хромосом по
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поколениям. Выбор осуществляется в соответствии с целевой функцией.
Из вектора мутации выбирается минимум одна хромосома. Если целевой
вектор равен пробному вектору, то пробный вектор выбирается для
продолжения в роде. На рис. 2 приведена блок-схема интеграции ПИД регулятора в FPGA. Модуль FSM отвечает на пользовательские команды,
такие как режим ожидания регулятора, запуск, выключение, оптимизация
и т.д. Модуль пользовательского интерфейса обрабатывает команды,
поступающие от пользователя. Пользовательский интерфейс управляет
конечным автоматом FSM. С АЦП поступают преобразованные
измеренные цифровые сигналы для расчета параметров настройки ПИД регулятора, в котором устанавливаются значения P, I и D. Стабильность
регулятора контролируется с помощью коэффициентов при P, I и D составляющих регулятора.

Рис.2. Блок-схема схема интеграции ПИД - регулятора в FPGA
Исследование качества регулирования при оптимизации параметров
управления ПИД – регулятора осуществлено моделированием в MATLAB
(рис.3). Результаты исследований для DE при использовании
среднеквадратичной ошибки (MSE) и интегральной абсолютной ошибки
(IAE) в качестве целевой функции при оптимизации параметров
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настройки ПИД – регулятора показаны на рис. 4 для объектов управления
высоких порядков.

Рис. 3. Блок схема исследуемой модели в MATLAB

Рис.4. Переходные процессы классического ПИД – регулятора и при
оптимизации параметров управления ПИД – регулятора для объектов
управления высокого порядка
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Из результатов исследований цифрового ПИД – регулятора с
оптимизированными параметрами настройки следует, что такой регулятор
в сравнении с классическим ПИД – регулятором с неоптимизированными
параметрами для объектов управления высоких порядков, а также для
объектов с транспортной задержкой обладает лучшими динамическими
характеристиками.
Используемая DE для оптимизации параметров настройки ПИД –
регулятора позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время
установления регулируемого параметра.
Применение DE для оптимизации параметров настройки ПИД –
регуляторов, реализованных в программируемой логической интегральной
схеме, обеспечивает адаптивное функционирование ПИД – регуляторов в
режиме реального времени при минимальных среднеквадратичной и
интегральной абсолютной ошибках.
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УДК 620
Д.т.н. Ланге П.К., д.т.н. Якимов В.Н., к.т.н. Ярославкина Е.Е.
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА
Dr. Sci. Lange P.K., Dr. Sci. Yakimov V.N., Ph.D. Yaroslavkina E.E.
THE METHOD OF MEASURING THE EFFECTIVE VALUE
PERIODIC SIGNAL
В трехфазных промышленных сетях локальные искажения напряжения
и тока вызваны наличием высших гармоник. Основное влияние здесь
оказывают третья и кратные ей гармоники, которые в линиях питания
синфазны. Эти гармоники могут приводить к появлению токов в других
нагрузках, подключенных к сети [1]. Для контроля режима силового
промышленного оборудования, особенно при появлении аварийных
ситуаций, необходимо определять интегральные характеристики (в
основном эффективное значение напряжения и тока) в силовых цепях [2].
При этом время измерения не должно превышать половины периода
сетевого напряжения.
В идеальном случае эффективное значение yeff сигнала хс равно
T

2
1
  xc2 dt ,
T T

ideal
eff

y

2

где Т – период анализируемого сигнала
Значение yeff можно получить с помощью (4), интегрируя квадрат
сигнала на интервале 0…Т, а также лишь на половине периода в виду
симметричности анализируемого сигнала, [3]:
ideal
yeff


2

T

T

2

 x

c

(t )  dt
2

(1)

0

Для оценки истинного значения yeff будет использоваться (1), т.к. при
его реализации время определения эффективного значения сигнала при
его частоте 50 Гц сокращается на Т/2=10 мс.
Для определения эффективного значения могут быть использованы
коэффициенты аппроксимирующей функции.
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Для этой цели предлагается использовать аппроксимирующую
параболическую сплайн-функцию,
которая на
n-м интервале
дискретизации описывается выражением

U y  t   a2  n t 2  a1  n t  a0 n ,

(2)

где a2[n], a1[n], a0[n] –коэффициенты для n-го интервала, которые
определяются по выражениям для одного из сплайн-фильтров.
Выражение для второго начального момента сплайн-функции (т.е.
ее дисперсии) на одном интервале дискретизации имеет вид
td
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Если параболическая сплайн-аппроксимация периодического сигнала
на его половине периода определена на m дискретных участках, то при
интервале дискретизации td сигнала его дисперсия (на половине периода)
определяется выражением [3]


2x
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S
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S
,
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где
1
1
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В этом случае дисперсия сигнала на его полном периоде, равна

2 x  2 
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3
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(4)

Отсюда можно определить эффективное значение сигнала:

yeffspl  a2 x .
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Таким образом, сплайн-аппроксимация дискретных значений сигнала
определяется на интервале [2td, (T/2+2td)].
Для определения эффективного значения негармонического сигнала в
течение половины его периода необходимо реализовать предложенные
методы с помощью микропроцессорного контроллера.
Таким образом, погрешность определения эффективного значения
сигнала составляет 0,2%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ.
Гранты № 18-08-00253-A и № 19-08-00228-А.
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THE PERFORMANCE OF PROCESSING SIGNALS
OF ANALYTICAL DEVICES
Анализируя публикации, касающиеся процессов развития и
совершенствования аналитических приборов и автоматизированных
информационно-измерительных систем, в отношении методов и средств
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обработки аналитических сигналов можно отметить следующие
проблемные ситуации.
Специалисты в области химической аналитики, в большинстве своём,
не допускают применения оптимизационно-замкнутых методов и
информационных технологий обработки и выступают за привлечение
методов и средств визуализации аналитической информации и
самостоятельное принятие решений, как правило, с использованием
простейших моделей и интуиции.
При этом, принимая тезис о безусловной приемлемости в
аналитической работе открытых информационных технологий, следует
обеспечить
специалистов-аналитиков
простым
инструментарием
интерактивного взаимодействия с системой обработки и базами знаний,
содержащими модели, свойственные и адекватные различным объектам,
процессам и ситуациям, определяющим характер аналитических сигналов.
В рамках существующих подходов к обработке выходных сигналов
аналитических приборов, когда экспериментально полученный сигнал
представляется композицией трех составляющих: информационной
(полезной), фоновой (систематическим смещением) и шумовой
(случайной) – всё многообразие постановок задач предварительной
обработки сводится к задаче выделения информативной составляющей
сигнала. В такой постановке задача является обратной и некорректной.
Рассмотренные выше проблемы и задачи могут быть решены за счет
использования
аппроксимационного
подхода,
основанного
на
использовании априорной информации о математических моделях
составляющих измерительного сигнала [1].
Обычно, при упоминании о моделях и аппроксимации возникают
рассуждения о специфических особенностях сигналов аналитических
приборов, таких как большие динамические диапазоны сигналов,
нелинейный характер описываемых зависимостей, недостаток априорной
информации. И это реальные трудности при традиционном подходе к
моделированию реальных сигналов.
В рамках предложенного подхода при участии авторов были
разработаны методы и алгоритмы оценивания характеристик случайных и
квазидетерминированных (периодических и непериодических) сигналов
различной природы.
Отличительной особенностью предложенных методов и алгоритмов
является то, что в процедуре обработки нет явного этапа построения
аналитической модели.
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Априорная информация о виде модели учитывается при синтезе
алгоритмов вычисления информативных параметров непосредственно по
отсчетам обрабатываемого сигнала.
Разработан большой набор итерационно-усредняющих и циклических
алгоритмов, позволяющих разрабатывать простые программные
приложения для вычисления характеристик сигнала, в том числе и
интегральных, в темпе эксперимента.
Аппроксимационный подход оказывается весьма эффективным при
решении задач восстановления сигналов в условиях действия случайных и
систематических влияющих факторов – как обратных задач с
привлечением априорной информации о виде моделей сигналов.
Использование ортогональных базисных функций для представления
моделей делает предложенные методы универсальными по отношению к
виду сигнала [2, 3].
Высокую эффективность в плане простоты вычислений и
достоверности восстановления показали алгоритмы восстановления
сигналов с использованием стохастического базиса [3].
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УДК 004.89
Д.т.н. Кораблев Н.М., Соловьев Д.Н., Малюков Р.Р.
ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИММУННОГО ПОДХОДА
Dr. Sci. Korablyov N.M., Solovyov D.N., Malyukov R.R.
HYBRID DECISION-MAKING MODELS USING
THE IMMUNE APPROACH
Современные системы поддержки принятия решений (СППР)
характеризуются обработкой больших объемов информации в условиях
неопределенности и изменения как свойств окружающей среды, так и
характеристик состояния системы. Это требует применения эффективных
методов и моделей, использующих различные интеллектуальные
технологии обработки информации: аппарат теории нечетких множеств,
искусственные нейронные сети (ИНС), генетические алгоритмы,
искусственные иммунные системы (ИИС) и др. Перспективным является
разработка гибридных моделей принятия решений (МПР), использующих
преимущества каждой из технологий искусственного интеллекта [1].
В работе предлагаются МПР на основе моделей нечеткого вывода
(МНВ) и ИНС, обучение и адаптация которых осуществляются с
использованием иммунного подхода. Это позволяет определять и
корректировать как структуру, так и параметры МПР в зависимости от
изменения окружающей среды и характеристик состояния системы.
МПР должна иметь аналитическую зависимость, согласно которой по
известным значениям вектора входных признаков можно оценить
значения выходного вектора состояний (классов) системы. Для описания
такой зависимости при использовании нечеткой логики используется
МНВ Такаги-Сугено первого порядка.
Для описания связи между входными и выходными переменными при
нейросетевом подходе используется трехслойный персептрон, имеющий
входной слой, содержащий число нейронов, равное числу входных
признаков, один промежуточный слой и выходной слой, содержащий
число нейронов, равное числу классов принимаемых решений. В
промежуточном слое ИНС в качестве функций активации используются
сигмоидальные функции, а нейроны выходного слоя имеют пороговую
функцию активации.
Для обучения и адаптации МПР, представленных в виде МНВ и ИНС,
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предлагается использование ИИС [2]. При использовании МНВ
выполняется структурная и параметрическая адаптация – поиск
оптимального набора параметров термов лингвистических переменных и
коэффициентов нечетких правил, а также множества правил нечеткого
вывода. Алгоритм формирования нечеткой базы знаний (число правил
вывода) представляет собой итерационную процедуру последовательной
идентификации наблюдений из обучающей выборки с помощью ИИС.
Антигены представляют собой примеры обучающей выборки. Каждое
антитело кодирует одно правило базы знаний. Параметрическая адаптация
включает в себя процедуру оптимизации значений параметров ФП, целью
которой является поиск такой модели, с таким набором параметров ФП,
для которой качество принятия решений будет наилучшим.
Основной идеей обучения и адаптации ИНС с использованием ИИС
является представление решаемой задачи в виде антигена, а возможные ее
решения – в виде антител. Для решения задачи используется модель
кодирования
настраиваемых
параметров
в
виде
адаптивного
структурированного мультиантитела, состоящего из двух частей, каждая
из которых может обрабатываться независимо друг от друга. В первой
части мультиантитела закодированы весовые коэффициенты и значения
смещений промежуточного слоя ИНС, во второй части закодированы
коэффициенты и смещения выходного слоя. В качестве вычислительной
модели ИИС используются принципы клонального отбора и сетевого
взаимодействия. В соответствии с принципом клонального отбора
реализуется настройка параметров ИНС, применение теории иммунной
сети позволяет оценить взаимодействие антител между собой и выполнить
суппрессию, что дает возможность определять и корректировать как
структуру (число нейронов сети), так и параметры МПР.
Проведены экспериментальные исследования на тестовых примерах,
которые подтвердили эффективность предложенных МПР, использующих
нечеткий, нейросетевой и иммунный подходы.
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МІКРОКЛІМАТУ
Dr.Sci. MikhailovS.A., Ph.D.KharchenkoR.Yu.
HYBRID SYSTEM OF MANAGEMENT OF MICROCLIMATE
PARAMETERS
Нейро-нечітка мережа (ННМ) або гібридна мережа (ГМ) являє собою
багатошарову нейрону мережу без зворотних зв'язків. У такій мережі
входи (К,Т,τ) представлені у вигляді лінгвістичних змінних (мале
значення, середнє, велике).У програмі Matlab був проведений процес
побудови адаптивної системи нейро-нечіткого виводу параметрів
мікроклімату для апроксимації залежності, що являє собою причиннонаслідковий зв'язок поміж К, Т, τ й Кр,Тi. Виходячи з рекомендацій [1-4] і
комп'ютерних експериментів у середовищі MatLab було обрано і типи
функцій належності (трапецеїдальний і трикутний), що описують вхідні і
вихідні значення. У процесі навчання було використано кількість циклів,
що дорівнює 40, та обрано метод навчання – зворотнього поширення
помилки.
Для моделювання невідомої функції f використовується алгоритм
Сугено з базою знань наступного типу: Пi : ЯКЩО x1 є Аi1 Й x2 є Ai2 Й x1 є
Ain , ТО Tи = Si, i=1,2,…,m, де Aij – нечіткі множини трикутної форми, що
описують висловлювання експерта (мале(М), середнє (С), велике (В)), Si –
вихідні значення об'єкту. Ступінь істинності μ правила i визначається за
допомогою операції кон’юкції. Після навчання ГМ та подання на її вхід
значень параметрів об’єкту (Коб = 8,27; Тоб = 3,05; τ = 0.928) визначених в
результаті активної ідентифікації, мережа рекомендувала значення
настройок ПІ – регулятору : Тi = 5,15; Кр=0,12.
У програмі MatLab розроблено моделі з ПІ-регуляторами та
інерційними об'єктами третього порядку із запізненням (рис.1). На вхід
системи подавався одиничний скачок. Комп'ютерні експерименти в
програмі MatLab (Simulink) з варіюванням значень параметрів передатної
функції об'єкта дозволяють зробити висновок, що запропонована
інтелектуально-адаптивна система має переваги в порівнянні з
традиційними методами регулювання, наприклад менший час перехідного
процесу та можливість функціонування у екстремальних режимах та на
різноманітному обладнанні.
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Рис. 1. Схема адаптивних АСР з ПІ - регуляторами та нелінійними
елементами (Saturation)
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УДК 004.021
Бондаренко В.В., д.т.н. Крылов В. Н.
АЛГОРИТМ ПОИСКА ЗНАКОМЫХ НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
ЗНАЧИМЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ЛОКАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Bondarenko V.V., Dr.Sci. Krylov V.N.
THE ALGORITHM FOR THE SEARCH OF ACQUAINTANCES ON
THE BASIS OF ISOLATION OF SIGNIFICANT USER SIGNS IN THE
LOCAL SOCIAL NETWORKS
Аннотация. В работе приведен алгоритм поиска знакомых в списке
членов частной социальной сети. В алгоритм введен новый анализатор,
обеспечивающий более высокую скорость работы. Кроме того, количество
ошибок первого рода по сравнению со стандартным методом сравнения
всех параметров - уменьшено.
Вступление. На сегодняшний день существует множество социальных
групп и локальных социальных сетей. Это могут быть как группы по
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интересам, так и корпоративные группы работников одного предприятия.
Эти группы используются для коммуникации и общения, а так же ведения
частной или деловой переписки. За счет небольшого объема
пользователей и определенной направленности они позволяют достаточно
эффективно обмениваться информацией, не затрачивая большое кол-во
времени для длительного поиска людей. Однако, несмотря на это, поиск
знакомых людей даже в таких локальных группах – достаточно
длительное занятие.
На данный момент существует множество различных решений для
данных задач. Однако большинство из них выдают большое кол-во
статистических ошибок первого рода, предлагая в качестве знакомых
людей, абсолютно неизвестных пользователю. Чаще всего эти решения
сравнивают данные пользователя с данными других пользователей и
выдают результат в виде выборки предполагаемых знакомых. На практике
данный подход имеет высокое кол-во ложных срабатываний, в результате
чего пользователю приходится тратить большее кол-во времени на
отклонение неверных предложений. Второй же уязвимой частью такого
подхода является масштабируемость подобных систем с ростом кол-ва
пользователей сети и увеличением объема хранимых данных.
Цель данной работы – облегчить поиск знакомых пользователя в
локальных социальных группах, используя для этого данные,
предоставленные самим пользователем.
Основной задачей данной работы является исследование данных
пользователей и создание алгоритма, позволяющего уменьшить кол-во
неверных срабатываний. Данный алгоритм должен работать достаточно
быстро и не иметь характерных проблем с расширением.
Алгоритм обеспечивает выполнения следующих процедур:
- анализ стандартного метода сравнения субъектов социальной
сети/группы.
- исследование проблемы внесения новых данных.
- определение и оценка наиболее значимых признаков пользователя.
- снижение количества ошибок первого рода [4]
- анализ полученных результатов
В первую очередь был проведен ручной анализ данных, которые
обычно оставляет пользователь в социальной сети. Целью анализа
является определение важнейших признаков, позволяющих с достаточно
высокой точностью выявить факт знакомства между двумя субъектами.
В результате наиболее значимыми оказались следующие признаки:
профессия субъекта, возраст, гео–теги (пространственно-временные
координаты с привязкой к какому либо событию или характеристике),
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дополнительные параметры, зависящие от специфики выбранной
социальной группы и т.д.
На основе полученных признаков был построен алгоритм, который, с
помощью многослойного персептрона прямого распространения [1]
используемого в качестве анализатора [4], выбирает из группы
пользователей потенциальных знакомых субъекта А.
Процедура алгоритма:
1. Получить разрешенные данные, связанные с рассматриваемым
пользователем А. Выбираются только те данные, которые соответствуют
полученным в результате анализа ключевым признакам.
2. Загрузить список пользователей, с которым будет сравниваться
пользователь А. Данный список может представлять собой не только
полный список всех пользователей, а так же гибридную выборку из
списка пользователей, являющихся друзьями друзей пользователя А.
3. Случайным образом из списка выбрать пользователя Б.
4. Проверить ключевые параметры пользователей А и Б.
В зависимости от типа ключевых признаков (критические или нет), а
также результата проверки - определить их вес. После завершения,
сравнить их общий вес с определенным ранее граничным значением
погрешности. В случае, если вес будет больше этой меры перейти к шагу
12.
5. Привязать к данным пользователей А и Б коэффициенты значимости
признаков.
6. Преобразовать данные для передачи в нейронную сеть и
последующего их анализа.
7. Ожидать результата анализа.
8. Полученный результат от 0 до 1 сравнить с еще одним пороговым
значением, определяющим, знаком субъект А с субъектом Б или нет.
Текущий шаг может быть пропущен, если в процессе проектирования
и обучения нейронной сети результат выводится строго в виде 0 или 1.
9. В случае, если пользователь А признан знакомым с пользователем Б,
сформировать новый запрос-уведомление о возможном знакомом и
отправить пользователю А.
10. Удалить пользователя Б из сформированного списка пользователей.
Если список пользователей после удаления пуст - завершить алгоритм,
иначе перейти к Шагу 3.
Вывод: Разрабатываемый алгоритм обеспечивает быстрый и менее
ошибочный поиск в списке членов социальной сети. Уменьшено
количество значимых признаков предопределяющих объем информации,
используемой при достижении цели, не снижая точности результата.
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К.т.н. Козлов О.В., Скакодуб О.С., д.т.н. Кондратенко Ю.П.
СИНТЕЗ БАЗ ПРАВИЛ НЕЧІТКИХ КОНТРОЛЕРІВ
НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
Ph.D. Kozlov O.V., Skakodub O.S., Dr.Sci. Kondratenko Y.P.
SYNTHESIS OF THE RULE BASES OF FUZZY CONTROLLERS
BASED ON GENETIC ALGORITHMS
Керуючі пристрої, побудовані на базі нечіткої логіки, в багатьох
випадках дають змогу забезпечити більш високі показники якості
перехідних процесів в порівнянні з традиційними контролерами при
керуванні складними технічними об’єктами, що мають нелінійні або
нестаціонарні параметри [1]. В свою чергу, для успішного застосування
нечітких контролерів (НК) в системах автоматичного керування (САК)
необхідно мати ефективні методи їх проектування [2].
В даній роботі розглядається задача синтезу бази правил (БП) НК
типу Мамдані при недостатньому обсязі експертної інформації, що є
однією з найбільш важливих та складних задач при проектуванні та
розробці нечітких систем керування.
Зазвичай БП нечіткого контролера типу Мамдані складається з s
правил, які будуються на основі всіх можливих комбінацій лінгвістичних
термів (ЛТ) вхідних сигналів НК. При цьому, кожне r-е правило БП (r = 1,
…, s) являє собою лінгвістичне твердження виду [1]
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IF “ x
a” AND “ x2 b” AND … AND “ xi c”
1
... AND…

AND “ xm d
” THEN “ y h”,

де xi – i-й вхідний сигнал НК (i = 1, 2, …, m); m – загальна кількість
вхідних сигналів НК; y – вихідний сигнал НК; a, b, c, d, h – відповідні ЛТ
вхідних і вихідного сигналів НК.
Антецеденти правил являють собою різні комбінації ЛТ вхідних
сигналів НК [1], а консеквент LTr кожного r-го правила БП (r = 1, 2, …, s)
обирається з множини всіх можливих консеквентів правил

LT , LT
1

2

,..., LT v  , який включає в себе v лінгвістичних термів

вихідного сигналу y НК. В свою чергу, вектор консеквентів Rγ БП для γ-го
альтернативного варіанту БП в загальному вигляді представлений
наступним чином


R γ LTγ1,..., LTγr ,..., LTγs , LT r LT 1,..., LT  ,γ 1,..., v s ,

де vs – кількість усіх можливих варіантів вектору R, яке визначається як
кількість ЛТ вихідної змінної v, піднесене до ступеню загальної кількості
правил БП s.
Задача синтезу БП НК при недостатньому обсязі експертної
інформації зводиться до знаходження такого вектору консеквентів БП Ropt
= Rγ, при якому значення цільової функції нечіткої САК J буде
оптимальним (J = Jopt) [1]. Дана задача є складною задачею дискретної
оптимізації, для вирішення якої в даній роботі пропонується використання
генетичного алгоритму [2]. В свою чергу, для застосування генетичного
алгоритму при вирішенні вищенаведеної задачі синтезу БП на етапі
ініціалізації альтернативні варіанти векторів R БП кодуються у вигляді
хромосом (особин), а їх консеквенти LTr – у вигляді відповідних генів
даних хромосом. Для знаходження оптимального вектору консеквентів БП
Ropt за допомогою генетичного алгоритму проводяться послідовні
процедури оцінювання, селекції, схрещування та мутації [2]. В якості
фітнес-функції в даному випадку виступає цільова функція J нечіткої
САК.
Для реалізації застосованого генетичного алгоритму синтезу БП НК
в даній роботі розроблено спеціалізоване програмне забезпечення.
Для перевірки ефективності наведеного підходу в даній роботі
проведений синтез БП НК для САК мобільним роботом, здатним
переміщуватися по похилим феромагнітним поверхням. Отримані
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результати досліджень підтверджують достатньо високу ефективність
(1)підходу та докладно обговорюються в доповіді.
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УДК 004.922
Іванов О.В., д.т.н. Арісірій О.О.
МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ
АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІСТЕХНОЛОГІЙ
Ivanov O.V., Dr.Sci. Arsirii O.O.
METHOD OF THE ATMOSPHERIC POLLUTION MONITORING
DATA VISUALIZATION WITH THE USE OF GIS-TECHNOLOGIES
Вступ. Організація моніторингу атмосферного забруднення передбачає
отримання даних аналізу проб стану повітря на постах із наступною
обробкою їх відповідними природоохоронними службами.
Особливістю цих просторово-розподілених даних є їх велика
кількість, слабка структурованість і різнорідність, «паперовий» характер
тощо. Тому для їх ефективного використання вважаємо актуальним
використання методів моделювання і візуалізації з прив’язкою до
можливостей сучасних геоінформаційних систем (ГІС) [1], що є одним із
пріоритетів розвитку цифрової економіки та суспільства України (згідно з
[2]).
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Викладення основного матеріалу. Основою для розрахунку
приземних концентрацій при організації екологічного моніторингу є
«Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих
речовин, що містяться у викидах підприємств.
Дану методику можна автоматизувати, використовуючи методи
математичного моделювання процесів розсіювання домішок у
атмосферному повітрі.
У даному випадку ГІС дозволить отримати найбільшу віддачу від
інформації: проводити збір, зберігання, аналіз і картографування будьяких даних про об'єкти і явища на основі їх просторового положення [3].
Метою даної роботи є розробка методу візуалізації територіальнорозподілених
обмежених
даних
екологічного
моніторингу
в
спеціалізованій ГІС. Для її досягнення вирішуються наступні завдання:
1. Адаптація обраної геоінформаційної системи QGIS для роботи з
екологічними даними та аналіз їх вимог до форматів представлення
просторових даних.
2. Оперативне отримання від стаціонарних постів спостережень
вихідних слабкоструктурованих даних екологічного моніторингу та їх
аналіз з метою формалізації та структуризації
3. Попередня обробка даних екологічного моніторингу і
трансформація їх в відповідний ГІС формат.
4. Завантаження трансформованих даних в QGIS з їх наступною
візуалізацією за допомогою спеціальних плагінів.
Структурно ГІС включає в себе п'ять ключових складових: апаратні
засоби, програмне забезпечення, дані, виконавці та методи. Для адаптації
ГІС (QGIS версії 2.18.14) для візуалізації екологічних даних
встановлюється додаткові наступні плагіни: «Модуль інтерполяції»;
«Contour»; «OpenLayers»; «NextGIS Connect». Для аналізу і обробки даних
від станції екологічного моніторингу нами запропоновано на етапі
попередньої обробки їх перетворення до виду, показаному на рис. 1.Для
візуалізації
оброблених
даних
екологічного
моніторингу
використовувалася інтерполяція по методу зворотних зважених відстаней
IDW (IDW – Inverse Distance Weighting).
В основі методу лежить припущення, що об'єкти, розташовані
ближче до одного, більшою мірою схожі, ніж віддалені один від одного.
Щоб знайти значення в будь-якій точці, метод IDW використовує опорні
точки, що знаходяться в околицях шуканої. Ці опорні точки будуть
чинити більший вплив на інтерпольовані значення, ніж ті, які віддалені від
неї на значну відстань (рис. 1).
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Рис. 1. Приклади візуалізації даних екологічного моніторингу
Висновки. Розроблений метод обробки та аналізу обмежених
територіально-розподілених даних екологічного моніторингу реалізований
в спеціалізованій ГІС, що може бути використано широким колом
науково-дослідних організацій та підприємств різного профілю, має
практичне значення для міських муніципалітетів, екологічних і соціальних
організацій.
Література
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екрана.
2. Vasiutynska K. Development of the method for assessing the action
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К.т.н. Аксак Н.Г., Росинський Д.Н., Лебедєв В.О.
ОГЛЯД РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
Ph.D. Axak N.G., Rosinskiy D.N., Lebediev V.O.
REVIEW OF DISTRIBUTED COMPUTING
Впровадження комп'ютерних мереж у 1970-х роках призвело до
розвитку розподілених систем, які представляються користувачеві як
єдиний комп'ютер [1] і надають єдиний системний вигляд. Скоординована
агрегація цих розподілених комп'ютерів дозволяє отримати доступ до
великої кількості обчислювальних засобів.
До цього часу в розподілених системах з'явилося кілька технологій.
Мережа однорангової мережі (P2P) є однією з первинних розподілених
систем. Однак важливим класом розподілених систем є розподілена
обчислювальна
система,
яка
використовує
високопродуктивні
обчислювальні завдання. Таким чином, за допомогою недорогих і
потужних персональних комп'ютерів, а також високошвидкісних мереж,
популярність кластерних обчислень набула широкого поширення. Інші
відомі парадигми розподілених обчислень, включаючи Grid computing та
Cloud computing, з'явилися з еволюцією Інтернету в середині 1990-х та
2007 роках, відповідно.
Хмарні обчислення стали найбільш гарячою технологією протягом
декількох років [2]. Але хмарні обчислення пройшли «пік роздутих
очікувань» і вирушили в «провал розчарування» від двох до п'яти років від
свого існування [3]. Таким чином, тенденція в розподілених системах
змінюється в бік використання нових обчислювальних парадигм.
В роботі пропонується таксономія парадигм розподілених обчислень, яка
показана на рис. 1.
З’явилися jungle обчислення як нова парадигма для досягнення кращої
продуктивності
за
допомогою
різноманітних
і
розподілених
обчислювальних систем [4].
Це
одночасне
поєднання
декількох
розподілених
і
високопродуктивних
обчислювальних
систем
для
досягнення
максимальної продуктивності, а також зменшення складності
програмування. Jungle обчислювання можуть включати кластери, сітки,
хмари, суперкомп'ютери та навіть мобільні пристрої.
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Рис.1. Таксономія розподілених обчислень
Крім того, обчислення «туману» та «роси» розширили парадигму
хмарних обчислень, що дозволяє використовувати новий вид програм і
послуг. Dew Computing описується як базовий рівень для парадигм
хмарних і туманних обчислень.
Ієрархічний поділ від хмарних обчислень до обчислень роси
задовольняє
потреби
високопродуктивних
і
низькорівневих
обчислювальних систем в повсякденному житті і роботі.
Ці нові обчислювальні парадигми знижують вартість і покращують
продуктивність, особливо для таких концепцій і програм, як Інтернет
речей (IoT) і Інтернет всього (IoE).
Сьогодні ми спостерігаємо експоненціальний ріст даних (Big Data) і
потребу їхньої обробки (застосування), які призводять до необхідної
масштабованості ресурсів на різних рівнях.
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Розподілена обчислювальна модель робить доступним різноманітний
набір ресурсів, що включає незалежні комп'ютери, суперкомп'ютери,
кластерні системи, хмари тощо, які всі з'єднані через швидкі мережі.
Розглядаючи такі системи, можна бачити, що всі ці системи складаються з
декількох основних обчислювальних вузлів.
Література
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Springer, 2009. – Р. 626 – 631.
3. Gartner G. Hype Cycle for Emerging Technologies maps out evolving
relationship between humans and machines //Press Release, Stamford,
Connecticut, 2013.
F. J. Seinstra, J. Maassen, R. V. Nieuwpoort, N. Drost, T. V. Kessel, B. Van
Werkhoven, A. H. Bal, Jungle Computing: Distributed Supercomputing Beyond
Clusters, Grids, and Clouds. In Grids, Clouds and Virtualization, London:
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УДК 656.212:004.73
К.т.н. Казимиренко Ю. О., к.т.н. Дрозд О. В., Єгольніков О. О.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ
ЗАЛІЗНИЧНО-ВОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ
Ph.D. Kazymyrenko Y.O., Ph.D. Drozd O.V., Yeholnikov O.O.
THE INFORMATION SUPPORT OF MAINTENANCE OF RAILWAYMARINE GOODS
Розширення систем залізнично-водного сполучення покладено в
основу вирішення науково-технічних завдань припортових мереж,
підвищення ефективності яких не можливо без інформаційної підтримки
на етапах моніторингу та технічного обслуговування. Сучасний розвиток
комп’ютерних технологій, спрямований на обслуговування систем
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моніторингу, створюють передумови для реалізації нових механізмів
управління засобами їх технічної діагностики.
Мета роботи ‒ встановити та дослідити механізми проектування
інформаційної системи для технічного обслуговування мереж залізничноводного сполучення. В статті розглядаються основні етапи проектування
інформаційної системи, які включають у себе складання технічного
завдання, покладеного в основу розроблення концептуальної моделі,
формулювання граничних умов її функціонування та визначено
перспективи подальших досліджень.
На рис. 1 наведено складену структурну схему застосування
інформаційних ресурсів для оцінювання технічного стану систем
залізнично-водного сполучення. Для розроблення інформаційної системи
застосовано мову SQL (Stucturend Query Language) [1], Web-додатки
написані мовою програмування PHP [2], перевагою якої є здатність
генерувати не тільки HTML-документи, а й зображення різних форматів:
IPEG, GIF, PNG, файли PDF та FLACH.

Рис. 1. Структурно-логічна схема застосування інформаційних ресурсів
для оцінювання технічного стану систем залізнично-водного сполучення
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В основу проектування структури бази даних покладені завдання
мінімізації дублювання даних і спрощення процедур їх обробки та
поновлення [3]. Робота з базою даних можлива у двох режимах:
адміністратора та користувача.
Введення і редагування інформації здійснюється адміністратором,
користувачеві надаються функції швидкого пошуку та порівняння,
сортування показників за назвами і датою, перегляду повної інформації,
яку представлено у вигляді електронного журналу.
Клієнтська частина системи управління базами даних забезпечує
інтерфейс зв’язку користувача з базою даних: перетворює запити в
команди запитів до серверної частини.
Доступ до бази даних здійснюється через web-сервер Apache. У рамках
системи пошук може бути здійснений за запитами, що включають в себе
конкретні числові показання електронних датчиків. Крім функцій
перегляду, інформаційна система дає змогу здійснювати додавання даних і
перегляд вмісту таблиць.
Подальші дослідження пов’язані з реалізацію запропонованих
механізмів створення інформаційної системи та її подальшим
впровадженням у мережі залізнично-водного сполучення.
Висновки.
Запропоновано
механізми
проектування
нової
інформаційної системи для технічного обслуговування транспортних
мереж залізнично-водного сполучення, застосовування якої спрямовано на
підвищення
функціональної
надійності
експлуатації
пристроїв
автоматики.
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Бондаренко В.В., к.э.н. Юхименко Б.И
МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОИСКА ЗНАКОМЫХ В
ЛОКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ
ГРУППИРОВКИ ДАННЫХ И ВНЕДРЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
ПАРАМЕТРОВ
Bondarenko V.V., Ph.D. Yuhimenko B.I.
MODIFICATION OF THE ALGORITHM OF SEARCHING FOR
KNOWN IN LOCAL SOCIAL NETWORKS BASED ON GROUPING OF
DATA AND INTRODUCTION OF KEY PARAMETERS
АННОТАЦИЯ. В работе предложена модификация алгоритма поиска
знакомых среди членов частной социальной сети или группы
пользователей одного социального круга. Использована дополнительная
группировка данных и введены дополнительные ключевые параметры.
Вступление. Не смотря на то, что алгоритм поиска знакомых на основе
выделения значимых признаков в локальных социальных сетях[3] имеет
хорошие результаты, он так же содержит и ряд проблем, которые
необходимо было решить. В частности одной из таких проблем являлось
достаточно длительное время обработки и выдачи результата. В связи, с
чем возникла необходимость его доработки и дополнительного анализа
данных пользователей.
Цель данной работы: Улучшение алгоритма поиска знакомых с
помощью использования групп значимых признаков и введения ключевых
параметров.
Основная часть работы. В ходе исследования было установлено, что
благодаря сравнению ряда параметров из данных пользователей, мы
можем с высокой точностью определить, что эти пользователи не
знакомы. Такие параметры, демонстрирующие явное логическое
противоречие исключающее факт знакомства пользователей друг с
другом, были названы ключевыми и были использованы для увеличения
скорости алгоритма. Стоит отметить, что набор ключевых параметров не
является статичным и изменяется в зависимости от ряда условий,
уникальных для каждой социальной группы и ряда обстоятельств.
Использования значимых признаков позволяет выяснить факт
знакомства [3], однако существует достаточно весомая проблема,
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связанная с тем, что для разных социальных групп кол-во и набор
ключевых параметров, а так же значимых признаков отличались.
Это создает необходимость переопределять приоритет признаков и
ключевых параметров для каждой новой пары пользователей. Для
решения этой проблемы было решено собрать признаки в группы и
присвоить им коэффициент значимости [4] от 0 до 1 для дальнейшего
использования их в качестве дополнительных модификаторов анализа в
нейронной сети прямого распространения [1].
На основании сходства свойств данных были получены следующие
группы:
1. Подтверждающие данные – позволяют с высокой точностью
определять знакомства людей. Компоненты этой группы могут или
однозначно подтвердить, или же опровергнуть факт знакомства двух
человек. Из этой группы чаще всего берутся ключевые параметры. К
признакам этой группы относится: информация о месте проживания,
времени, школе и классе котором учился человек и т.д.
2. Данные по интересам – повышают вероятность наличия
знакомства людей друг с другом. Особенность группы заключается в том,
что знакомые люди почти всегда имеют какие-либо точки
соприкосновения, общие интересы и антипатии.
3. Персонализированные данные - определяют шанс знакомства
людей и являются узкоспециализированными. Указывают на какую-то
конкретную черту или особенность.
Важно отметить, что для
положительного результата эти черты не обязаны совпадать.
4. Общие данные – группа данных, которые практически не
влияют на вероятность знакомства. В частном случае к ним могут
относиться: рост, вес и прочие общие параметры человека. Несмотря на
то, что такие данные скорее помеха, их полное отсутствие в
представлении объекта приводит к значительному ухудшению результата.
5. Непостоянные или неполные данные – личные данные, которые
могут быть внесенными не до конца или вовсе не предоставляемыми
пользователем. Такие данные весьма интересны и часто весьма
противоречивы. Они имеют особенность разрастаться до больших
размеров и терять актуальность, что может привести к замедлению
процедуры поиска знакомых. Эта группа требует наиболее тщательного
анализа, проводимого в совокупности с данными других типов.
6. Ситуативные данные – группа данных, которые описывают
ситуацию, в которой будет проводиться анализ. Может включать в себя
сведения о погоде, а так же другие признаки, которые так или иначе могут
повлиять на поведение субъектов, но не являются данными,
138

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
описывающими самого субъекта. Как и «общие данные» эта группа
практически не влияет на результат напрямую, но в совокупности с
другими способна значительно улучшить результат
анализа. При
некорректном сборе данных для этой группы могут возникать
дополнительные ошибки второго рода
7.Специализированные данные – данные, характерные для каких-то
социальных
кругов
или
мероприятий,
не
относящиеся
к
вышеизложенному списку.
В табл.1 приведены коэффициенты значимости для каждой из групп.
Важно отметить, что текущие значения коэффициентов подобраны
эмпирическим путем, на основе небольших выборок данных. И в
реальности могут колебаться в зависимости от количества данных
пользователя, а так же дополнительных модификаций алгоритма.
Таблица 1 - Коэффициенты значимости групп для нейронной сети
Подтвержд Данны Персо Общ Непол Ситуати Специализир
ающие
е по
нал.
ие
ные
вные
ованные
данные
интере данны данн данны данные
данные
сам
е
ые
е
0,7360
0,4426 0,8012 0,31 0,7942 0,7917
0,4411-0,8965
8

Рис. 1. Среднее кол-во уведомлений о возможных знакомых
Вывод: В работе приведена модификация алгоритма поиска знакомых
среди членов частной социальной сети [3]. Группировка ключевых
параметров уменьшает количество пересматриваемой информации при
поиске, быстрее констатирует факт оценки знакомых, увеличивая
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скорость работы. На рис.1 приведены результаты модифицированного
алгоритма. Следует так же отметить, что группировка данных в позициях
1-5 значительно увеличивает распознавание. Введение же ключевых
параметров – повышает скорость работы алгоритма
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Ухіна Г.В., Теплечук А.М., Кір’як Ю.Ф., Богатова О.О.,
д.т.н. Ситніков В.С.
УПРАВЛІННЯ СМУГОВИМЧАСТОТНО-ЗАЛЕЖНИМ
КОМПОНЕНТОМІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЮ
СИСТЕМОЮ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕТОНАЦІЇ ДВИГУНА
ВНУТРИШНЬОГО ЗГОРАННЯ
Ukhina H.V., Teplechuk A.M., Kiryak U.F., Bogatova O.O.,
Dr.Sci. Sytnikov V.S.
MANAGEMENT BANDPASS FREQUENCY-DEPENDENT
COMPONENTS OF INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR
ELIMINATING DETONATION COMBUSTION ENGINE INTERIOR
Сучасний стан розвитку гібридних та електричних автомобілів не
знімає проблеми підвищення економічності бензинового двигуна
внутрішнього згорання і зниження токсичних газів у вихлопах автомобіля
є однією із важливих задач при розробці та експлуатації автомобіля.
Несумісність цих показників приводить до ускладнення системи
керування двигуном.
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Підвищення економічності залежить від значення коефіцієнта
надлишку повітря α . Так, для роботи двигуна в режимі економічності
палива коефіцієнт надлишку повітря α повинен мати значення α більш
одиниці, а для роботи двигуна в режимі повної потужності ніше одиниці.
Однак при роботі двигуна в режимі повної потужності і при використанні
неякісного палива в циліндрах двигуна з'являються режими згорання з
високими швидкостями порядку, які приводять до зносу робочих
поверхонь поршневої групи та газорозподільного механізмів. Ці режими
згорання, які одержали назву детонація, усуваються в даний час за
допомогою зменшення кута випередження запалювання або зменшення
подачі палива.
Для усунення цих режимів у імпортних автомобілів
використовують системи електронного керування упорскуванням. Датчик
детонації встановлюється на блоці циліндрів і розпізнає коливання, які
виникають при детонації, і після їхньої обробки у електронному блоці
керування, в залежності від ступеня детонації, виробляється команда на
зміну кута випередження запалювання.У стандартних блоках керування
двигуном, наприклад, у автомобілів Impreza (концерн Subaru) реалізована
активна система регулювання, яка дозволяє в нормальному режимі роботи
двигуна вносити в кут випередження запалення поправки величиною
приблизно від 3° до +12°.
Для усунення недоліків відомих вище зазначених систем, яки
керували виключно кутом випередження запалювання, пропонується
керувати безпосередньо коефіцієнтом надлишку повітря α , що приводить
до спрощення конструкції системи керування.
При появі детонації система керування збільшує α , а це
переводить роботу двигуна в режим збіднення робочої суміші. Але при
цьому виникає падіння потужності двигуна, це змусить водія перейти на
нижчу передачу, а автомобіль, обладнаний автоматичною коробкою
передач, зробить це сам не зменшуючи комфорту подорожі і тим самим
знизити навантаження на двигун, що приведе не тільки до зникнення
детонації, а і до економії палива і зниженню СО, NOX та СН.
Оцифрований сигнал з датчика детонації у інформаційноуправляючої системі надходить на вхід цифрового смугового фільтру.
Після фільтрації сигналу блок виявлення детонації аналізує одержаний
сигнал. Застосування датчика обертів ідатчика детонації дозволило точно
установити моменти виникнення детонації і моменти її відсутності. Це
дало можливість застосувати цифровий фільтр, який у моменти
відсутності детонації відстежує власні шуми двигуна, а в моменти прояву
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детонації – суму сигналів детонації та власних шумів двигуна. Різниця цих
значень дозволяє виявити наявність детонації.
При появі ознак детонації обчислюються нові коефіцієнти
цифрового смугового фільтру, який перебудовується. До його задачі
входить розпізнавання детонації і власних шумів двигуна на різних
частотах. Чим точніше задані коефіцієнти передавальної функції
цифрового смугового фільтру, тим точніше фільтр виділить сигнал,
зв'язаний з детонацією. Тому найбільша увага приділялась дослідженню
властивостей цифрового фільтру при зміні коефіцієнтів передавальної
функції.
Для перебудови цифрового смугового фільтру другого прядку
знайдені формули для розрахунку нових значень коефіцієнтів фільтру.
Так, коефіцієнти знаменника b1

та b2 перераховуються від залежності

частоті обертів колінчастого валу та необхідної смуги частот, яка
налагоджується
частотизрізу

при

підготовки

двигуна.

Так,

коефіцієнт b1

для

визначається наступним чином

1  c2
(1)
.
c
На основі частот зрізу смугового фільтру є можливість визначити
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Однак, для реалізації таке представленнязалежностей коефіцієнтів

знаменника b1 та b2 від частот зрізуі рівня пульсації c не зовсім вдале для

реалізації

величину 
дорівнює 
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мікропроцесорній
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В цьому випадку,
наступний вигляд

співвідношення
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Таким чином, аналіз АЧХ цифрових смугових фільтрів показує, що
при розробці смугових цифрових частотно-залежних компонент в
залежності від заданих частот зрізу і рівня пульсацій c можна однозначно
знайти значення коефіцієнтів чисельникаі знаменника.
Проведений аналіз дозволяє значно полегшити вирішення
поставленого завдання розробки цифрових смугових частотно-залежних
компонент
інформаційно-управляючої
комп'ютерної
системи
з
можливістю корекції і перебудови характеристик компоненти і системи в
цілому.
Розробка такої системи дозволила зменшити апаратні витрати,
габаритні розміри, і як наслідок зменшити собівартість системи в цілому.
Головні переваги цієї системи: універсальність, підвищення економічності
двигуна і використання одного смугового цифрового фільтру.
УДК 658.511.3

Эм П.С., д.т.н. Голоскоков К.П.
АКТУАЛЬНОСТЬ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ СУДОВЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Em P.S., Dr.Sci. Goloskokov K.P.
ACTUALITY OF ALGORITHMIC FORECASTING OF THE
RELIABILITY OF SHIPBOARD AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
В условиях постоянного усложнения и разветвления иерархической
структуры современных судовых автоматизированных систем управления
особую важность при рассмотрении управления качеством в процессе
испытаний средств судовой электронной техники имеет проблема
надёжности. Множество характеристик, определяющих надёжность, при
сборе получаются различными, не смотря на одинаковые условия, что
поднимает в этот момент исследования данного вопроса необходимость
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большого объёма испытаний, которые в свою очередь содержат элементы
прогнозирования.
Прогнозирование играет важную роль при рассмотрении методов
испытаний, позволяя проводить исследования с сокращенным числом
испытуемых объектов или экономя существенное количество времени на
испытания. Высокая надежность современных изделий электронной
техники является препятствием в получении информации о надёжности в
связи с малым количеством отказов.
Автоматизация испытаний с элементами прогнозирования позволяет
повысить техническую эффективность разработок объектов испытаний,
уменьшить затраты на их разработку, а также повысить оперативность
получения, обработки и использования информации о качестве изделий
электронной техники.
Возможность
прогнозирования
надёжности
судовых
автоматизированных систем управления без участия алгоритмического
обеспечения существует, однако представляется сложной и весьма
ограниченной.
В связи с этим необходимо собрать всевозможные внутренние и
внешние факторы воздействия, которые позволят разрабатываемому
алгоритмическому обеспечению выполнять задачи по прогнозированию
как во время испытаний, так и во время эксплуатации, что в итоге
приведёт к повышению надежности и работоспособности изделий судовой
электронной техники.
Исследование существующих методов и разработка алгоритмического
обеспечения для решения задач прогнозирования являются актуальными
задачами, направленными на решения проблем надёжности судовых
автоматизированных систем управления.
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К.т.н. Пригожев А.С.
МОДЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОДА НА БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРАФОВ
Ph.D. Prygozhev O.
SOFTWARE CODE MODEL BASED ON BAYESIAN NETWORK OF
FUNCTIONAL GRAPH
Software sizе increase and time reduction for his development has led to
the emergence of a new class of data storage systems - software code
repositories. A common drawback of such systems is the storage of solved
problem as software source text. This leads to redundant data storage within the
repository. Therefore, it is advisable to move from storing multiple language
implementations of the same task to storing the problem solution and generating
it for different language syntaxes.
Now exists software code generators for programming languages [1,2]. But
they require from the developer additional knowledge of their internal
languages and notations. They also implement software source code generation
according to some formal description of the algorithm, but they do not have the
opportunity to solve the inverse problem — the generation of a formal
description of the problem solution from the software source code. The solution
to this inverse problem in our case is the key one, since fast development
technologies are now widespread. When using them, the customer is actively
involved in solving the problem and changes are made directly to the software
source code.
To solve this problem, it is necessary to solve two main subtasks:
developing a unique identification method for operators of different
programming languages performing the same actions and developing the
software source text generation method.
The method of unique identification of various program operators is based
on the use of a finite set

,.primes, the which simplicity is proven. The

finiteness of this set follows from the fact that

, the fact that the

greatest prime number, the simplicity of which is proved, is known [] and the
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well-known statement from the fact that every finite set of natural numbers
contains the greatest number. Also consideration the set

characters of the

Unicode table or any other signed alphabet []. The Unicode table or any other
alphabet defines a bijection

, where

is the set of

character positions in the alphabet. Introduce into consideration a bijection
defining a table of prime numbers, the simplicity of which is proved, ordered in
ascending order:

. The result of the computation of the

composition

, where

will be called the semantic

number of the symbol. Considering the uniqueness of the decomposition into
prime factors, any composite number whose factors are the semantic number of
a symbol will be called the semantic number of the set. In this case, the wellknown set-theoretic operations on sets of union, intersection, difference can be
represented as known arithmetic operations, respectively, of the least common
multiple
integer division

, the greatest common divisor

and

. Here m, n are the semantic numbers of the sets
is the semantic number of the given

belonging to a certain universe, and

universe, which in our case is the sign alphabet. The concept of semantic
number is defined and makes sense only for finite sets.
The language semantic constant (LSC) is a prime number that is in the next
position in the table of prime numbers after the last used symbol semantic
number of this language. This number will be denoted by

. Then the

semantic number of the symbols vector is determined according to the
following formula:
(1)

The semantic number of the empty element is 1. First component in the
second factor of the formula (1) means the zero degree
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Introduce into consideration set of domain attributes vectors Subj:
. Element

may be either a separate

numerical value or a numerical vector, or a set of them.
All sets in this Cartesian product are ordered by reducing the degree of use
for uniquely identifying the vector

Attributes used in unique

identification cannot be equal to 0.
Consider a directed graph

. The set of vertices of a graph is
, where

defined by the following relation

is a

- Boolean vectors Subj. Each

finite subset of natural numbers,

vertex of this graph is numbered and contains set of vectors of attributes of the
domain. Each edge of the graph is defined as follows:
is the set of vertices, the set

is the set of functions defined as the arithmetic
. The

product of two functions:
function

, where

is defined as follows:

In this definition,
the set Subj.

is an arbitrary one-place predicate on
is of type

operation on the vector
Note that the function

and defines a unary
, the result of which is always a number.

can be a non-zero constant function. Graph G is

internal presentation for computer of Р-schema[2].
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The second projection of the vertex
connected with the vertex

into which the edge enters is

from which the edge proceeds, by the relation:

In the set of vertices of this graph, existing two special vertices - the
starting one and the final one. The starting vertex meets the condition
, the final vertex meets the condition
We denote these vertices as the starting

and the final

.
. The set of vectors

, which are the second projection of the element of the initial
vertex, means the initial processing data, and the set of vectors, which are the
second projection of the final vertex, symbolize the result of the processing.
We now construct the graph

of the set of

, considered earlier, guided by the following

oriented graphs
definitions
1.
2.

; m is the number of considered graphs G
contains two classes of edges: starting and returning

3. The return edge of the graph

always comes from the vertex

of the graph G
4. The starting edge of the graph

always enters the vertex

of

one graph G
The graph constructed in this way implements the well-known operation of
superposition (convolution) of the algorithms [3]. Let us compare to each
starting edge the probability of transition along this edge. In this case, created a
Bayesian network consisting of graphs G. A group of starting edges emanating
from one vertex always have a total probability equal to 1 and each edge is an
operation of a fuzzy superposition of schemes.
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It was shown earlier that the function f (s) located on the edge of the graph
G can be a constant function. If assume that this constant function is the
semantic number of a word, and the word denotes an action, then the operation
of fuzzy superposition gives the opportunity to get all the options for realizing
this action at the same time always generating a unique identifier for this action
as a whole. The construction of a program model for a given graph can be
carried out both in the process of translation, and using a syntactically correct
finished program with the special designed software generators. The model is
adapted not only for presentation, but also for the execution of the program
code, which is achieved by circulating vectors in the graph.
Reference
1. Инструментальные средства конструирования синтаксически
правильных параллельных алгоритмов и программ / Е.А. Яценко, А.С.
Мохница // Проблеми програмування, 2004. – N 2,3. – С. 444 – 450. (In
Russian)
2. Новая графическая концепция программирования // URL:
http://glushkov.org/wp-content/210518%20Lambert%20Academic%
20Publishing.pdf (In Russian)
3. Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко
Алгеброалгоритмические методы параллельного программирования – К.:
Академпериодика, 2007.
УДК 004.93’11
К.т.н. Гришин С.И., д.т.н. Шинкевич Е.С.
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И
СВОЙСТВ СИЛИКАТНЫХ КОМПОЗИТОВ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ OLAP-СИСТЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Ph.D. Grishin S.I., Dr.Sci. Shinkevich E.S.
SILICATE COMPOSITES STRUCTURE AND PROPERTIES
ANALYSIS FEATURES INFLUENCE ON DESIGN OF AN OLAP
SYSTEM FOR EXPERIMENTAL STATISTICAL MODELING
Решение задачи обеспечения конкурентоспособности производства
строительных материалов приводит к возрастанию роли и значения
методов
компьютерного
материаловедения
с
использованием
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экспериментально-статистического (ЕС) моделирования и системноструктурного анализа.
Концепция
и
методология
комплексного
анализа
по
экспериментально-статистическим моделям позволяют за счет натурных и
вычислительных экспериментов извлечь новые знания и полезную
материаловедческую
технологическую
информацию,
нередко
недоступную при традиционном анализе, и тем самым интенсифицировать
исследования и разработку строительных композитов нового поколения и
низкоэнергоемких экологически безопасных технологий производства.
Состоявшееся внедрение ЕС-моделирования в практику определяет
актуальность использования специализированного информационного
обеспечения для аналитических исследований. Систематизация
исследуемых параметров и экспериментальных результатов позволят
быстро ответить на вопросы, возникающие у производственников в
процессе принятия решений, а также увеличить объем моделирования,
снизить вероятность ошибочных решений.
Однако
вопросы
проектирования
систем
компьютерного
материаловедения не получили освещения в литературе, в связи с чем
представляет интерес определение общих для информационных систем
строительных композитов шаблонов проектирования.
Проектирование
информационных
систем
характеризуется
особенностями трех уровней архитектуры
- внешний уровень представляет индивидуальные интерфейсы
пользователей,
- внутренний уровень представляет хранимые структуры данных, т.е.
определяется выбранной СУБД,
- концептуальный уровень - это абстрактное представление базы
данных в целом.
Интерес для пользователей, на наш взгляд, представляют стандартные
задания по обработке информации, которые имеют место на начальном
этапе автоматизации аналитических исследований. К ним можно отнести
накопление экспериментальных данных, использование типовых
алгоритмов анализа, табличная и графическая визуализация результатов
исследования.
Для накопления данных можно использовать формы справочников
(материалов, масс и удельных поверхностей добавок); форма входных
данных (перечня добавок); форма результатов эксперимента (свойств
композитов).
Для
вариации
алгоритмов
анализа
обычно
используют
математические либо статистические программные пакеты. Однако работа
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с ними требует дополнительных усилий по интеграции с хранилищем
данных – импорта данных в программный пакет, анализа данных
средствами пакета, экспорта результатов анализа в хранилище. С другой
стороны, популярные серверы баз данных давно имеют в своем составе
службы анализа данных и типовые алгоритмы статистической обработки и
нейросетевого моделирования. Из них наиболее полным перечнем
возможностей по проектированию информационно-аналитических систем
обладает Ms SQL Server.
Реализация проекта Ms SQL Server Analysis Service позволяет
использовать средства анализа данных различными методами и средства
табличной визуализации данных на основе запросов к хранилищу на
языке SQL либо на языке многомерных выражений. Проект Ms SQL Server
Integration Service позволяет организовать сбор информации сторонних
источников данных по ЕС-моделированию с учетом их возможной
неоднородности. Графические визуализации результатов анализа данных
можно реализовать с помощью проекта Ms SQL Server Reporting Service.
Таким образом, многофункциональность задач пользователей,
которые можно реализовать с помощью комплекса служб СУБД Ms SQL
Server позволяет рассматривать эту СУБД и как основное средство для
проектирования хранилища данных.
В качестве модели хранилища экспериментальных данных и данных
аналитической
обработки
принято
использовать
многомерное
пространство с дискретным количеством значений на каждом измерении.
В размерном моделировании каждая конкретная модель состоит из одной
таблицы, в которой хранятся факты, и нескольких других таблиц, в
которых описываются измерения.
Первая таблица называется таблицей фактов (fact table), а вторая —
таблицей измерения (dimension table). В выбраной нами модели (рис.1) в
качестве измерений приняты материалы добавок, площадь удельной
поверхности, процент содержания добавки.
В качестве мер или фактов использованы свойства композитов –
прочность, интенсивность напряжений, теплопроводность, водостойкость.
Введение дополнительного иерархического уровня в виде таблицы
«Опорная масса» позволяет расширить варианты описания величины
массы добавки. Полученная модель отличается от типовых моделей
анализа «звезды» и «снежинки». В типовых моделях между таблицами
измерений и таблицей фактов присутствует связь «один – ко - многим». В
модели ЕС-хранилища вид этой связи - «многие – ко - многим». Причина
заключается в том, что объектом анализа может являться параметр
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конкретной добавки в составе композита, а реальным аргументом является
коллекция добавок.

Материалы

Код_материала

Материал_добавки
Формула_добавки

Содержание

Код_содержания

Процент_содержания
Код_опорной_массы

Добавки

Код_добавки

Код_материала

Код_содержания

Код_удельной_поверхности

Опорная_масса

Код_опорной_массы

Код_состава

Свойства_композитов
Код_состава
Прочность

Интенсивность_напряжений
Теплопроводность
Водостойкость

Наименование_массы

Удельная_поверхность

Код_удельной_поверхности

Площадь_удельной_поверхности

Рис.1. Размерная модель хранилища данных для ЕС-моделирования
Это вынуждает ввести дополнительный уровень иерархии таблиц
измерений в виде таблицы связей.
На рис.1 – это таблица «Добавки», строка которой представляет
отдельную добавку в составе композита. Соответственно при составлении
аналитических
запросов
нецелесообразно
использовать
для
фиксированных параметров значения по умолчанию.
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УДК 004.93’11
Сафтюк М.П., Голев В.А., к.т.н. Стрельцов О.В.
ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ МІМИЧНОЮ
ПОВЕДІНКОЮ
Saftiuk M.P., Golev V.A., Ph.D. Strelcov O.V.
HUMAN IDENTIFICATION METHOD BY FACIAL EXPRESSIONS
Человеческое лицо — это система, несущая целый комплекс
информации. На нем отражается информация об эмоциях, настроении,
отношении человека к происходящему, о его характере, принадлежности к
социальному слою, степени привлекательности, а также возрасте, поле и
расовой принадлежности.
Человеческие эмоции порождают типичную мимическую реакцию,
связанную с деятельностью лицевых мышц.
Современные физиологи утверждают, что каждая базовая эмоция
связана с конкретной мышечной реакцией, при этом лицо принимает
конкретное выражение [1].
В результате регулярного повторения испытываемых эмоций за
каждым человеком закрепляется определённый мимический портрет,
который может служить как отдельный набор для обучения систем
идентификации человека по его динамическим характеристикам лица, так
и хорошим дополнением для уже существующих алгоритмов.
Для построения простой системы идентификации был взят небольшой
датасет на 100 человек. На каждую персону из открытых источников были
найдены видеозаписи, длинной от 180 до 300 секунд 30 кадров в секунду.
Фрагменты видео выбирались таким образом, чтобы в кадре
присутствовал только один человек.
Далее видео разбивалось на кадры, где из каждого выделялось лицо
человека при помощи примитивов Хаара. В дальнейшем происходило
сравнение двух кадров последовательных кадров, где фиксировалась
исключительно разница между ними (рис. 1).
В дальнейшем полученные кадры склеивались в последовательность из
5-10 таких объединённых кадров и использовались как датасет для
построения модели.
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Рис.1. Результат обработки двух последовательных кадров
В результате валидации на полученном датасете удалось добиться
хороших результатов распознавания в 83,7%, что говорит о
необходимости дальнейшего изучения данного подхода.
Литература
1. Куприянов В.В Лицо человека: анатомия, мимика / В.В. Куприянов,
Г.В. Стовичек – М. : Издательство «Медицина», 1988. – 273 с.

УДК 004.89
Шибаев Д.С., к.т.н. Шибаева Н.О., к.т.н. Рудниченко Н.Д.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПО РАЗНОСТРУКТУРНЫМ
ХРАНИЛИЩАМ ДАННЫХ
Shybaiev D.S., Ph.D. Shybaieva N.O., Ph.D. Rudnichenko N.D.
DISTRIBUTION OF FLOW INFORMATION IN COMPLEX
TECHNICAL SYSTEMS BY DIFFERENT-STRUCTURAL DATA
STORAGE
Роль информационных систем (ИС) в современных сложных
технических системах (СТС) с каждым годом становится все больше и
больше. Это связано с автоматизацией большинства рабочих процессов
СТС, а также улучшению их работы с расширением функциональных
возможностей и применением таких возможностей для большего спектра
задач. Одним из критериев, который требует таких существенных
прогрессивных технических решений является надежность СТС.
Надежное функционирование связанных между собой элементов
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подсистем СТС зависит от их безопасности, живучести, управляемости и
т.д. Надежность создает ценность, в которой СТС сохраняет свои
показатели функционирования в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиям. В период эксплуатации СТС подвержена изменению
технического состояния, а значит, необходим анализ надежности
эксплуатации таких систем.
Наиболее эффективным методом оценки состояния СТС с возможным
осуществлением
контроля
за
различными
показателями
ее
жизнедеятельности являются системы дистанционного анализа и
прогнозирования состояния СТС с применением современных научнопрактических решений. Большинство современных СТС используют
автоматизированную систему управления SCADA. Это позволяет
обеспечить централизованное управление и анализ состояния, а также
контролировать различные показания работающей СТС. Однако,
возникает проблема при сборе единой статистической информации,
которая может быть использована в качестве входных данных для
проведения анализа и оценки состояния СТС, так как вся эта информация
распределена по различным подсистемам SCADA [1].
Для решения такой проблемы предлагается использовать набор
различных технических методов сбора, сортировки и распределения
диагностической информации с целью улучшить качество итогового
прогноза, снизить время на проведение процесса анализа, а также
существенным образом снизить нагрузку на диагностическое
оборудование.
Одной из задач, направленных на повышение качества оценок
состояния диагностируемой СТС, является анализ большого объема
данных (Big Data) от информационно-измерительных систем (ИИС),
интегрированных в функциональные модули. Работа модулей основана на
использовании системы центрального хранения данных. В качестве линий
передачи данных выступают как локально- вычислительные сети (ЛВС),
так и специализированные бортовые информационные шины СТС. Работа
в ЛВС построена на использовании коммутаторов и маршрутизаторов, а
также устройств преобразования данных. Рабочая сеть объединяется с
телематическими, аналитическими и диагностическими системами,
обеспечивающими результирующий вывод оценки состояния технической
системы. Для этого применяются специализированные вычислительные
системы или сервера, которые располагаются непосредственно в СТС или
удаленно, если такая архитектура является позволительной. Применение
метода распределения потоковой информации в ЛВС и сохранения ее в
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разноструктурные хранилища данных, позволит существенно увеличить
скорость обработки данных и построения прогноза.
В качестве систем хранения предлагается использовать реляционную
структуру c применением MySQL и подсистемой низкого уровня InnoDB,
а также нереляционную систему MongoDB. Распределение информации
выполняется за счет использования методов перехвата потокового
траффика в ЛВС с применение вертикальной модели перехвата. Такая
система работает в реальном времени и позволяет распределять всю
информацию, передаваемую по ЛВС СТС. Метод распределения включает
в себя модификацию сетевого пакета, который был перехвачен
разработанным программным средством. В пакет добавляется
информация о новом месте хранения данных, согласно заранее
созданному правилу распределения. Правило распределения зависит от
критичности каждого отдельного компонента СТС. Для этого
формируется начальный parse list в который записываются все нормы
соответствия для каждого отдельного компонента СТС. Применение
такого алгоритма распределения позволит собрать критически-важную
информацию для анализа в одной системе хранения, а второстепенную в
другом.
Литература
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УДК 004. 4’2
Ph.D. Voronoy S.M., Ph.D Yegoshyna G.A., Severin M.V.
ARCHITECTURE OF PROJECT MANAGEMENT WEB SERVICES
BASED ON INTEGRATION WITH NATURAL LANGUAGE
PROCESSING MODULES
The ability to make and implement management decisions in reaction to the
external and internal environment changes of the enterprise is, without a doubt,
one of the crucial success factors in the modern business world. One of the
main software packages among such products are project management systems
- specialized software designed to organize processes of planning, distribution,
control and implementation of project tasks either in scope of one workflow or
several projects [1–3]. This work covers the problem of project management
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solutions development and intellectualization due to the implementation of
natural language processing capabilities aimed for the use of small and micro
enterprises, development teams and educational groups in conditions of limited
resources [4].
The classic application programming interface-centric web application
architecture is given below (see Fig. 1).
The ultimate advantages of such approach are the ability to redistribute
server load due to separation of heavy load page calls, lightweight API requests
and the possibility to separate web application view layer development and
maintenance from its business logic and data storage (so called “backend”). In
order to implement the solution proposed it might be extended (see Fig. 2). In
this way, all “heavy” computations and file transfers can be separated from the
main application, thus reducing the load since NLP services and web server
NLP controller would always communicate with text data even if optical
character recognition or speech processing is performed.

Fig. 1. Classic “API-first” web-application architecture simplified scheme
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Fig. 2. Extended architecture with reliable NLP subservices support
Tasks that cannot be performed via external services will be picked up either
by local/fallback NLP service or web server core application itself. When the
external service fails to process a request, it will be either bounced to NLP
controller or detected as a “no response” event by the web server core
application, so that it can be either redirected to other external or internal NLP
service or fed to core application for non-NLP based processing. Since even
conversation-based natural language processing services do not recognize nonNLP payload (such as files attached to the message), additional message
payload detection should also be supervised by the core application NLP or core
controllers. In such cases, the web server application acts as a long-term
memory and context-aware conversation, correcting the whole interaction
process as necessary.
References
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПЕРЕХВАТА ПОТОКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ph.D. Shybaieva N.O., Shybaiev D.S., Ph.D. Otradska T.V.
APPLICATION OF ALGORITHMS OF THE INTERFACE OF THE
STREAM INFORMATION IN THE LOCAL-COMPUTING
NETWORKS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS
Повышение качества оценки состояния сложных технических систем
(СТС) нуждается в развитии состояния информационно-измерительных
систем (ИИС), в частности обеспечивающих сбор, хранение и обработку
большого объема диагностической информации (Big Data).
Методы анализа информации разнообразны и включают в себя
математическую
статистику,
алгоритмическую
классификацию,
кластеризацию и т.д. Большинство из них описывает закономерности
изменения данных с разной степенью точности. Однако, практическое
применение таких методов существенно усложняет концепцию
диагностирования состояния СТС, т.к. требуется дополнительная
информация, которая может быть персонализированной для каждого из
методов.
Многие современные программные системы, ориентированные на
управление данными для оценки и прогнозирования состояния СТС
неспособны взаимодействовать с Big Data в их ИИС. Это связано с
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использованием аппаратного обеспечения для хранения и обработки
информации неспособного выполнять сложные вычислительные операции
в реальном времени с изменяющимися массивами данных.
Для решения такой ситуации на практике применяют средства
интеллектуального анализа данных в реальном времени – Data Mining.
Такое решение позволяет обрабатывать большие массивы данных с
использованием гибких архитектур распределения нагрузки на
вычислительные узлы. Применение таких средств возможно за счет
архитектуры СТС которая включает в себя набор распределенных систем
SCADA. Для работы SCADA применяются локально-вычислительные
сети (ЛВС) которые соединяют диагностическое и функциональное
оборудование с серверами сбора и анализа данных. Выполнять анализ
таких данных средствами самой СТС является затруднительной задачей
из-за больших объемов данных которые генерируются в процессе работы
СТС.
В связи с этим, становится необходимым решить задачу распределения
нагрузки на аналитические системы и обеспечить возможность строить
прогноз о состоянии СТС в разных режимах эксплуатации. Для этого
необходимо применить систему распределения диагностических данных
между разноструктурными хранилищами информации. Одно хранилище
будет хранить информацию о критически-уязвимых системах, способных
воздействовать на работоспособность и жизнеобеспечение СТС, а второе
хранилище будет собирать информацию от вторичных систем для
проведения более точного анализа состояния всей СТС.
Система распределения данных представляет собой программный
модуль, используемый на промежуточном сервере обработки сетевого
траффика, выполняющий перехват пакетов в реальном времени.
По причине того, что направление анализа всего потока требует
осуществления передачи данных только на транспортном уровне с
применяемым
типом
сетевого
соединения
connection-oriented,
использовать такое направление в СТС не представляется возможным по
причине разноструктурного оборудования, работающего на разных
уровнях модели OSI. В связи с этим, оптимальным решением для
перехвата сетевого трафика в СТС является направление вертикального
анализа, которое включает в себя набор готовых практических методов:
поверхностный анализ пакетов (SPI), средний анализ пакетов (MPI),
глубокий анализ пакетов (DPI).
В разработанном методе распределения диагностируемой информации
применяется метод MPI который является наиболее оптимальным
решением для работы в СТС. Далее информация в зависимости от уровня
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критичности распределяется в реляционное или нереляционное
хранилище данных. Нереляционные хранилища данных позволяют
ускорить процесс анализа данных по причине отсутствия сложной
типизации данных. Это позволяет вычислительным серверам СТС
получать предварительный прогноз о состоянии СТС без применения
высокопроизводительных серверных архитектур.
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Чугай А.П., Мазурець О.В.
МЕТОД ГНУЧКОГО РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЙ КОРИСТУВАЧІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Chugay A.P., Mazurets A.V.
METHOD OF FLEXIBLE DISTRIBUTION OF INFORMATION
SYSTEM USER FUNCTIONS
Застосування ефективних методів і засобів створення інформаційної
системи, правильна побудова технології її створення дають змогу суттєво
знизити витрати та скоротити терміни розробки, забезпечуючи якісне
створення системи обробки даних, які відповідають вимогам користувачів.
При створення інформаційної системи використовують комплекс методів і
засобів її розробки.
Важливим аспектом проектування й реалізації багатокористувацької
інформаційної системи є проблема розподілу функцій її користувачів. Ряд
предметних областей характеризується тим, що відсутня фіксована
множина категорій користувачів. В цьому випадку категорії користувачів
створюються, змінюються та видаляються в залежності від поточних
потреб та змін у діяльності відповідної організації. Крім того, в межах
життєвого циклу системи змінюються вимоги до розподілу прав доступу
до функцій інформаційної системи різних категорій користувачів. У таких
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випадках використання класичних підходів до розподілу функцій
користувачів інформаційної системи є проблематичним, й постає потреба
в розробці спеціального методу розподілу функцій користувачів.
Запропонований метод гнучкого розподілу функцій користувачів
інформаційної системи полягає в створенні незмінної множини груп
функцій із незмінним вмістом функцій та наданні інструменту для зміни
прав доступу кожної категорії користувачів до кожної із груп функцій.
Також забезпечується можливість створення нових кожної категорій
користувачів інформаційної системи.
Якщо визначити всю множину функцій інформаційної системи як MFS
або, то кожен елемент цієї множини MFS є функцією інформаційної
системи:
(1)
M FS  x x  M FS .





Дані функції в залежності від даних, з якими вони працюють, та
категорій доступу користувачів інформаційної системи, можуть бути
об’єднані в k груп. Таким чином, кожна і з k груп функцій інформаційної
системи формує підмножину множини функцій MFS.

M Gi  M FS ,

(2)

де MGi – і-та група функцій інформаційної системи.
При цьому допускається входження певної функції х в кілька груп
функцій. Внаслідок цього, можуть існувати дві групи функцій
інформаційної системи i та j, які містять повністю відмінні множини
функцій ( M FGi

 M FGj   ). В той же час, можуть бути створені

дві групи функцій інформаційної системи i та j, що містять деяку кількість
однакових функцій ( M FGi

 M FGj   ).

З використанням такого підходу забезпечується можливість
формувати групи функцій таким чином, щоб одержана множина груп
функцій забезпечувала можливість керувати правами доступу на рівні
груп функцій.
Всі групи функцій мають забезпечувати доступ до всіх необхідних
функцій інформаційної системи. Тобто виконується умова:

M  M  M ... M   M
FG1

FG2

FG3

FGk

FS .

(3)

Виходячи з наведеного, при створенні нової категорії користувачів,
необхідно визначити її назву та дозвіл чи заборону доступу до кожної з k
груп функцій інформаційної системи. При цьому права доступу надаються
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одразу до всієї групи функцій й мають тільки два варіанти значення для
кожної з k груп функцій інформаційної системи.
Функції створення нової категорії користувачів, визначення й
перевизначення прав її доступу до кожної з груп функцій формують
окрему групу функцій. Відповідно, обов’язково на етапі розробки системи
має бути створена принаймні одна категорія користувачів, що має доступ
до цієї групи функцій. Також обов’язково має бути створений принаймні
один користувач, що належить до цієї категорії. В інакшому випадку
повноцінне використання інформаційної системи буде неможливим.
Для експериментального тестування розробленого методу гнучкого
розподілу функцій інформаційної системи було обрано розробку
автоматизованої інформаційної системи супроводу змагань з рибальства.
Використання в ній методу гнучкого розподілу функцій дозволило
створювати, змінювати права доступу та видаляти категорії користувачів в
залежності від поточних потреб організації.
Отже, запропонований метод гнучкого розподілу функцій
інформаційної системи полягає в створенні незмінної множини груп
функцій із незмінним вмістом функцій та наданні інструменту для зміни
прав доступу кожної категорії користувачів до кожної із груп функцій.
Також забезпечується можливість створення нових кожної категорій
користувачів інформаційної системи.

УДК 004.891.3
Коновалов С.Н., к.т.н. Егошина А.А.
ДИАГНОСТИКА РИСКОВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ
ПОМОЩИ ГИБРИДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Konovalov S.N., Ph.D. Yegoshyna G.A.
DIAGNOSTICS OF RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS BY HELP
OF HYBRID EXPERT SYSTEMS
Безопасный режим работы в сложных технических системах (СТС)
достигается путём своевременного предотвращения возникновения рисков
аварийных ситуаций. Эффективно этого можно достичь при
использовании гибридных экспертных систем (ГЭС) [1].
Тот или иной риск аварийной ситуации можно структурировать, т.е.
разложить на составляющие данные СТС, при определённом значении
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которых он возникает. Все эти данные находятся в базе знаний (БЗ) ГЭС
(табл. 1).

Аварийная
ситуация

C

Значения переменных
СТС

Таблица 1. База знаний ГЭС
Действия для
устранения
аварийной
ситуации

Потраченное
Стоимость
время

z1

z2

…

zk

as1

B

C

…

Н

U1

t1

C1

as2

Н

BC

…

С

U2

t2

C2

…

…

…

…

…

…

…

…

as d

B

…

С

Ud

td

Cd

В табл. 1.

B

НC

– значение «высокое»,

– значение «среднее»,

НC

ВC

 значение «выше среднего»,

 значение «ниже среднего»,

Н

–

значение «низкое», k – количество переменных, d – количество
аварийных ситуаций.
Данная БЗ пополняется при помощи нейронной сети (НС), способной к
обучению, применяя для этого слияние методов обратного
распространения ошибки и рекуррентного метода [2]. Также для
графического представления классификации рисков для ГЭС применяется
диаграмма Исикавы [3].
Вероятность цепочки происшествий, приводящей к риску аварийной
ситуации, определяется формулой:
N

Pas   Ps0  P
i 1

где

si 1

s 

(1)

i

Pas  – вероятность аварийной ситуации;
Ps0  – вероятность исходного события

цепи, приводящей к

аварийной ситуации;

Psi 1 si  – условная вероятность промежуточного события si при

условии выполнения предшествующего события цепочки.
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Также вычисляются различные риски, которые могут повлиять на
показания данных работоспособности СТС, что может отразиться на
диагностике ГЭС её состояния. В частности это риск системы с учётом
k

S

критичности R , риск ошибки с сигналом R и т.п. [4].
Помимо этого для постановки диагноза работоспособности СТС
применяется
параметрическое диагностирование двигателя, которое
основано на сравнении математических моделях данной СТС с
математической моделью эталонной СТС (рис. 1).
Разработанный метод диагностики рисков аварийных ситуаций на СТС
при помощи ГЭС позволяет даёт возможность получать достаточно
точные диагностические данные о работоспособности СТС из-за большого
диапазона вычисляемых данных, а также комплексному применению
различны методик диагноза.

Данные об СТС без дефектов и диагностируемой СТС
Математическая модель
СТС без дефектов

Эталонная модель
СТС без дефектов

Математическая модель
диагностируемой СТС

Стравнение
математических моделей
Вычисление диагноза
Рис. 1. Схематическое представление диагностики СТС
при помощи ГЭС
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УДК 004.91
Шпичко А.В., Мазурець О.В.
МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
СЕМАНТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ЦИФРОВИХ ТЕКСТАХ
Shpychko A.V., Mazurets A.V.
METHODS OF AUTOMATED DETERMINATION OF SEMANTIC
TERMS IN DIGITAL TEXTES
SEO-оптимізація є комплексом заходів по оптимізації сайту з метою
поліпшення його позицій в пошукових системах й включає не лише підбір
семантичних термінів у вигляді множини ключових слів, що відповідають
тематиці сайту та конкретної сторінки, але і визначення частотного
характеру їх вживання.
В топ пошукової видачі виходять веб-документи, тексти яких містять
певні слова або фрази, що відповідають запитам користувачів.
Пошуковими роботами враховується і кількість входжень ключових слів, і
відповідність тематики сайту запитам та багато інших параметрів, над
поліпшенням яких працюють SEO-оптимізатори.
Найбільш відомими методами пошуку ключових слів наразі є TF, TFIDF, DE та BM25 [1].
З метою дослідження ефективності автоматизованого визначення
семантичних термінів цими методами, було створено тестову програмну
систему (рис. 1).
Даний програмний продукт проводить аналіз тексту, знаходить
ключові слова за допомогою методів TF, TF-IDF, DE і BM25, й дозволяє
порівнювати одержані результати із множиною семантичних термінів,
створених автором тексту.
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Рис. 1. Програмна система для автоматизованого визначення
семантичних термінів у цифрових текстах
Ефективність автоматизованого визначення семантичних термінів для
кожного з методів було визначено за допомогою показника повноти
пошуку R, який виражає відношення кількості релевантних ключових слів,
знайдених автоматично, до загальної кількості релевантних (визначених
автором) ключових слів в тексті. Відповідно, середня повнота пошуку
для тестової вибірки із k текстів визначається наступним чином:

R

k

R
де

E
M TK

R
i 1

k

k

,R 

E
M TK
 M TK
E
M TK

,

(1)

– множина релевантних ключових термінів, сформована

автором; M TK – множина знайдених автоматично ключових слів.
Для аналізу було використано k = 90 цифрових текстів, всі методи
визначення ключових слів одержали однакові вибірки цифрових текстів у
якості вхідних даних. Результат автоматизованого визначення
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семантичних термінів для кожного з методів свідчить (рис. 2), що метод
дисперсійної оцінки продемонстрував найвищу ефективність серед
досліджуваних методів, показавши при цьому середню ефективність
72,8%, мінімальну – 57,5%, максимальну – 100%.

Рис. 2. Програмна система для автоматизованого визначення
семантичних термінів у цифрових текстах
Отже, в результаті дослідження було встановлено, що найбільшу
ефективність у вирішенні задачі автоматизації пошуку ключових слів у
цифрових текстах досягнуто методом дисперсійної оцінки. Це відкриває
перспективи для її використання в системах семантичного аналізу текстів.
Література
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УДК 004.9:681.3
Бузунова М. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА
ОСНОВІ СИСТЕМ НЕЧІТКОГО ВИСНОВКУ В МЕДИЦИНІ
Buzunova M.I.
RESEARCH OF THE DECISION MAKING ALGORITHMS ON THE
BASIS OF NON-MENTAL CONCLUSIONS IN MEDICINE
Постановка проблеми та її актуальність. Традиційні інформаційні
системи підтримки прийняття рішень, які базуються на правилах, не
здатні забезпечити розуміння медичних даних та клінічних рекомендацій,
а на практиці мають обмеження, що пов’язано з високою складністю
формалізації опису класів. Актуальність дослідження обумовлена
необхідністю зниження ймовірності помилки при роботі з медичними
інформаційними системами.
Мета дослідження – використання алгоритмів прийняття рішень на
основі систем нечіткого висновку для задачі медичної.
Дослідження. Система нечіткого висновку функціонує для змінення
вхідних в вихідні змінні. Нечітка модель включає етапи (рис. 1):
фазифікатор – змінює вектор X у вектор нечітких множини (НМ) ;
нечітка база знань – складає залежність Y від F(x); машина нечіткого
висновку – обумовлює значення вихідної НМ
і вхідної змінної ;
дефазифікатор – змінює вихідну НМ Y в
[1, 2]. Існує такі алгоритми
нечіткого висновку: Мамдані, Ларсена, Такаги, Сугено, Цукамото.

Рис. 1. Структура нечіткої моделі [1]
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Алгоритм Мамдані визначається як [3]: утворення база правил
нечітких виводів (НВ); фаззифікація вхідних змінних; об’єднання умови в
нечіткі правила (НП), для пошуку істинності; внесення укладень в НП (1)
[3]; складання висновків НП, здійснюється об'єднання НМ; дефазифікація
значень змінних на виході методом центра тяжіння (2) – (3) чи методом
централізації площ (4) [3].
,
(1)
де с={

,

,...,

}, q – спільні заключення в базі правил.

y=

,

(2)

де у – наслідок дефазифікації, х – вихідна змінна w, min і мaх – точки
інтервалу НМ вихідної змінної w,
– функція приналежності НМ
змінної w на виході.
,

(3)

де n – значення на виході змінної НМ.
(4)
Алгоритм Цукамото визначається як [3]: утворення база правил систем
НВ; фаззифікації вхідних змінних; об’єднання умови в НП; внесення
заключень в НП, аналогічно Мамдані за формулою (2) [3], після
знаходження не чітких значень змінної
на виході, як розв'язок рівняння
(6) [3]; складання висновків НП – числами
; дефазифікація значень
змінних на виході здійснюється методом централізації тяжіння (7)
,
(5)
де q – спільні заключення в базі правил
,
де n – значення на виході змінної

(6)
.
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Алгоритм Ларсена визначається таким чином [3]: утворення бази
правил; фаззифікації вхідних змінних; об’єднання умови в НП,
застосовується нечіткий показників істинності правил: сполучення та
диз’юнкції; внесення заключень в НП, здійснюється використанням
формули (8), за допомогою чого знаходиться НМ с={ , ,..., } (8);
складання висновків НП; дефазифікація на виході змінних
(7)
Алгоритм Сугено-Такагі [3] визначається як: база правил систем НВ за
формулою (9); фаззифікації змінних на виході; об’єднання умови в НП,
застосування кон'юнкції; внесення заключень в НП зі застосуванням
методу (2) знаходяться значення, здійснюється розрахунок змінних на
виході (9), становлення значення с і вихідних змінних w = {w 1, w2,..., wn};
складання висновків НП із значеннями wj; дефазифікація змінних на
виході методом централізації тяжіння (7)
ЯКЩО «β1 є α » І «β2 є α» ТО «w = ε1 * a1 + ε2 * a2»,

(8)

де ε1, ε2 – вагові коефіцієнти.
Висновок. Такі алгоритми практичні і широко використовуються, але
для вирішення «глобальних» завдань з складною галуззю дослідження як
медицина, використання якогось одного метода – являється неповним та
неточним. Розглянуті алгоритми сприяють підвищенню ефективності,
визначення бази знань, а також формалізації правил рішень, що дозволяє
значно спростити роботу медичних інформаційних систем в змінних і
слабо формалізованих умовах реального світу шляхом безперервного
навчання.
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Секция 4. Математическое моделирование и оптимизация в
информационных управляющих системах
УДК 519.2
Д.э.н. Постан М.Я.
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ С ДВУМЯ
СОСТОЯНИЯМИ
Dr.Sci. Postan M.Ya.
ON A CLASS OF MULTI-CHANNEL QUEUEING
SYSTEMS EMBЕDDED IN AN RANDOM ENVIRONMENT
WITH TWO STATES
В настоящее время теория систем массового обслуживания (СМО),
функционирующих
в
случайных
средах,
является
большим
самостоятельным
направлением
теории
очередей,
имеющее
разнообразные приложения, в частности при анализе, моделировании и
оптимизации коммуникационных, транспортных и логистических систем,
в теории надежности (надежность технических систем с переменным
режимом функционирования), а также различных производственных
процессов [1−5]. Влияние внешних возмущений на процессы поступления
и обслуживания может проявляться различным образом. Обычно в
соответствующих исследованиях принимается, что параметры входящих
потоков и/или процесса обслуживания функционально зависят от
состояния внешней среды. Поведение последней обычно описывается
марковским или полумарковским процессом с дискретным множеством
возможных состояний. В то же время влияние случайной среды на
функционирование СМО может проявляться также и по-другому.
Например, в определенных состояниях среды обслуженные заявки не
могут покинуть каналы обслуживания или же заявки из очереди не могут
занять освобождающийся от обслуживания предыдущей заявки канал.
Типичным примером такого рода обслуживающей системы может
служить портовый терминал, на котором обрабатываются суда. В
определенных состояниях гидрометеосреды судно, грузовая обработка
которого завершена, не может покинуть порт (например, при сильном
волнении моря) и остается у причала, блокируя его для возможной
обработки других судов.
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Такие СМО представляют теоретический и практический интерес.
Впервые модели такого рода СМО были предложены в работах [3−5], где
детально анализировался случай одноканальной системы.
С чисто математической точки зрения исследование
СМО,
работающих в случайных средах, связано с определенными
аналитическими и вычислительными трудностями. В специальной
литературе для их преодоления используются различные методы:
матричное исчисление, краевые задачи теории функций комплексной
переменной,
асимптотические
методы.
Иногда
стационарное
распределение вероятностей состояний системы «СМО - внешняя среда»
удается выразить через классические ортогональные многочлены [3].
Поэтому анализ таких СМО с помощью традиционного для теории
очередей математического аппарата (марковские цепи, полумарковские и
линейчатые марковские процессы) далеко не тривиален.
Целью доклада является описание и исследование одной общей
схемы моделирования многоканальной СМО, работающей в случайной
среде с двумя возможными состояниями (есть помеха, нет помехи), с
промежуточным буфером конечной емкости для накопления обслуженных
в течение интервала действия помехи требований и блокировкой каналов
обслуживания при заполнении буфера. Конечной задачей исследования
является вычисление стационарного распределения вероятностей СМО и
соответствующих показателей качества процесса обслуживания.
Формальное описание исследуемой СМО таково. Пусть на вход nканальной СМО поступает рекуррентный поток требований с функцией
распределения (ФР) интервала между поступлением соседних требований
A(t). Все каналы предполагаются идентичными. Времена обслуживания
всех требований – взаимно независимые случайные величины, не
зависящие от входного потока, имеющие одну и ту же ФР B(t).
Независимо от процессов поступления и обслуживания требований
наступают помехи, причем их появление и действие описывается
альтернирующим процессом восстановления [5]. Примем, что время с
момента окончания действия некоторой помехи до момента появления
следующей помехи – случайная величина с ФР C(t), а время действия
произвольной помехи – случайная величина с ФР D(t).
Влияние помехи на процесс обслуживания сводится к следующему.
Если в промежутке действия помехи завершается обслуживание какоголибо требования, то оно поступает в буферный накопитель емкости R при
наличии в нем свободных мест, где ждет окончания помехи. При
отсутствии свободных мест в накопителе очередное требование,
обслуживание которого завершилось, блокирует канал, на котором оно
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обслуживалось, и ждет окончания действия помехи. Таким образом, в
момент окончания действия помехи СМО может покинуть одновременно
несколько обслуженных требований.
Состояние описанной СМО в произвольный момент времени t будем
характеризовать случайным процессом вида
σ (t )  ( 0, (t)), если (t )  0
1

 (t )  (1,1(t ), 2 (t )), если  (t )  1,
где ν1(t) – число требований, находящихся в момент t на обслуживании и в
очереди к каналам; ν2(t) – суммарное число обслуженных требований,
которые находятся в буфере, ожидая окончания действия помехи, и тех,
которые блокируют каналы обслуживания; α(t) – дискретная компонента,
описывающая наличие или отсутствие помехи в момент t:
α(t) = 0, если помеха отсутствует,
α(t) = 1, если помеха действует.
Процесс σ(t) в общем случае не является марковским, однако в
некоторых частных случаях может быть сведен к таковому путем
введения дополнительных непрерывных или дискретных компонент.
Детально анализируется случай, когда
B(t )  1  e  t , t  0,
C (t )  1  e  at , t  0.
В этом частном случае для нахождения стационарного распределения
процесса σ(t) можно воспользоваться аппаратом линейчатых марковских
процессов [5].
Для нахождения стационарного вероятностного распределения
случайного процесса  (t ) выведена соответствующая система

дифференциальных уравнений, решение которой найдено в замкнутом
виде.
Найдены основные показатели эффективности обслуживания СМО:
средняя длина очереди заявок,
вероятность блокировки каналов обслуживания в период действия помехи
и др.
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Д.т.н. Трофимчук А.Н., д.т.н. Васянин В.А., Ушакова Л.П.
АЛГОРИТМЫ ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА В СХЕМАХ ВЕТВЛЕНИЯ
РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ
С ПСЕВДОБУЛЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Dr.Sci. Trofymchuk O.M., Dr.Sci. Vasyanin V.A., Ushakova L.P.
ALGORITHMS EXHAUSTIVE SEARCH IN THE BRANCHING
SCHEMES TO SOLVING COMBINATORIAL PROBLEMS WITH
PSEUDO-BOOLEAN FUNCTIONS
В докладе рассматривается применение двоично-отраженных кодов
Грея для решения комбинаторных задач с псевдобулевими функциями
(полиномами от булевых переменных) [1]. Приводится рекурсивный
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алгоритм Эрлиха для генерации последовательности строк n - разрядных
кодов Грея, в которой каждая следующая строка отличается от
предыдущей только одним разрядом (битом). На примере решения 0-1
задачи о ранце (0-1 Knapsack Problems) показано, как эти коды можно
использовать для эффективного вычисления значений целевой функции и
ограничений [2].
Цель доклада состоит в том, чтобы показать разработчикам алгоритмов
и программ как можно применять коды Грея в различных схемах
разветвления решающего алгоритма, например, в методе ветвей и границ,
когда количество двоичных (булевых) переменных в узлах дерева
ветвления небольшое (менее 35).
Методика исследований основана на проведении вычислительного
эксперимента решения 0-1 задачи о ранце предложенным алгоритмом
перебора вариантов решений с частичным и полным пересчетом значений
целевой функции и ограничения задачи. При проведении эксперимента
проверялась также точность решения задачи «жадным» эвристическим
алгоритмом с временной сложностью O(n log n) . В результате
проведенного эксперимента установлено, что алгоритм с частичным
пересчетом целевой функции и ограничения может применяться для
практических расчетов в схемах разветвления, когда количество
переменных в узлах дерева ветвления не превышает 35. Алгоритм с
частичным пересчетом быстрее алгоритма с полным пересчетом в среднем
в 7 раз. Эвристический «жадный» алгоритм можно применять на практике
для решения 0-1 задачи о ранце большой размерности (более 10000
предметов), когда достаточно получить приближенное значение целевой
функции при ограниченных вычислительных ресурсах.
Новизна и практическая значимость работы заключается в
предложенном подходе к решению комбинаторных задач оптимизации с
псевдобулевими функциями с использованием кодов Грея. Показана
эффективность предложенного алгоритма с частичным пересчетом
значений целевой функции и ограничений и он может применяться на
практике в различных схемах разветвления решающего алгоритма.
Литература
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УДК 685.31.02
Д.т.н. Чупринка В.І., Грикун Д.В., к.т.н. Чупринка Н.В.
АВТОМАТИЗОВАНА ПІДГОТОВКА РАЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ
РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ ЗІ СКЛАДНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ
ЗОВНІШНІХ КОНТУРІВ НА ПЛОСКІ ГЕОМЕТРИЧНІ ОБ’ЄКТИ
Dr. Sci. Chuprynka V.І., Hrykun D. V., Ph.D Chuprynka N.V.
AUTOMATED PREPARATION OF RATIONAL CUTTING PATTERNS
OF MATERIALS WITH A COMPLEX CONFIGURATION OF THE
EXTERNAL CONTOUR INTO FLAT GEOMETRIC OBJECTS
Задачу автоматизованої підготовки раціональних схем розкрою
матеріалів зі складною конфігурацією зовнішніх контурів на плоскі
геометричні об’єкти можна представити таким чином (рис.1): є множина
комплектів плоских геометричних об’єктів Qi i  1,2, , m і обмежена

 , у якій задані зони заборони G j ( j  1,2,..r ) . Необхідно в
області 
розмістити плоскі геометричні об’єкти так, щоб досягти
найбільше значення коефіцієнта заповнюваності  області  . Орієнтація

область

плоских геометричних об’єктів визначається розкрійними властивостями
матеріалу. На формування схеми розкрою накладаються обмеження
дотримання комплектності плоских геометричних об’єктів в спроектованій
схемі розкрою.
Для опису зовнішнього контуру матеріалу і дефектів будемо
застосовувати кусково-лінійну апроксимацію. Зовнішня границя області 
буде
задаватися
вершинами
опукло-ввігнутого
многокутника

X

s
j



, Y js , j  1..k.

Дефекти

апроксимуючого многокутника

будуть

задаватися

також

вершинами

Xp ,Yp , j  1..M (l); l  1..r.
l
j

де

M (l )

–

кількість

l
j

вершин

опукло-вгнутого

многокутника для l -го дефекту;
r – кількість дефектів;
k – кількість вершин опукло-вгнутого
многокутника для зовнішнього контуру матеріалу.
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Для опису зовнішнього контуру плоских геометричних об’єктів
будемо також застосовувати кусково-лінійну апроксимацію.

Qi i  1,2, , m

При такій апроксимації будь-який плоский геометричний об’єкт S i буде
однозначно визначений
многокутника, тобто

X

i
j

координатами



, Y ji , j  1, , N (i) .

вершин

опукло-ввігнутого

Рис.1. Задача автоматизованої підготовки раціональних схем розкрою
матеріалів зі складною конфігурацією
Визначимо приблизну кількість комплектів плоских геометричних
об’єктів, яку можна розмістити на матеріалі зі складним зовнішнім
контуром.
Нехай
 0 – найменше допустиме значення коефіцієнта заповнюваності області

,

q – шукана кількість комплектів плоских геометричних об’єктів,
S0 – площа області  ,
Sgі – площа і-го дефекту,
Si – площа і-ої деталі.
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Дефекти представимо як деталі із від’ємною площею, тобто Sm+i=- Sgі, де
i=1..r. Кожний дефект на матеріалі має свої значення
параметрів, які
визначають однозначно його положення: Ni, Xpi, Ypi, i, i=1..r.
Тоді q можна знайти із наступного співвідношення
r

 ( S 0   Sg i )  0
i 1
q
m

Sj


j 1


де

m r



 (S 0   S i ) 0
i  m 1

m


Sj



j 1




,





  – ціла частина від виразу, який знаходиться в дужках. Площу області

 , пороків визначимо із співвідношення для площі будь-якого опукловвігнутого многокутника заданого координатами вершин.
Для контролю не перетину розміщених плоских геометричних об’єктів
із зовнішньою границею матеріалу, дефектами і іншими плоскими
геометричними об’єктами та для вилучення необхідних плоских
геометричних об’єктів із розкрійної схеми скористаємося відомими
алгоритмами інтерактивного розкрою, які базуються на методі трасування
променя.
Для оцінки ефективності одержаної схеми розкрою матимемо наступне
співвідношення для визначення коефіцієнта використання матеріалу
m



qjS j
j 1

r

S 0   Sg i
i 1

m



q S
j 1

S0 

j

j

mr

S

i  m 1

i

Запропоновані в роботі алгоритми реалізовані в програмний продукт
для автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів
зі складною конфігурацією зовнішніх контурів на плоскі геометричні
об’єкти.
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УДК 519.6:004
Д.т.н. Удовенко С.Г., к.т.н. Чала Л.Е., к.т.н. Шергін В.Л.
МОДИФІКОВАНА ПРОЦЕДУРА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО
НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ
Dr.Sci. Udovenko S.G., Ph.D. Chala L.E., Ph.D. Shergin V.L.
MODIFIED PROCEDURE OF NEURAL NETWORK
REINFORCEMENT LEARNING APPLIED TO PROGNOSIS
PROBLEMS
Методи навчання з підкріпленням використовуються для
прогнозування стану процесів в системах штучного інтелекту, управлінні
стохастичними процесами, системах електронної біржової торговлі тощо
[1]. Ці методи засновані на спостереженні за діями агента і подальшому
нарахуванні виграшів (штрафів) за результатами поточного контролю.
Основним підходом для реалізації навчання з підкріпленням з
використанням нейронних мереж є Q-навчання. У класичному Q- навчанні
функція Q-значень представляється у вигляді таблиці, входами якої є пари
«стан-дія». Однією з умов збіжності алгоритму в разі використання
табличного
представлення
функції
Q-значень
є
багаторазове
випробування всіх можливих пар «стан-дія». У практичних завданнях
зазвичай розглядається редукований простір таких пар великої
розмірності, що ускладнює використання табличного методу Q-навчання
для їх реалізації.
Основним підходом до вирішення цієї проблеми є нейромережева
апроксимація таблиці Q-значень. Зазвичай функції апроксимації, які
використовуються в додатках навчання з підкріпленням, реалізуються за
допомогою мереж MLP.
Багатошаровий персептрон (MLP) – специфічний тип штучної
нейронної мережі, одним з додатків якого є апроксимація функцій. В
цілому MLP задовольняє критеріям ефективного навчання і дозволяє
отримати ефективні рішення для алгоритмів навчання з підкріпленням.
В процедурах навчання, при якому подання таблиці Q-функції
замінюється нейронною MLP-мережею, стани навколишнього середовища
стають входами MLP-мережі, а Q-значення відповідають виходам MLPмережі. В стандартних алгоритмах апроксимації навчання проводиться на
відомих результатах, тобто відомі істинні значення функції, що
апроксимується в певних точках.
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При навчанні з підкріпленням істинні значення функції, що
апроксимується, заздалегідь невідомі, і навчання відбувається на оцінках
Q-значень, які поступово змінюються в процесі навчання.
При використанні однокрокового Q-навчання корекція Q-функції
проводиться на основі оцінок поточного и наступного станів, тобто на
оцінках суміжних станів. Базовий алгоритм TD (λ) дозволяє враховувати
оцінки станів, віддалених один від одного.
У доповіді пропонується модіфікована процедура інтерактивного TD
(λ) - навчання з використанням багатошарового персептрона. На кожній
ітерації цієї процедури визначення вагових коефіцієнтів здійснюється з
урахуванням вектора «коефіцієнтів прийнятності», розмірність якого
дорівнює числу виходів мережі. Для представлення Q-функції тут
використовується MLP, кожен з виходів якого трактується як окремий
прогноз.
Такий алгоритм працює наступним чином. На кожній ітерації
представляється множина прогнозів, однак, як поточний прогноз

Pt

(в

інтерактивному режимі) вибирається лише один, а корекція (градієнт

 w Pt )

проводиться тільки для відповідного виходу. У цій мережі для

кожної ваги слід зберігати тільки один слід прийнятності. Таким чином,
обсяги обчислювальних витрат и ресурси не залежать суттєво від числа
можливий дій.
Слід відзначити необхідність повторного обчислення виходів мережі
на останньому кроці, причиною якого є можливість зміни значення
прогнозу після здійснення коригування ваг.
Однак додаткові обчислювальні витрати, які вносить дана операція,
компенсуються
тим,
що
при
використанні
запропонованого
модифікованого алгоритму додатково необхідно зберігати тільки
коефіцієнти прийнятності.
При використанні ж стандартного Q-навчання з λ> 0, необхідно
обнулювати λ щоразу, коли чергова дія не доступна для обраної стратегії.
Результати тестування показали можливість підвищення ефективності
навчання із застосуванням розглянутого підходу.
Зокрема, тестування запропонованої процедури для прогнозування
показників гібридної трейдингової системи підтверджує її працездатність
та перспективи практичного використання для прийняття рішень щодо
здійснення біржових транзакцій [2].
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Prokopenko O.V., Dr.Sci. Shevchenko R.I.
ACTUALITY OF THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF
INFORMATION AND TECHNICAL METHODS OF LOCALIZATION
OF EMERGENCY SITUATIONS OF MEDICAL-BIOLOGICAL
CHARACTER
Аналіз функціональної спроможності аварійно-рятувальних підрозділів
ДСНС України дозволяє впевнено стверджувати, що на сьогодні
можливості практичних підрозділів щодо ефективної протидії НС медикобіологічного характеру є обмеженими внаслідок збереження підходів та
методів, які спираються на застарілі принципи карантину за
територіальним признаком, які є основою заходів ЦО [1]. Ці принципи в
якості пріоритетного наслідку, що обумовлює рівень НС медикобіологічного характеру, розглядають площу поширення небезпеки. Такий
підхід виключає можливість застосування існуючих методів протидії в
умовах стрімкої урбанізації як населення, так і території України.
Іноваційною спробою змінити парадигму цивільного захисту в питаннях
протидії НС медико-біологічного характеру можна вважати окремі
дослідження де запропоновано сучасний погляд на зазначену
проблематику та розроблено ряд організаційно-технічних методів
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попередження НС медико-біологічного характеру, що мають за мету
обмеження домінуючих наслідків розростання НС медико-біологічного
характеру, а саме кількості загиблих та кількості постраждалих, в межах
діапазонів, що відповідають місцевому або регіональному рівню НС
медико-біологічного характеру [2, 3]. Застосування зазначених методів, на
думку ряда дослідників, повинно привести к вдосконаленню
організаційної структури аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС
України. В той же час запропоновані дослідження, в силу загальності
проблематики, яку вони охоплюють, не ставили завданням вирішення
задачі інформаційного забезпечення запропонованих організаційних змін
функціонування практичних підрозділів. Також попре визначення самого
факту існування взаємозв’язку між зовнішніми чинниками природного
характеру, як-то вологість і температура повітря, інші метеорологічні
явища, стійкі кліматичні зміни та відповідно характером виникнення
джерел медико-біологічної небезпеки, насамперед інфекційного характеру,
характером поширення домінуючих наслідків НС медико-біологічного
характеру, систематичні дослідження цього взаємозв’язку не проводилися
[4].
Таким чином виникає необхідність проведення досліджень в ході яких
необхідно вирішити наступні наукові завдання: по-перше, визначити та
формалізувати зв’язок динаміки поширення домінуючих наслідків НС
медико-біологічного характеру з ініцінуючими чиниками природного
характеру, у вигляді математичної моделі; по-друге, на базі
запропонованої математичної моделі розробити інформаційно-технічний
метод локалізації наслідків НС медико-біологічного характеру, що з
погляду практичної площини підвищення ефективності функціонування
аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України, дозволить розробити
сучасну інформаційну технологію забезпечення дієвих управлінських
рішень.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Dr.Sci. Burlov V.G., Ph.D. Mankov V.D., Polyukhovich M.A.
APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEMS FOR THE
CONTROL OF ELECTRICAL SUPPLY
Бесперебойное электроснабжение обеспечивается только при условии
безопасности электрических сетей. В нормативных документах
безопасность определяется как состояние защищенности. Но тогда можно
сделать вывод, что максимально защищенная электросеть – та, которая не
работает. Научно-педагогическая школа [3] предлагает и использует более
широкое понятие «безопасность». Безопасность – свойство, которое
характеризует способность системы сохранять свое предназначение в
процессе жизненного цикла [3].
Человек решает задачи на основе трёх категорий [4]: система, модель,
предназначение.
Деятельность осуществляется в 3-х системах: социальной,
экономической,
технико-технологической.
Безопасность
электроснабжения строится на воздействии на протекающие в этих
системах процессы. Социальная и экономическая системы разрушаются
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через индивидуальное и массовое сознание. Технико-технологическая
через технические средства. Для успешного решения задач
электроснабжения надо разрешить две проблемы методологического
уровня.
Первая проблема. Для разработки системы известно два подхода: на
основе анализа и на основе синтеза.
Обычно используется первый подход. Но он не позволяет
гарантировать достижение цели.
Авторами настоящей работы для решения проблемы 1 предлагается
использовать для синтеза закон сохранения целостности объекта (ЗСЦО)
[2]. ЗСЦО – это устойчивая, объективная, повторяющаяся связь свойств
объекта и свойств его действия при фиксированном предназначении.
ЗСЦО обеспечивает достижения цели деятельности.
Вторая проблема. Лицо, принимающее решение (ЛПР), решает задачи
на основе модели. Поэтому необходимо уметь синтезировать адекватные
модели.
Известны три подхода к оцениванию адекватности: проверка на
практике, сравнение с эталоном, полнота учёта основных закономерностей
предметной области.
Для решения задач безопасности электроснабжения подходит третий
подход. Но для его реализации необходимо знать такой закон. В
известных публикациях такой закон не рассматривался. Авторы
предлагают оценивать адекватность модели на основе ЗСЦО.
В процессе электроснабжения ЛПР работает с двумя группами систем.
Это социальная и экономическая системы и технико-технологическая
система. Воздействуют три группы факторов: социальные, экономические,
технические.
1. Социально-экономическая сфера. Синтез формирования адекватных
моделей социального поведения как отдельного человека, так государства
в целом. Основа деятельности – решение. Решение – это условие
реализации предназначения объекта управления или самоуправления.
Деятельность реализуется через управление.
Предназначение процесса электроснабжения – обеспечение
электрической энергией потребителей. Задача ЛПР – сохранить
адекватность модели своего решения. Если модель решения ЛПР
адекватна ситуации, то угрозы не актуальны. Применение ЗСЦО для
синтеза модели решения ЛПР позволяет гарантировать адекватность
решения ЛПР. Поэтому фундаментальной основой безопасности
электроснабжения
является
умение
синтезировать
адекватную
математическую модель решения ЛПР.
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2. Технико-технологическая сфера. Синтез адекватной модели
процесса электроснабжения в условиях деструктивных воздействий.
Второе направление деятельности получило название «Обеспечение
безопасности электроснабжения».
Основа
деятельности
при
обеспечении
безопасности
электроснабжения – это сохранение предназначения процесса
функционирования электроустановки. Воздействие угроз разрушает
процесс функционирования электроустановки в интересах достижения
цели деятельности.
Если модель процесса функционирования электроустановки адекватна
внешним угрозам, то процесс сохраняет своё предназначение. В основу
концепции построения и функционирования электроустановки должно
быть
положено
условие
существование
процесса.
Процесс
электроснабжения при такой концепции обеспечивается ЛПР. Это требует
синтеза модели решения ЛПР. Синтез позволяет осуществить ЗСЦО.
Для решения указанных проблем методология решения задач
электроснабжения должна давать ЛПР условие существования процесса
деятельности. Для осуществления деятельности в условиях окружающей
обстановки необходимо располагать адекватной математической моделью
решения человека.
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ACTUALITY OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND
TECHNICAL TECHNIQUES FOR THE PREVENTION OF
EMERGENCY SITUATIONS OF THE TECHNOLOGICAL
CHARACTER
Постійно
зростаючі
можливості
інформаційно-комунікаційних
технологій дозволяють змінити застарілі підходи до формування
парадигми цивільного захисту. Насамперед це акцентування ролі
пересічних громадян у забезпеченні безпеки функціонування міст. Саме
широке залучення останніх, у поєднанні з постійно зростаючими
можливостями Інтернет-технолгій, є резервом підвищення функціональної
спроможності Єдиної державної ситеми цивільного захисту України. Для
ефективного функціонування територіальних підсистем та підрозділів
останьої на сьогодні склались додаткові труднощі, які викликані
виконанням норм, що передбачені Законом України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного
режимів та заборону пропоганди їхньої символіки» [1]. Так після
громадських обговорень рішеннями місцевого самоврядування і
парламенту України затверджені нові назви для об’єктів топономіки, в
яких немає пропаганди тоталітаризму. Зміни відбулися у назвах 32 міст,
955 селищ, смт та сіл, 25 районів, 51493 вулиць, площ, скверів тощо [2].
Все це призвело до необхідності внесення необхідних змін у бази даних
державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів [3]. Слід зауважити,
що, з одного боку, зміни стосуються довідкової інформації про потенційно
небезпечні об’єкти, а тому потребують якнайшвидшого коригування, з
іншого, в наслідок внесення відповідних змін отримати необхідну
інформацію за запитом, що містить старі назви, є досить проблематично, а
інколи навіть неможливо. Напрямком подолання зазначеної проблеми є
формування QR мітки потенційно небезпечного об’єкту на основі
технології QR кодування. Це дозволить у майбутньому забезпечити як
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топонімічні, так інші змістовні зміни у документації потенційно
небезпечних об’єктів без зміни їх функціонального QR кода, а від так
підвищити ефективність процесу пошуку, отримання та надання
необхідної інформації підрозділами Єдиної державної системи цивільного
захисту України.
Зазначений підхід є основою для формування та подальшого розвитку
інформаційно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій
техногенного характеру на базі використання інтерактивної технології
багаторівневого QR кодування [4,5] потенційно небезпечних об’єктів
міської інфраструктури.
Таким чином, застосування розгалуженої системи QR кодування
міської інфраструктури, в повсякденій діяльності аварійно-рятувальних
підрозділів
Єдиної державної системи цивільного захисту України дозволить
підвищити оперативність реагування рятувальних підрозділів та
забезпечить додатковий час для прийняття управлінських рішень в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
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5. Служба спасения тестирует QR-коды. [Електрон.ресурс]. – Режим
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УДК 004.932
Д.т.н. Вычужанин В.В., Козлов А.Е., Лесной Д.П.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДВОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Dr.Sci. Vychujanin V.V., Kozlov A., Lesnoy D.P.
UNDERWATER IMAGE QUALITY IMPROVEMENT
Подводная съемка страдает от видимой деградации из-за
распространяющегося
света,
ослабевающего
пропорционально
расстоянию от камеры, в основном из-за эффектов поглощения и
рассеивания. Таким образом, задача восстановления и улучшения
подводных изображений была сложной задачей из-за различий
физических влияний, воздействующих на снимки, снятые в таких
условиях. Подводные сцены часто малоконтрастные, а отдаленные
объекты выглядят затуманенными и размытыми.
Существующие методы, которые принимают во внимание только
каналы RGB, они могут привести к ошибочной оценки глубины (ОГ).
Поскольку поглощение света и различные условия освещения, в которых
осуществляется подводная съемка, представляют исключения для
подобных методов, что приводит к плохому восстановлению
изображения.
В данной работе предлагается использовать другой подход к оценке
глубины изображения, который обходит вышеупомянутую проблему.
Поскольку большая глубина изображения вызывает большую размытость
объекта для подводных изображений, будет происходить измерение
глубины с помощью размытия изображения. Предлагается использовать
закрытие по морфологической реконструкции [1] (ЗМР), что требует
меньших затрат на вычисление, а также снижает вероятность
неправильного распространения размытости. С этой целью в модели
формирования изображения (МФИ) используется карта расчета глубины
по размытости изображения для повторного сохранения и улучшения
подводных изображений с целью улучшения визуального качества в
различных условиях освещения.
Чтобы преодолеть ограничения, присущие предположениям,
лежащим в основе метода «Темного канала», предлагается ОГ на основе
размытости. Предлагаемая ОГ включает три этапа:
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1. Оценка пиксельной размытости: рассчитается разница между
оригиналом и мультимасштабным отфильтрированным Гауссовским
методом изображением для оценки карты размытия пикселей.
2. Грубая генерация карты глубины: применяется максимальный
фильтр к карте размытия пикселей, принимая глубину в небольшом пятне
местности за равномерную.
3. Уточнение карты глубины: используется ЗМР и управляемый
фильтр [2], чтобы уточнить карту глубины.
Пусть

G k ,

будет входным изображением, отфильтрованным

k  k пространственным Гауссовским фильтром с дисперсией  2 . Карта

размытости

B может рассчитываться по формуле
B ( x) 

1 n
 (| I ( x)  G ri , ri ( x) |)
n i 1

(1)

где r  2i n  1 . Здесь будет назначено n  4 . Далее применяется

i

максимальный фильтр для
глубины

tˆ

B , чтобы вычислить приблизительную карту

необходимо использовать
(2)

tˆ( x)  max B( y )
y ( x )

где ( x ) является

zz

пятном на местности с центром в

x.

Предположим z  7 . Затем уточним tˆ , заполнив дыры, вызванные
плоскими областями в объектах используя ЗМР. И наконец, управляемый
фильтр применяется для сглаживания с целью создания уточненной карты
глубины.
Чтобы использовать карту глубины
подходящего диапазона
t ( x) 

где

r1

[r 0 , r1 ] как:

tˆ

в МФИ,

tˆ

[tˆ( x)  min( tˆ)](r1  r0 )
 r0
max( tˆ)  min( tˆ)

растягивается до
(3)

эмпирически установлен на 0.9 соответственно. Дополнительно

оценивался фоновый свет по t , используя 0.1% самых дальних точек
изображения в соответствии с тем же процессом.
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УДК 519.7
К. ф. – м. н. Богданов А.В.
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА В МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИ С
ЧЕТЫРЬМЯ ПАРАМЕТРАМИ
Ph.D. Bogdanov A.V
IRRATIONAL NUMBERS IN MODELS OF MATHEMATICS WITH
FOUR PARAMETERS
Введение. Действительные числа, к которым относятся и
иррациональные
числа,
изображаются
точками
на
числовой
(координатной) прямой [1, с. 52-54].
Числовая (координатная) прямая - всякая прямая, на которой выбраны
направление, принимаемое за положительное, точка – начало отсчёта и
эталон измерения – некоторый масштабный отрезок. Координата
произвольной точки A, равна длине отрезка OA, где O – начальная точка
числовой прямой.
Противоречия данной модели. На числовой прямой нет отрезка,
равного их величине иррационального числа. Иначе длина отрезка
зависела бы не от иррационального числа, а от количества цифр после
запятой в нём.
Иррациональное число не имеет эталона измерения меньшего за него и
не являются эталоном для рациональных чисел. Целью данной работы
является исключение данных противоречий с помощью модели
математики с четырьмя параметрами.
Основная часть. Иррациональными числами назовём числа, которые
представляются в виде непериодической дроби и не имеющие на числовой
прямой соответствующих им точек. Иррациональное число определяется
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на числовой прямой двумя точками или бесконечно малым отрезком.
Сравнивать между собой можно только числа, имеющие одинаковый
эталон измерения.
На этом основана знаменитая задача о квадратуре круга о
невозможности построения квадрата, площадь которого равнялась бы
площади круга.
В отличие от известной модели [1, с. 50-51], для всякой системы
]⊇[
]⊇…⊇[
] ⊇ …, включая
вложенных отрезков [
бесконечно малый отрезок, существуют две и только две точки на
числовой прямой, принадлежащие любому из отрезков. Отрезок по
определению не может состоять с одной точки.
Иррациональные числа e, π согласно модели математики с четырьмя
параметрами используются для связи независимых (имеющих разные
эталоны измерения) числовых множеств [2].
Упорядоченность во множестве бесконечно малых чисел (обозначим
переменной y) достигается не добавлением до предыдущего члена
числовой последовательности эталона измерения, как в рациональных
числах (обозначим переменной x), а его умножением на эталон
измерения.
В бесконечно малых числах,
начало отсчёта равно «1», а в
рациональных числах – «0». Связь между этими метриками выразим через
основание натурального логарифма
В модели математики с четырьмя параметрами число e, согласно
второму замечательному пределу [1] определяется выражением

где M - бесконечно большое число. Рач ёты показывают [2], что число
e соответствует произведению
Расчёты показывают [2], что число e соответствует произведению
отношения эталонов бесконечно малых и рациональных чисел на число
отношений предельных значений этих чисел, то есть зависит от
выбранного числа M.

Отсюда становится понятным появление натурального логарифма при
дифференцировании обратных функций.
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Число π. определяется аналогично через первый замечательный
предел.
Пусть угол, образованный двумя радиусами окружности
R,
, разделён
упирается на хорду, имеющую бесконечно малую длину
на два эталонных бесконечно малых угла
.
Число
π
соответствует
произведению отношения эталона
к бесконечно малой угловой
бесконечно малой линейной величины
величины
, умноженного на отношение предельных значений этих
величин.

Вывод. Иррациональные числа e, π служат для связи упорядоченных
числовых множеств с различными эталонами измерения и выражаются в
математическом анализе через первый и второй замечательные пределы.
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УДК 519.8
К.э.н. Юхименко Б.I.
НЕКОТОРЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОМБИНАТОРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Ph.D. Yukhymenko B.I.
SOME INFORMATION PROBLEMS OF COMBINATOR LINEAR
OPTIMIZATION
Принятие оптимальных решений в практической деятельности
человека это многогранная и многоэтапная проблема. Доведение процесса
от постановки задачи до получения результата решения и его внедрения
встречается много различных препятствий и задач, которые необходимо
решить. Многие вычислительные алгоритмы оптимизации содержат
моменты, связанные с решением задач информационного характера.
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Эффективность работы алгоритмов комбинаторного характера не
исключает проблему организации исходной, промежуточной и
результирующей информации.
Основной комбинаторный метод дискретной оптимизации есть метод
ветвей и границ. Ему посвящено множество публикаций, разработано не
мало модификаций, нацеленных на уменьшение количества перебираемых
вариантов, однако он всё ещё остаётся в классе алгоритмов NP-сложности.
Сложность вычислений увеличивается за счёт обслуживания
информационного обеспечения работы алгоритма. Актуальным остаётся
вопрос
отсеивания
подмножества
вариантов
и,
естественно,
сопровождающих их информационных массивов.
Любой алгоритм метода ветвей и границ имеет древовидную схему
поиска оптимального решения. В процессе его работы формируется
дерево ветвления, в котором содержится вся информация о решаемых
подзадачах. Чем меньше ветвей будет порождено (особенно при первом
проходе), тем больше подмножеств вариантов будет исключено из
рассмотрения. Изначальное наличие рекордного значения целевой
функции R запретить порождать ветви, представляющие неперспективные
подмножества. Они будут отсеяны.
Что касается решения задач с булевыми переменными, в частности
многомерной задачи о ранце, то для получения рекордного значения R
существуют различные приближенные и вероятностные приближенные
алгоритмы. Они обеспечивают получение достаточно хорошего, а иногда
и оптимального решения за короткое время. К ним относится жадный [1],
генетический [2], комбинированный [3], муравьиной колонии [4] и ряд
других.
Если разбиение множества вариантов основано на идее
последовательного построения решения, то переход от K-го яруса дерева
решений К (К+1)-му соответствует конкретизации (К+1)-ой компоненты.
Предположим, что проделано К шагов работы алгоритма, определён К
. Пусть
- множество
компонент. Имеется частичное решение
номеров конкретизованных компонент соответственно. Определяется
множество номеров компонент
«1».

, которым можно присвоить значение
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Отсеиванию
решение

подлежит

подмножество,

содержащее

частичное

, для которого

Кроме того, отсеиванию подлежит вершина, если
.
Приведём результат решения многомерной задачи о ранце.

при ограничениях

В первую очередь определим рекордное значение целевой функции R.
Используем приближенный комбинированный алгоритм. Приоритетная
очередь компонент вектора решений на присвоение значения «1»
.
следующая:
Компонентам
присваиваются значения «1». R=5+4+4=13.
Далее задача решается обычным методом ветвей и границ.
Оценки вершин дерева определяется известным способом расширения
множества вариантов.
Решаются (m=2) нецелочисленных задач о ранце алгоритмов Данцига.
и
оптимальные значения целевой функции для
Пусть
каждой задачи, то оценка вершины
.
Алгоритм Данцига приоритетную очередь компонент определяет в
соответствии упорядоченных значений

Имеем

для i=1 и i=2 соответственно.

195

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Дерево решений приведено на рис.1

.

Рис.1. Дерево решений
Рассмотренный пример дерева решений содержат 18 вершин. Реально
рассматривалось только 8. На рис.1 отмечены вершины (□), которые не
рассматривались, как имеющие оценку меньше R.
Литература
1. Г.Н. Дюбин, А.А. Корбут. Жадные алгоритмы для задач о ранце:
поведение в среднем // Сибирский журнал индустриальной математики,
1999. – Т.2. №2(4). – С. 68 – 93.
2. И.Х. Сигал, А.П. Иванова. Введение в прикладное дискретное
программирование. – М. : физматгиз, 2007. – С. 304.
3. Б.И. Юхименко, Н.П. Волкова. Приближённые алгоритмы
решения задачи о многомерном ранце // Дослідження в математиці і
механіці, 2017. – Т.22, вип. 2(30). – С. 104 – 115.
4. С.Д. Штовба. Муравьиные алгоритмы: Теория и приложения //
Программирование, 2005. – №4. – С. 3 – 18.
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УДК 681.335:004.891
Корабльов В.А., д.т.н. Мазурок Т.Л.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРИКЛАДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ В
РЕАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Korabliov V.A., Dr.Sci. Mazurok T.L.
INFORMATION TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION BEHAVIOR
MODELS OF MULTIPLE AGENT ROBOTICS SYSTEMS
Мультиагентні системи (МАС), а саме - концепція їх застосування в
робототехніці, в даний момент стикаються з рядом перешкод: архаїчним
бар'єром, а саме першочерговою спрямованістю новітніх досліджень на
потреби силових структур, або промисловості типу А; ринковим бар'єром,
через який сам напрямок МАС розвивається в інструмент для медіапродуктів.
В якості альтернативного застосування технології МАС розглянемо
кризи в висотних будівлях. У такій ситуації, інструментом рішення якої
розглянемо рій роботів, можна істотно розширити можливості
співробітників МНС.
Як відомо, мультиагентну роботизовану систему (МАРС) можна
розглядати як один з варіантів реалізації МАС, отже кожен робот-агент
має всі відомі властивості та недоліки агентів [1].
Тому актуальною проблемою є підвищення адаптивних властивостей
системи управління складними робототехнічними комплексами.
Отже пропонується розробка спеціальної інформаційної технології, що
інтегрується в робототехнічний комплекс для виконання завдань
автоматизації та підвищення ефективності його функціонування шляхом
побудови поведінкових моделей мультиагентної системи з використанням
принципів централізації процесів аналізу та управління, як складової
віртуальної симуляції (рис.1).
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Рис.1. Структурна схема системи управління агента МАРС
Так, в інформаційної технології, що розробляється, пропонується
розташувати командно-контролюючий блок на віддаленому сервері, і
проводити стратегічне планування всередині віртуального середовища, що
імітує реальний простір (стратегічний рівень). Так, на основі первинного
глобального формування, передбачуваного оточення і системи зворотного
зв'язку з роботами-агентами, система дозволяє динамічно добудовувати
віртуальний простір тотожний реальному і формувати алгоритм
розв'язання кризової ситуації.
Коли задача сформована, вона розподіляється на підзадачі (тактичний
рівень), для кожного угрупування роботів.
Для реалізації подібного модуля необхідний інтегрований, як на рівні
командного центру, так і окремого агента, матапарат, який проводить м'які
обчислення і набір нестандартних для подібних систем датчиків, що
включають інклінометричні прилади високої точності і швидкості збору
даних [2].
Залишається питання організації реакційної поведінки окремого агента
(реактивний рівень).
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Передбачається, що оптимально коректне виконання завдання агентом
весь час знаходиться під загрозою, як зовнішньої (механічні перешкоди,
безпосередні загрози і тд.), так і внутрішньої (помилка в навігації,
пошкодження самої одиниці і тд.).
Цей фактор диктує необхідність певного рівня автономності агента, що
вимагає реалізації малої когнітивної системи (МКС). Тут МКС буде
відповідальна за розробку всіх можливих варіантів дій, що повинні бути
зроблені в разі небезпеки для агента, оператора або сторонньої людини, в
разі, коли немає відповідної інструкції з більш високого рівня командної
ієрархії [3].
Литература
1. Schelling T.C. Dynamic models of segregation // The Journal of
Mathematical Sociology. – 1971. – Т. 1, № 2. – С. 143 – 186.
2. Рыжков И.В. Инклинометрические приборы. Конструкции и
способы повышения точности / И.В. Рыжков // Saarbrucken, Deutschland:
LAPLAMBERT Academic Publishing, 2016. – 274 c.
3. Прокопчук Ю.А. Набросок формальной теории творчества. Днепр:
Изд-во ПГАСА, 2017. – 452 с.

УДК 004.942:519.25
К.т.н. Макарова Л.М., Панасенко Ю.Ю.
РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ З
РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІІ
"MICRO LOGIC CORPORATION"
Ph.D. Makarova L.M., Panasenko Yu.Yu.
REGRESSION MODELS OF DURATION OF PERFORMING TASKS
DEVELOPING SOFTWARE FOR THE COMPANY "MICRO LOGIC
CORPORATION"
Основними методами, які використовуються для оцінювання
тривалості проектів з розробки програмного забезпечення, є параметричне
оцінювання (нелінійні регресійні моделі COCOMO та ISBSG), оцінювання
за трьома точками (метод PERT, який базується на бета-розподілі) [1].
Однак вказані моделі не завжди адекватно враховують розподіл
емпіричних даних про тривалість та трудомісткість таких проектів, що
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призводить до зниження достовірності оцінювання тривалості проектів з
розробки програмного забезпечення, оскільки закони розподілу
емпіричних даних тривалості та трудомісткості проектів відрізняється від
нормального закону розподілу. До того ж, особливістю компанії "Micro
Logic Corporation" є використання гнучкої методології розробки - Agile,
яка дозволяє формувати вимоги до проекту протягом його виконання і,
відповідно, планування виконання проекту виконується в рамках
поставлених задач, а не проекту в цілому. Тому виникає необхідність
удосконалення існуючих моделей оцінювання тривалості задач, що
дозволить підвищити достовірність оцінювання тривалості виконання
проектів з розробки програмного забезпечення для компаніі "Micro Logic
Corporation". Для побудови удосконаленої регресійної моделі використано
нормалізуюче перетворення Джонсона [2], яке обрано тому, що серед
розглянутих нормалізуючих перетворень воно дозволяє найкраще
нормалізувати вказані емпіричні дані, тоді як інші перетворення дають
гірші результати нормалізації.
Методика побудови нелінійної регресійної моделі складається з трьох
етапів: нормалізація емпіричних даних з використанням нормалізуючого
перетворення Джонсона; побудова лінійної регресійної моделі за
нормалізованими даними; побудова нелінійної регресійної моделі на
основі лінійної з використанням зворотнього нормалізуючого
перетворення [3].
В результаті побудовано нелінійну регресійну модель, довірчий
інтервал та інтервал прогнозування тривалості виконання задач з розробки
програмного забезпечення для компанії "Micro Logic Corporation" на
основі перетворення Джонсона, що дозволило підвищити достовірність
оцінювання тривалості виконання задач. Також розроблено відповідне
програмне забезпечення для прогнозування часу виконання задач на
основі побудованої регресійної моделі, що дозволило скоротити час
проведення оцінювання тривалості їх виконання в оперативному та
стратегічному керуванні проектами компанії.
Література
1. Bates D.M. Nonlinear Regression Analysis and Its Applications [Text]
/ D.M. Bates, D.G. Watts, – Wiley, 1988. – 384 p.
2. Приходько С.Б. Аналитические зависимости для выбора семейств
распределения Джонсона [Текст] / С.Б. Приходько, Л.Н. Макарова //
Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика: матеріали Міжнародної
наукової конференції. – Миколаїв: НУК, 2014. – С. 152 – 154.
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3. Приходько С.Б. Інтервальне оцінювання статистичних моментів
часу затримок виконання програмних проектів на основі перетворення
Джонсона [Текст] / С.Б. Приходько, А.В. Пухалевич // Збірник наукових
праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 2 (431). – С. 118 – 124.
УДК 004.42
К.т.н. Давиденко Є.О., к.т.н. Журавська І. М.,
Єрьомін Б. В., Шурбін В. О.
СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВИХ КАРТ ДЛЯ ДИНАМІЧНИХ
ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ, ПОБУДОВАНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ SPA
ТА PWA
Ph.D. Davydenko Ye.О., Ph.D. Zhuravska I.M.,
Yeromin B.V., Shurbin V. O.
HEAT MAP CREATION FOR DYNAMIC WEB APPS
USING SPA & PWA TECHNOLOGY
Технології розробки SPA (Single Page Application) влаштована таким
чином, що при переході на нову сторінку відбувається перебудування
сторінки одразу на клієнтській платформі, та за необхідністю
оновлюються дані від серверу [1]. Таким чином, немає необхідності
повторно завантажувати одні й ті ж елементи. Такий підхід оптимізує
процес розробки та підвищує швидкість роботи застосунку.
Технологія PWA (Progressive Web Application) фактично доповнює
SPA та дозволяє імітувати роботу нативних застосунків платформи, на
якій вони запущені, за рахунок доступу до деяких функцій операційної
системи та апаратних можливостей пристрою, а також працювати навіть
без доступу до мережі.
Головною перевагою PWA-застосунків вважається їх універсальність.
Вони однаково добре функціонують на усіх сучасних апаратних
платформах, таких як персональні комп’ютери, ноутбуки, планшети,
телевізори та мобільні телефони. Тому, першою перевагою
односторінкових застосунків можна вважати широке охоплення пристроїв.
Отже, створення PWA-застосунку дозволяє розраховувати на значно
більшу цільову аудиторію та функціональність застосунку, ніж при
використанні стандартних методів веб-розробки (рис. 1).
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Рис. 1. Twitter PWA-застосунок
Другою перевагою, яка також має місце при використанні SPAтехнології, є компонентний підхід до розробки, який дозволяє створювати
свої компоненти, комбінувати їх у бібліотеки та використовувати їх
одразу у декількох проектах, що також спрощує внесення змін у дизайн
окремих елементів одразу в декількох проектах.
Ще одна перевага односторінкових порталів полягає в спрощенні
процедури завантаження контенту. Якщо веб-застосунок працює з
шаблонами, то разом із завантаженням будь-якої сторінки цього порталу
користувач кожен раз обов'язково завантажує і розмітку шаблону. SPAзастосунки дозволяють зберегти шаблони у кеш користувача та
завантажувати лише контент сторінки у вигляді набору даних у форматі
JSON, XML та інших.
Можна зазначити, що все більше розробок веб-ресурсів переходять на
технології SPA та PWA, що значно ускладнює створення теплових карт
для динамічних веб-ресурсів [2].
Для застосунку, розробленого за системою SPA, використання
звичайних теплових карт не підходить через те, що елементи наповнення
динамічно змінюють один одного.
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Через це збір даних про використання продукту та їх візуалізація
значно ускладнюються (рис. 2).

Червоний
Жовто-гарячий
Жовтий
Зелений

Рис. 2. Теплова карта веб-порталу Guardian (на основі пересувань
курсору)
Рішенням даної проблеми буде створення теплової карти, прив'язаної
до кожного компонента застосунку.
Запропонований підхід дозволить більш точно зібрати інформацію про
те, які елементи більш зацікавили користувача.
Виходячи з цього, з'являється можливість максимально оптимізувати
інтерфейс як для користувача, так і для розробника.
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УДК 004
Смирнов О.Б., к.т.н. Рудніченко М.Д., к.т.н. Отрадська Т.В.
РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МОДУЛЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ТА
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ВЕЛИКОГО ОБСЯГУ
Smirnov O.B.,Ph.D. Rudnichenko N.D., Ph.D. Otradska T.V.
BIG DATA OPERATIVE ANALYSIS AND VIZALIZATION MODULE
PROJECT
З постійним зростанням статистичних даних про виробничу і
фінансову діяльність компаній в різних сферах збільшується необхідність
автоматизації процесів аналізу та уявлення різнорідної і не завжди
оптимально структурованої інформації [1]. У зв'язку з цим актуальним
завданням є розробка зручних і функціональних інструментів для бізнес
аналітиків, що реалізують сучасні та ефективні методи і технології
візуального аналізу даних [2]. Системи багатовимірного експрес аналізу
даних, побудовані на основі технології OLAP, дозволяють виконувати
швидкий і ефективний аналіз над великими обсягами даних та
підтримують механізми гнучкого візуального подання зведених
результатів.
Метою роботи є розробка проекту програмного модуля оперативного
аналізу та візуалізації даних великого обсягу на базі використання
технології OLAP для надання бізнес-аналітикам зручного засобу для
виконання повсякденних завдань. При створенні сховища даних для
проекту використана СУБД MS SQL Server. Схема бази даних проекту
наведена на рис. 1. В таблиці “DataBases” зберігається інформація о
джерелах даних, а саме о базах даних, інформація, з яких,
використовується програмою, для проведення OLAP аналізу.
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Рис. 1. Структура сховища даних модуля
Вона зв’язана з таблицями “Dimensions” та “Facts” відношенням “один
до багатьох”. Поле “FileName” містить шлях до збереженого на сервері
файлу бази даних.
Поле “Name” містить назву бази даних, яка
відображається користувачу. Для опису основних можливостей взаємодії
користувача з модулем створено діаграму варіантів використання, що
наведена на рис.2. Користувач може здійснювати ряд додаткових операції
з обробки та візуалізації даних, зокрема: активувати та деактивувати
фільтри даних; змінювати зовнішній вид кубу, розкриваючи та згортаючи
його стовбці та строки; здійснювати фільтрацію даних за вказаними
періодами; зберігати та завантажувати результати обробки даних у
робочій простір програми; здійснювати скидання результатів візуалізації
для повернення інтерфейсу системи до початкового стану; змінювати та
завдавати нові умови форматування даних при їх фільтрації; будувати
графічні діаграми візуалізації результатів по обраних вибірках даних;
експортувати отримані результати в вигляді звітів до файлів формату
*.xlsx.
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Рис. 2. Діаграма варіантів використання модуля
Висновки. Розроблений проект програмного модуля оперативного
аналізу та візуалізації даних великого обсягу є основою для подальшої
розробки повноцінної системи візуального аналізу даних на базі
використання ряду додаткових аналітичних методів.
Література
1. Щербина А.Д. Порівняльний аналіз існуючих напрямів у
інтелектуальному аналізі даних / А.Д. Щербина, Д.С. Шибаєв, М.Д.
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Third International Scientific-practical Conference, Odesa,ONPU, 07–08 Dec
2018. – С.88 – 90.
2. Рудниченко Н.Д. Возможности и функциональное назначение
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Матеріали шістнадцятої всеукраїнської конференції студентів і молодих
вчених «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одесса,
2019. – С. 22 – 24.
206

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
УДК 621.31
К.ф-м.н. Витюк Н.В., Машин В.Н.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ph.D. Vityuk N.V., Mashin V.N.
MATHEMATICAL MODELING OF ELECTROMECHANICAL
SYSTEMS
В настоящее время математическое моделирование является одним из
важнейших методов современного научного исследования физических
свойств реальных объектов и явлений. Математическое моделирование
основывается на формальной однозначности математического описания
объекта моделирования и модели. Поэтому, изучение процесса сводится к
анализу его математического описания.
В зависимости от выполняемых функций все системы, связанные с
процессами преобразования и получения того или иного вида энергии
природы в электрическую энергию и наоборот, подразделяют на
энергетические, технологические и информационные системы. Первый
тип систем предназначен для получения электрической и тепловой
энергии. Второй тип систем обеспечивает получение такого вида энергии,
который необходим для реализации определенного технологического
процесса. Третий тип систем в процессе преобразования энергии
обеспечивает получение и передачу информации.
Для каждого типа систем электрическая и механическая части, поле
связи представляют собой тот или иной тип устройства, принцип
функционирования которого влияет на работу системы в целом.
Для каждого типа систем электрическая и механическая части, поле
связи представляют собой тот или иной тип устройства, принцип
функционирования которого влияет на работу системы в целом. Так,
например, электрическая часть современных технических систем
представляет собой сложную электронную цепь, составленную из
большого числа электронных компонентов или функциональных узлов с
обратными связями. Эти электронные цепи могу содержать статические
полупроводниковые
преобразователи,
усилители,
модуляторы,
демодуляторы и т. д., которые в энергетических и технологических
системах обеспечивают преобразование электрической энергии
переменного тока в энергию постоянного тока и наоборот, управление
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потоками этих видов энергии и их накопление. В информационных
системах усилительные каскады и полупроводниковые преобразователи
обеспечивают преобразование аналогового сигнала в цифровой код и
наоборот. Электрическая часть технической системы, в свою очередь,
состоит из силовой части и системы управления. Структурными
элементами силовой части и систем
управления являются
полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры и микросхемы.
Принцип действия их связан с движением заряженных частиц в твердой,
газообразной и жидкой средах. Поэтому основами теории электронных
цепей является теория электрических цепей. Математическое
моделирование цифровых и аналого-цифровых устройств электронных
цепей осуществляют по двум направлениям: моделирование на
электрическом и логическом уровнях. В первом случае составляются
топологические модели электронных цепей, в основе которых лежат
схемы замещения (макро- и микромодели) компонентов электронных
цепей. Во втором случае пользуются ключевыми моделями компонентов
электронных цепей. В качестве поля связи в системах используют
электромагнитное поле и электрическую и магнитную составляющую
этого поля, а именно электрическое и магнитное поле. Использование
поля
связи
осуществляется
с
помощью
различного
типа
электромеханических,
электрических
и
электростатических,
индукционных и индуктивных преобразователей.
Электромагнитные явления в таких преобразователях и их принцип
действия связывают с взаимодействием находящихся в покое или
движущихся в определенном пространстве зарядов с электрическим или
магнитным полем. Основы теории таких преобразователей отражены в
уравнениях Максвелла.
Литература
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2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические
цепи. Учебник для студентов электротехнических, энергетических и
приборостроительных специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1978. –
528 с.
3. Глазырин А.С. Методы и средства автоматизации профессиональной
деятельности. Ч.1: учебное пособие /А.С. Глазырин, Д.Ю. Ляпунов, И.В.
Слащев, С.В. Ляпушкин; под общ. Ред. А.С. Глазырина.– Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2007. – 199 с.
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УДК 004.412:519.25
К.т.н. Макарова Л.М., Димченко С.І.
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ВЕБДОДАТКІВ, РОЗРОБЛЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКУ
VUE
Ph.D. Makarova L.M., Dymchenko S.I.
REGRESSION MODEL FOR SIZE ESTIMATION OF WEBAPPLICATIONS DEVELOPED WITH USING VUE FRAMEWORK
Фреймворки використовуються при розробці веб-додатків для того,
щоб спростити процес розробки та звільнити розробників від написання
однотипного коду. Але по мірі того, як кодова база фреймворків
розростається, вони починають привносити свою частку складності в
проекти. Тому при плануванні проекту необхідно враховувати складність
розробки та мати прогнозну оцінку розміру веб-додатку.
Моделі оцінювання розмірів програмного забезпечення діляться на
декілька категорій: моделі-аналоги; регресійні моделі; моделі, що
базуються на експертних оцінках; моделі, засновані на функціональних
точках; параметричні моделі [1].
Але на сьогоднішній день не існує єдиного вимірювання, набору
метрик та показників для оцінювання розмірів та складності програмних
проектів. Існують лише загальні критерії трудомісткості, основані на
кількості рядків коду та кількості компонентів проекту.
Також не має достовірних кількісних методів для оцінювання
розміру веб-додатків, розроблених з використанням фреймворку Vue.
Така, на перший погляд очевидна метрика, як кількість рядків вихідного
коду SLOC (Source Lines of Code), не завжди дає достовірні результати,
оскільки не враховує особливості мов програмування та середовищ
розробки.Як приклад, фреймворк Vue [2]: файли-компоненти можуть
містити у собі частки коду HTML, STYLE (CSS, SASS, LESS) та
JavaScript. Також велике значення має кількість компонентів, бо існує
зв'язок між ними та загальною кількістю рядків коду.
Все це робить неможливим достовірне оцінювання кількості рядків
коду за допомогою існуючих метрик. Таким чином, існує необхідність у
побудові нової регресійної моделі для оцінювання кількості рядків коду
веб-додатків, розроблених з використанням фреймворку Vue. Для
побудови такої моделі можливо використовувати: кількість компонентів,
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що написані розробником; кількість файлів стилів (CSS, SASS, SCSS);
кількість модулів JavaScript; кількість плагінів, що написані сторонніми
розробниками; кількість сторінок веб-проекту; загальну кількість рядків
коду. Провівши дослідження та враховуючи аналогічний досвід для інших
мов програмування, наприклад, PHP, [3], були обрані такі метрики:
загальна кількість рядків коду; кількість сторінок веб-проекту; кількість
компонентів, що написані розробником; кількість плагінів, що написані
сторонніми розробниками. В результаті була побудована багатофакторна
лінійна регресійна модель для оцінювання кількості рядків коду вебдодатків, розроблених з використанням фреймворку Vue, що дозволило
підвищити достовірність оцінювання розміру таких додатків.
Лiтература
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Wiley & Sons, Inc., 2002. – 83 p.
2. The Progressive JavaScript Framework [Електронний ресурс] /
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3. Prykhodko S. Estimating the software size of open-source PHP-based
systems using non-linear regression analysis / S. Prykhodko, N. Prykhodko,
L. Makarova // in Proceedings of International Conference on Advanced
Computer Information Technologies (ACIT 2018), June 1-3, 2018, Ceske
Budejovice, Czech Republic. – P. 199 – 202.
УДК 004
Захарченко Н.С., к.т.н. Рудніченко М.Д., Бут Н.В.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ МЕРЕЖ ПЕТРІ
Zakharchenko N.S., Ph.D. Rudnichenko N.D., But N.V.
SOFTWARE STRUCTURE OF THE COMPLEX TECHNICAL
SYSTEMS MODELING AND STUDING BASED ON THE PETRI
NETWORK
В даний час в сфері моделювання динамічних процесів в транспортних
технічних системах спостерігається тенденція в розробці і використанні
сучасних методів і засобів формування дискретних подієвих моделей, що
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використовуються для комплексного опису специфіки протікання
виробничих процесів, загального функціонування та взаємодії елементів
систем [1]. У зв'язку з цим актуальному завданням є створення
прикладних програмних продуктів, що дозволяють здійснювати всі етапи
зі створення, налаштування і дослідженню побудованих імітаційних
моделей, зокрема таких, що базуються на використання концепції мереж
Петрі [2,3].
Метою роботи є розробка логічної структури основних класів
програмного забезпечення моделювання та дослідження транспортних
технічних систем на базі мереж Петрі для дослідження різних сервісних
особливостей їх роботи та взаємодії з операторами.
Для того, щоб створити діаграму класів програмного забезпечення,
було використано вбудовані можливості системи Visual Studio 2015, а
саме компонент Class Diagram. За умовчанням, при створенні компоненту
у ньому не відображається діаграма класів, саме тому користувачеві
надається можливість обрати, яким чином, та з якими класами він
створить діаграму. На цій діаграмі показують класи, інтерфейси, об'єкти й
кооперації, а також їхні відносини. Розроблена діаграма класів наведена на
рис.1.
ResizableControl – клас, який відповідає за розміри компонентів, він
походить від класу UserControl – та предоставляє простий спосіб для
створення елементів управління.
Також він реалізує методи інтерфейсу ISerializable.
Серіалізація являє собою процес перетворення об'єкта в потік байтів
для зберігання об'єкта або передачі його в пам'ять, базу даних або файл.
Її основне призначення - зберегти стан об'єкта для того, щоб мати
можливість відтворити його при необхідності. SelectableAndMovable –
відповідає за вибір та пересування елементів, його підкласами є
DescriptionLabel – клас, який відповідає за поставлення надпису та
ConnectableControl – ті елементи, які можна з’єднувати між собою.
Transition (перехід), Subsystem (підсистема), Input (вхід), Output (вихід)
– є його підкласами, кожний з них відповідає за свій елемент управління у
панелі інструментів.
Аналогічно Place (позиція), підкласами якого є PlaceControl, PlaceInput,
PlaceOperation, PlaceOutput, PlaceResourse – різновиди позицій, які є у
системі. Класи EditorSurface та PetriNetEditor відповідають за прорисовку
інтерфейсу системи.
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Рис. 1. Діаграма класів програмного забезпечення
Висновки.
Розроблена
структура
програмного
забезпечення
моделювання та дослідження технічних систем на базі мереж Петрі є
функціонально зв’язною та дозволяє організувати процес створення
повноцінного програмного продукту з графічних інтерфейсом для
виконання побудови різних дискретних подієвих систем на транспорті.
Література
1. Слободянюк М.Э. Моделирование транспортных систем / М.Э.
Слободянюк. - М.: Горячая Линия - Телеком, 2017. –- 296 с.
2.Зайцев Д.А. Мережі Петрі і моделювання систем / Д.А. Зайцев. Одеса: Интерком, 2006. – 219 с.
3.Мараховский В. Б. Моделирование параллельных процессов. Сети
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УДК 519.7
Мала В.С., к.т.н. Востров Г. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЧАСОВИХ РЯДІВ
Mala V. S., Ph.D. Vostrov G. M.
MODELING OF RANDOM NONLINEAR DYNAMIC PROCESSES BY
METHODS OF TIME SERIES THEORY
At the heart of the world's development are dynamic, nonlinear processes.
Research of dynamic systems and related dynamic processes is a key task of
development and improvement of human life. Since the mental activity of man,
according to R. Penrose's point, is quantum-mechanical, in the meantime,
necessary methods for modeling the dynamic processes of formation of
information flows that are formed in the processes of cognitive activity of man.
Any dynamic process is characterized by a potential infinite set of
properties, each of which in turn can be described by a potentially infinite set of
functions

 f x ,, f x ,, which depends on a one-dimensional or
1

k

multidimensional variable and a host-value on a certain set of functions from a
given set of functions

f i  x  . As a rule, the function itself is far from always

accurately known, its parameters are unknown, its area of determination, and
even to a greater degree it is unknown the set of its values. Also, the function

f i  x  may have many fixed points [1]. Investigation of an unknown structure

of orbits of fixed points of constructive mathematics is well reflected in Gödel's
remarkable work [2]. The study of the properties of dynamic processes f i  x 
is reduced to obtaining information in the

f i x 

~

form of a function f i  x 

that can be interpreted as an asymptotic approximation

f i x  .

The function

g i  x  is defined as g i  x   f i  x   ~f i  x  a measure of the adequacy of

~
f i  x  representation f i  x  through a model.

Methods of modern information technologies, experimental mathematics,
the theory of dynamic nonlinear systems, random processes and time series
allow to create new mathematical methods in modern information technology.
The creation of such methods is sometimes of a fundamental nature. A striking
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example is the analysis of the structures of the sets of all prime numbers, which
is typical of Artin's hypothesis, according to which for any positive integer for a
set of all prime numbers for which the original root is true equality
 ( x, a)  c(a) ( x) ,
(1)

 (x ) - the number of all prime numbers smaller or equal x ,
 ( x, a) - the number of prime numbers smaller or equal for which is the

where

original root,
c (a ) - constant Artin.
It is clear that the sequences of primes

 (x )

and

 ( x, a )

are

essentially time series. This testifies that the mathematician itself is in need of
methods in the theory of time series and therefore stimulates their development.
Ability to create such methods at full depth is shown in [3].
Also, one should take into account the possibility to consider algebraic
discrete dynamic systems on a set of natural numbers. It is possible on the basis

of each a such that satisfies the conditions a  1 and a  18a  n , to
construct a dynamical system based on the theory of deductions modulo any
natural number on the basis of the relation (2)
(2)
x0  1, xn 1  axn (mod m).
2

To analyze the dynamics of time series values, one of the nonparametric
methods - the singular spectral analysis method is used. With the help of the
method of singular spectral analysis a number of tasks can be solved: the
selection of trends in the time series, the identification of periodic oscillations,
the expansion of the series to the trend, periodicity and noise, the detection of
change in the structure of the time series [4].
Since the method is based on the transformation of a one-dimensional
series into a multidimensional and further analysis for the researcher, there
remains space for both interpretation of results and the use of intermediate
achievements for a more detailed understanding of the nature of the
relationships.
Literature
1. Sprott T. C., Chaos and Time-Series Analysis. OXFORD, University
press, 2003. – 507 p.
2. Goedel K., Ueber formal unentschaidbare Saetze per Principia fuer
Mathematic und Physik, 38. – Р. 173 – 198.
3. Kowalski E., An introduction Probabilistic Number Theory.
Y,Guivarch, Zuerich University, 2017. – 147 p.
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УДК 004.4:004.7
Беркунский Е.Ю., Смыкодуб Т.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЖНОСТИ JAVA ПРИЛОЖЕНИЙ
Berkunskyi Ye., Smykodub T.
CALCULATION OF COMPLEXITY OF JAVA-BASED
APPLICATIONS
Язык программирования Java в настоящее время является де-факто
стандартом для разработки корпоративных систем. Технологии Java
используются как для разработки настольных приложений, так и для webразработки.
Компании,
ведущие
разработку,
часто
являются
распределенными, когда над несколькими относительно независимыми
частями проекта работают подразделения, расположенные в разных
городах и даже странах. При этом становится актуальным вопрос оценки
программной сложности приложений. Для решения этой задачи принято
использовать различные метрики, наиболее известными из которых
являются:
- LOC – количество непустых строк кода (ввиду размеров проектов
часто используют KLOC – тысяча строк кода);
- NOF (number of fields) – общее количество атрибутов классов в
проекте;
- CBO (Coupling between objects) – количество зависимостей классов,
то есть описаний полей, типов возвращаемых методами значений,
описаний переменных и т.п.;
- NOC (Number of classes) – количество классов в проекте.
Можно предположить, что разработчики программ обладают
достаточной квалификацией и следуют определенным правилам
написания кода, стараются проектировать программы так, чтобы
количество связей между объектами было минимальным, при этом сами
объекты максимально использовали свои атрибуты для реализации
бизнес-логики [1]. Таким образом, количество строк кода, хоть и является
достаточно простой метрикой, будет адекватной характеристикой,
отображающей сложность программы. Проводя регрессионный анализ
метрик [2], можно выявить закон распределения и зависимости значения
метрики KLOC от значений остальных метрик. Для проведения такого
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анализа будем использовать данные проектов с открытым кодом, которые
доступны получить из общедоступных источников, например,
https://github.com. После определения закона распределения, можно будет
доверительный интервал значений метрик, а также интервал
прогнозирования. Рассмотрим, как выглядят зависимости метрик на
рис.1,2.
При этом, если для некоторого проекта будет наблюдаться выброс
(существенное отклонение от прогнозируемого значения), можно будет
сделать выводы о качестве кода, избежать заведомо излишнего “спагеттикода”.
Таким образом, можно сделать вывод, что на основе построенной
модели можно прогнозировать сложность и размер разрабатываемого
программного обеспечения, а следовательно, корректно оценивать
трудоемкость разработки.

Рис.1. Зависимость KLOC от СBO

Рис. 2. Зависимость KLOC от NOC
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УДК 519.7

К.т.н. Востров Г.М., Колесниченко В.Ю.
ТОПОЛОГІЧНІ ТА АЛГЕБРАЇЧНІ ГРУПИ КОНГРУЕНТНИХ
НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Ph.D. Vostrov G., Кolesnichenko V.
TOPOLOGIC AND ALGEBRAIC GROUPS OF CONGRUENT NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS
Анотація. Роздивимося алгебраїчні динамічні системи на основі теорії
лишків за модулем простих чисел та їх узагальнення на скінчеві поля.
Досліджена конгруентність нелінійних динамічних систем на інтервалі
(0,1). Встановлено, що алгебраїчні динамічні системи однозначно
* за модулем простого числа. Доведено, що
описуються групами
деякі класи конгруентних нелінійних динамічних систем характерізуються
деякіми класами топологічних груп безперервних відображень.
Досліджені особливості траекторій нерухомих точок конгруентних
нелінійних динамічних систем.
Незважаючи на активні дослідження нелінійних динамічних систем
[1] в останні два дисятиліття, кількість невирішених математичних
проблем не тільки не зменшується, а навпаки, стабільно зростає. До числа
таких задач відноситься дослідження структури траекторій нерухомих
точок динамічних систем. З теорії Шарковського [2] про впорядковані
нерухомі точки за довжиною траекторій випливає, що якщо динамічна
система має хоча б одну нерухому точку з довжиною траекторії три, то це
приводить до існування, в заданій динамічній системі, нерухомих точок з
будь-якою довжиною траекторії.
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Такі траекторії зазвичай тракують як хаотичний стан динамічної
системи. Визначення «хаос» дають як процес розвитку нестійкого стану,
що має стохастичну природу. Цей факт використовується в процесі
будування генераторів псевдовипадкових чисел [3]. Для вирішення задачі
створення подібних генераторів систематично використовуть теорію
лишків за модулем величезного звичайного числа, з основою a, що є
первісним коренем обраного p. При цьому, засновуючись на теорії Ферма
[4], рівняння

а p 1  1(mod p) є основою ітераційної процедури:
x0  1 , xn1  axn  mod p 

За допомогою визначеного ітераційного процесу отримують
послідовність значень у вигляді множини x0 , x1 ,, xn ,, x p 1 
1 , що





інтерпретується як псевдовипадкова послідовність. Засновуючись на
статистичному аналізі доводиться, що за великих значеннях p надані
послідовності для усіх первісних корнів

a,, a    ,
 p 1

де

  p  1 –

функція Ейлера, уся багатостатність послідовностей має схожу
властивість, що інтерпритується як хаос. До наведеного часу відсутнє
конструктивне визначення хаосу.
Висновок, щодо хаотичності такого роду, робиться на підставах
досліджень їх автокореляційних функцій за різноманітних зміщень
послідовностей відносно себе, або між різними послідовностями, що
відповідають різним значенням первісних коренів.
Аналіз автокореляційних матриць завжди підтверджує відсутність
внутрішньої скорельованості в будь-якій схожій послідовності, а тим паче,
між різними послідовностями [4].
Такі ж властивості мають траекторії нерухомих точок різноманітних
відображень. Це вірно навіть для таких простих відображень як

f1  x   sin  x , f 2 
 x  4x 1  x  , симетричного та асиметричного

«тентів», що задаються виразом

f3  x  , x0  1/ p , x
n 1
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Рис.1. Графіки функцій
Зазвичай, ці відображення досліджуються на
випливаючи зі значної аналогії у їх структурах на рис.1.
В роботі [5] доведена конгруентність
також вірно для

інтервалі

[0,1],

f1  x  та f 2  x  . Звісно, що це

f3  x  . Має сенс обирати числа виду x0  1 , де p –
p

просте число, через те, що відображення f 4  x   axn  mod p  за x  1 з
урахуванням (1) також породжує ітераційний процес з цим же простим p
за різноманітних його первісних коренів a . Виникає питання: що поєднує
усі ці відображення, що створюють за великих значень p «хаотичні
процеси» у відповідних динамічних системах?
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Відображення

f 4  x   axn  mod p  наочним способом пов’язується з

 Z / pZ  * за модулем

p . Якщо a – первісний корень
простого числа p , то досить легко довести, що a є породжуючим

групою лишків

елементом цієї групи, а ітераційний процес (1) визначає переставлення на

1, 2,3, 4,, p 1 ,

множині

яка

утворює

циклічну

підгрупу

переставлень порядку p повної групи переставлень на цієї множині. Цей
простий факт є важливою основою для того, щоб стверджувати, що
подібна група не може мати хаотичну структуру. Це твердження можна
продемонструвати на прикладі, коли p  19 , та розглядаються усі шість
первісних коренів 2,3,10,13,14,15 . При цьому  19  1   2  32  . Для
цієї множини первісних коренів на основі ітераційної процедури (1)
отримані наступні переставлення
Таблиця 1

a

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

1 2

4

8

16

13

7

14

9

18

17

15

11

3

6

12

5

10

1

3

1 3

9

8

5

15

7

2

6

18

16

10

11

14

4

12

17

13

1

10 1 10

5

12

6

3

11

15

17

18

9

14

7

13

16

8

4

2

1

13 1 13

17

12

4

14

11

10

16

18

6

2

7

15

5

8

9

3

1

14 1 14

6

8

11

10

7

3

4

18

5

13

11

2

9

12

16

15

1

15 1 15

16

12

9

2

11

13

5

18

4

3

7

10

17

8

6

14

1

З наведеного прикладу випливає, що для p  19 просліджується
чітка структура переставлень. Доведено, що для будь-якого простого
числа p , скільки завгодно більшої величини, на множині усіх його
первісних коренів реалізується структура, що визначається розкладом на
прості співмножники числа

k

p  1  pii . У наведеному прикладі
i 1
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p  19

2

та p  1  2  3 . Вплив співмножників 2 та 3 видно з наведеної
таблиці 1. Доведено теорему.
k
Теорема А. Якщо число p просте, та p  1  p , то множина усіх


i 1

i

i

первісних коренів a , a , a , , a
утворює множину переставлень на
1
2
3
  p 1 
множині 1,2,3,, p 1 детермінованої структури, що визначає структуру

p 1 на прості співмножники.
Дослідження відображень f1  x  , f 2  x  , f3  x 

розкладу

дозволили довести,

що вони попарно конгруентні [5], та в кожній нерухомій точці

1
  0,1 ,
p

p – просте число, вони утворюють підгрупу переставлень на множині
R , у випадку f1  x  , та на множині раціональних чисел Q , у випадках

де

f 2  x  та f3  x  . Звідси випливає, що ітераційні процеси в динамічних

системах цього виду не можуть формувати псевдовипадкові
послідовності, які могли би бути розглянуті як деякі наближені до
випадковості.
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МЦНМО, 2009. – 561 с.
5. Rauch J., Conjugating the Tent and Logistic Maps, Michigan
University, 2005.

221

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційні управляючі системи та технології»
23 - 25 вересня 2019, Одеса
Секция 5. Информационные технологии управления проектами
УДК 004.925.8 : 004.422
К.т.н. Великодний С. С., Бурлаченко Ж. В.,
Зайцева-Великодна С. С.
РЕІНЖИНІРИНГ ГРАФІЧНИХ БАЗ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ
ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
BRL-CAD.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ЧАСТИНИ
Ph.D. Velykodniy S. S., Burlachenko Zh. V., Zaitseva-Velykodna S. S.
GRAPHIC DATABASES REENGINEERING IN BRL-CAD OPEN
SOURCE COMPUTER-AIDED DESIGN ENVIRONMENT. MODELING
OF THE STRUCTURAL PART
Purpose. To implement creation, connection, and reengineering (evolutional
improvement) [1] of graphical databases (GDB) [2] – [9] as a compositional
component of BRL-CAD open source computer-aided design (CAD) [10], [11].
Methodology. In the article, a project framework (system architecture) has
been constructed, on the basis of which a structural diagrammatic modeling has
been performed which comprehensively characterizes the process of GDB
reengineering for BRL-CAD. In the design architecture, the extended UML 2.5
notation and the Enterprise Architect 14.0 CASE toolkit have been used.
Results. As a result of the research, it has been discovered that the high
speed of rendering offers broad possibilities for the use of CAD-BRL in a
variety of fields: military, industrial or educational applications. The creation of
structural diagrams, namely: objects, classes, components and deployment, has
been the result of the simulation.
Originality. Researches are performed, as today there is a special interest to
the tasks of computer graphics, as well as in connection with the intensive
development and implementation of CAD in various fields of production and
training. BRL-CAD CAD is constantly developing, new opportunities are
emerging, but now the linguistic support of the GDB ("C" language) in the
CAD environment requires BRL-CAD to be transferred (reengineered) into
high-level languages ("C++" or "C #"). For clarity of analysts’ and system
architects’ perception, the article presents the reengineering of GDB in the
BRL-CAD open source CAD system using structural chart models.
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Practical value. High rendering speed provides broad prospects for the use
of BRL-CAD CAD systems in various fields: military, industrial or training
applications, such as engineering and analysis systems in mechanical
engineering, mechanical engineering assemblies, architectural structures,
molecular structure, etc. Conclusions. The data obtained in this paper is
important because future technological principles for creating, refining and
updating the GDB as a compositional component for further connection to the
open BRL-CAD will be based on modeling of the structural part (diagrams:
objects, classes, components and deployment).
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УДК 677.07: 612
К.т.н. Астістова Т.І, к.т.н. Василенко В.М.
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НЕЗАЛЕЖНОГО
РЕЦЕНЗУВАННЯ
Ph.D. Astistova T.I., Ph.D., VАSYLENKO V.М
DEVELOPMENT OF CAS OF INDEPENDENT CRITICIZING
В роботі розглядається розробка
системи автоматизованого
незалежного
рецензування наукових статей на прикладі
роботи
редакційного відділу наукового журналу у вищому навчальному закладі.
Завданням роботи було
дослідити існуючі складові
системи
рецензування наукових статей, розробити варіант системи обліку , який
би перейняв переваги та врахував недоліки існуючих методів. За
результатами аналізу роботи редакції журналу були визначені основні
вимоги до структури бази даних; розроблені алгоритми розподілу
матеріалу за обраними критеріями та критеріями формування запитів;
проведено синтез складу і структури інформаційної системи. Розроблена
система та зручний інтерфейс
дадуть змогу поліпшити процес
рецензування наукових статей та зробити його незалежним.
На сьогодні співробітник видавничої редакції при отриманні статті
на рецензування, повинен: зробити аналіз статті на плагіат; обрати
рецензента зі списку затверджених осіб
за
напрямом, вказаним
автором, що не завжди буває об’єктивним на погляд авторів; слідкувати за
процесом взаємодії автор-рецензент-редакція, щоб отримати результат до
зазначеного часу. При взаємодії автор – рецензент, бувають затримки у
часі в отриманні результатів, якщо робота потребує доопрацювання.
Система повинна вирішити ці питання та прискорити процеси
видання публікацій до затвердженого планом видання.
Алгоритм роботи системи складає чотири етапи. Кожен з етапів має
супроводжуватись повідомленнями по електронній пошті всім учасникам
процесу.
Для реалізації поставленої задачі було вирішено зберігати всі тексти
на файловій системі нашого додатку, а для пошуку та каталогізації
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документів використовувати
Python та фреймворк Django.

СУБД PostgreSQL, мову програмування

Рис.1. Діалогове вікно « Рецензування»

Рис.2. Ділогове вікно повторного рецензування
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Для можливості функціонування системи необхідно пройти
авторизацію, зареєструвати можливі напрямки статей і призначити для
них рецензентів.
Приклади роботи системи представлені на рисунках 1,2. Після
проведення певних дій система готова до прийому нових статей і
автоматичного призначення відповідних до їх напрямку рецензентів. У
вікні можна переглянути статтю і за потреби написати коментарі до
певних розділів у відповідних полях, після чого призначити подальший
статус статті ( рис.1)
На рис. 2 розглянуто крок повторного рецензування та збереження
інформації.
Висновки. Даний програмний продукт дає можливість створювати
систему незалежного рецензування, своєчасно приймати адміністративні
та управлінські рішення; контролювати час відведений для рецензування,
контролювати відповідність структури поданого наукового матеріалу
вимогам журналу, оптимізувати шляхи рецензування, що дає більш
високу швидкість роботи в отриманні результату. Система має зручний
інтуїтивний інтерфейс, який полегшує роботу з програмою та
адмініструванні
Література
1. Gregory S. PostgreSQL 9.0: High Performance/ S Gregory // Packt
Publishing Ltd, 2010. –- 442 с
2. Jeffrey E.F. Friedl Mastering Regular Expressions, 3rd Edition / E.F
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УДК 368
К.т.н. Дейнеко Н.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ph.D. Deyneko N.V.
ACTUALITY OF THE IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL
INSURANCE IN UKRAINE
В умовах розвитку України, як незалежної держави, спостерігається
зростання екологічної небезпеки, яке обумовлене зростанням техногенних
аварій та катастрофи на промислових об'єктах. Досвід розвинених країн
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засвідчить, що найбільш ефективним інструментом екологічної політики
та гарантій безпеки життєдіяльності людей, є використання ринкових
механізмів серед яких невід'ємним атрибутом стало страхування, яке
досягло рівня одного із стратегічних секторів економіки, що забезпечує
стабільність у суспільстві, гарантує власникам відшкодування збитків у
разі втрати майна, здоров'я, а також життя.
Порівняно з країнами Європи страховий ринок України знаходиться
на вкрай низькому рівні розвитку, який характеризується як
незбалансованістю розвитку окремих видів страхування так і низькою
зацікавленістю населення у страхових послугах.
Не зважаючи на прийняття Закону України «Про страхування» у 1996
році, страхова культура населення України залишається на початковому
етапі. Серед окремих видів страхування, запобіганню ризику екологічних
аварій та катастроф може сприяти впровадження екологічного
страхування.
Взагалі
екологічне
страхування
–
страхування
відповідальності об’єктів – потенційних винуватців аварійного,
ненавмисного забруднення середовища та страхування власних збитків,
що виникають у джерел такого забруднення.
Таке
визначення
терміну
«екологічне
страхування»
було
запропоновано у проекті Закону України «Про екологічне страхування» №
1046-1 від 03.12.2002 р [1]. Оскільки проект не було підтримано,
нормативне визначення терміну «екологічне страхування» в Україні досі
відсутнє. Аналіз публікацій присвячених питанню екологічного
страхування [2-5] показав, що увага здебільшого зосереджена, на захисті
довкілля, в той час як страховий захист життя, здоров’я, працездатності
людини майже не розглядається.
Вирішення цієї проблеми передбачає здійснення наступних етапів:
- розробка та впровадження законодавчої бази для обов’язкового
страхування відповідальності підприємств, діяльність яких представляє
підвищену небезпеку у випадку нанесення ними шкоди третім особам
внаслідок аварійного забруднення навколишнього природного середовища;
- використання інформаційних ресурсів для створення страхової
культури населення;
- розділення екологічного страхування на два виді, а саме страхування на випадок завдання шкоди життю, здоров’ю та
працездатності людини, та страхування на випадок завдання шкоди
довкіллю, тобто нанесеної природним елементам (ґрунтам, поверхневим і
підземним водам, природному середовищу існування рослин і тварин,
безпосередньо живим організмам.
Велике значення у справі запровадження в Україні системи
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екологічного страхування повинна відігравати держава, за рахунок
формування екологічних резервних фондів та прямої участі у страхуванні
особливо небезпечних промислових і оборонних об’єктів, розробці та
реалізації цільових екологічних програм, спрямованих на попередження
екологічних катастроф, створенні системи екологічної статистики,
наукового забезпечення даної сфери тощо.
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4. Віленчук О.М. Концептуальні засади розвитку екологічного
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УДК 656.073
К.т.н. Лебідь В.В., к.т.н. Кунда Н.Т.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ
ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ
ІНФОРМАЦІЇ
Ph.D. Lebed V.V., Ph.D. Kunda N.T.
DECISION-MAKING DECISION ON THE QUALITY OF TRANSPORT
SERVICES DEPENDING ON THE STAGE OF INFORMATION
DETERMINATION
Управління транспортними послугами та інформація щодо якості
транспортного обслуговування безперервно взаємодіють один з одним і
знаходяться в постійному русі внаслідок виникнення ризикових подій та
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зміни умов невизначеності. Після отримання інформації, яка надходить від
учасників транспортного процесу (вантажовідправників, експедиторів,
перевізників, водіїв, вантажоодержувачів), її аналізу та відповідної
обробки приймається рішення відносно реалізації проектів перевезення.
Під впливом управлінських рішень проекти перевезення вантажів можуть
змінюватися, якщо надходить відповідна інформація про зміну в
документальному оформленні заявок на перевезення чи розрахунку
тривалості доставки вантажу до місця призначення.
Таким чином, управління транспортними процесами та прийняття
рішень щодо якості транспортних послуг у проектах перевезення
вантажів, незалежно від складності такого виду проектів, являє собою
процес взаємодії багатьох складових перевезення вантажів і залежить від
ступеня достовірності інформації, яка надходить від учасників
транспортного процесу. Як правило, складові транспортного процесу в
проектах перевезення характеризуються великою кількістю параметрів,
які є змінюваними. А тому урахування нової інформації та її оцінка на
етапі планування проекту перевезення вантажів дає змогу знизити
виникнення потенційного ризику на етапі реалізації проекту.
Варто зазначити, якщо інформації, що надходить від учасників
процесу перевезення, недостатньо, якщо вона необ’єктивна або поверхова,
не глибоко відображає процеси, які відбуваються на ринку транспортних
послуг, то управлінське рішення може бути необґрунтоване.
Як
приклад, низький тариф або собівартість перевезення сприймається
замовниками проекту як властивість низької якості, внаслідок чого може
не прийматися рішення щодо реалізації проекту.
Однак із підвищенням рівня якості продукту проекту зростуть витрати
підприємства на його досягнення, але в той же час, підвищення рівня
якості дасть змогу залучити нових клієнтів і отримати додатковий
прибуток від збільшення обсягів транспортних послуг та додатковий
прибуток від реалізації проектів перевезення вантажів високої вартості та
цінності.
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УДК 519.216.1
Ph.D. Vostrov G., Khrinenko A.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN
NONLINEAR DYNAMICAL SYSTEMS
It is known that the creation of effective control methods in all known
forms is possible upon the condition that information on the laws of
evolutionary development does exist and available [1]. The accumulation,
processing and analysis of information, as a rule, is a stochastic nature of the
laws of its processing and application [2]. One of the most common formation,
processing and analysis systems is self-organized nonlinear dynamic systems.
At the same time nonlinear dynamic systems can be used to provide an
approach to problems and tasks that involve notion of randomness. An example
of such a task is the Monte Carlo method, which raised the question whether or
not it is really necessary to use true chance or can it be replaced by an
appropriate deterministic procedure for the solution? The theorem is proposed
in [3], provided that any settlement problem is difficult to solve, randomness
does not allow to improve algorithmic efficiency. The question arises whether it
is possible to effectively form such sequences that would be close to random by
means of deterministic methods. This problem can be solved both in terms of
mathematics and in terms of computer science.
To investigate and analyze previously stated problems this paper considers
the processes observed in a group of nonlinear maps that represents behavior of
nonlinear dynamical systems:
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2 xn , 4 xn  p
;
t1 ( xn )  xn1  
 p  2 xn , 4 xn  p

2 x n , 2 x n  p
t 2 ( x n )  x n 1  
 p  xn , 2 xn  p

2 xn , 2 x n  p
4 x n , 4 x n  p
,
t 3 ( x n )  x n 1  
t 4 ( x n )  x n 1  
2 xn  p, 2 x n  p ;
4 x n (mod p), 4 x n  p
The structure of iterative cycles is determined not only by the properties of
the maps itself, but also by the properties of the numbers that are used and
which have a significant influence on the structure and can significantly change
it. However, considering the internal structure, it is necessary to introduce some
similarity measure for the internal structures to conduct more complete analysis.
There are several approaches to determining randomness and, accordingly,
methods for evaluating the degree of randomness of a particular sequence. In
[4], four algorithmic properties are differed for the description of randomness:
frequency stability, chaotic behavior, typicality, nonpredictability.
Given the internal structure of the sequences derived from the abovementioned maps, there is a problem of finding and evaluating such structures.
The first type of similarity measurement evaluates and compares the overall
shape of the sequences based on the actual values of the sequence. However,
such measures do not identify the similarity of sequences if they are not aligned
with the X axis. This fact leads to another group of measures, that are
characteristic measures among which the main is the discrete Fourier transform
(DFT).
In this paper we consider the application of measures of form estimation
and DFT measure as an example of the characteristic measure, since they
provide a simple process for the implementation of calculations and allow us to
draw conclusions about the internal structure of the sequences considered in this
paper. As a rigid step-by-step measure, the measure is based on the correlation
coefficient. To evaluate the internal structure of the sequences derived from
maps it was used method that allows to obtain a hierarchy of internal cycles
according to the length of the cycle, as well as the degree of similarity of the
found structures.
The results of the work show that the best approximation to the
requirements of probability theory with the use of nonlinear dynamic maps is
provided by analyzing the power of the set of numbers on which the generator
is based. The best results in the number of such internal cycles show sequences
based on the map (4), which confirms the results previously obtained for this
mapping, when statistical tests were used to estimate the randomness measure.
For reliable pseudorandom generation methods should be considered maps that
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generate sequences with fewer similar internal structures and smaller lengths of
these subsequences.
References
1. Hermann Haken. Advanced Synergetics: Instability Hierarchies of SelfOrganizing Systems and Devices. – B: Springer, 1983. – 316 p.
2. Roger Penrose. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of
the Universe. – Vintage, 2007. – 1136 p.
3. Impagliazzo R. Randomness vs Time: Derandomization under a Uniform
Assumption / Russell Impagliazzo // Journal of Computer and System Sciences.
– 2001. № 63(4). – Р. 672 – 688.
4. Vladimir Uspensky. Four algorithmic faces of randomness. – M:
MCNMO, 2009. – 40 p.
УДК. 629.123
Д.ф.-м.н. Малахов А.В., к.т.н. Колегаев М.А.,
Бражник И.Д., Гудилко Р.Г., Малахова Д.О.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЮМОВ ТАНКЕРА
Dr.Sci. Malakhov A.V., Ph.D. Kolegaev M.A., Brajznik I.D., Gudilko R.G.,
Malakhovа D.О.
CONTROL OVER THE TANKER’S HOLDS VENTILATION PROCESS
На танкерах при помощи технологического контура производства и
подачи инертных газов (ИГ) в грузовые трюма обеспечивается
поддержание пожаро- и взрывобезопасносной микроатмосферы.
Движение ИГ - продуктов сгорания дизеля может осуществляться в
грузовых
помещениях
судна
двумя
путями:
за
счет
естественной диффузии и принудительно с использованием различных
технологических схем.
Для повышения рентабельности работы судна за счет эффективного
управления скоростью и качеством процесса вентиляции грузовых
помещений особо важной является проблема разработки или
совершенствования системы автоматизированного управления. Работа
всех систем контроля и регулирования должна в первую очередь
определяться условиями рабочего процесса и конструктивными
особенностями грузовых помещений танкера.
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В соответствии с Требованиями MORPOL [1] технические параметры,
которые должна обеспечивать система подачи ИГ определяются
следующими значениями: концентрация кислорода в ИГ – менее 5 %;
температура ИГ - менее 65 °С при подаче в грузовые трюма и менее 50 °С
при подаче в сухогрузные трюма; давление ИГ в точке входа в трюм не
менее 0,11 МПа.
В настоящее время на танкерах для контроля концентрации кислорода
в грузовом трюме используется технология, содержащая ряд недостатков.
Одним из главных недостатков является замер показаний на выходе из
трюма в одной точке (створе). Получаемое в этом случае значение
концентрации кислорода не всегда соответствует своему реальному
значению внутри грузового трюма и не отражает качество контроля
процесса его вентиляции. По этой причине была разработана новая
методика автоматического контроля состава микроатмосферы в трюме. Ее
отличие от уже существующих методик заключается в:
- расстановке набора измерительных створов по высоте трюма;
- непрерывной обработке данных, получаемых при работе
газоанализатора и контроле на их основе времени и качества процесса
вентиляции трюма.
Основными положениями разработанной методики являются:
1. Измерение концентрации кислорода необходимо производить
дискретно. Интервал определяется рабочим объемом грузового трюма.
2. Измерения концентрации кислорода нужно делать по всей высоте
трюма, а не только на выходе из его верхней части.
2. Расположение первого створа для измерения концентрации
кислорода должно соответствовать половине высоты грузового трюма.
3. Четыре створа для автоматического отбора проб в горизонтальной
плоскости должны соответствовать угловым зонам трюма, а пятый его
центральной части.
4. Расстановка измерительных створов вблизи четырех стенок трюма
должна проводиться на расстоянии, составляющем 14 % от ширины или
длины трюма.
5. Получаемые в боковых створах значения концентрации кислорода
должны автоматически сравниваться с результатами измерений в
центральной части трюма. Показания можно считать идентичными если
соблюдается условие расхождения усредненной величины концентрации
с ее
кислорода, полученной из створов вблизи четырех стенок трюма
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значением в центральной точке горизонтальной плоскости трюма

на

величину менее 3 %.
6. По высоте грузового трюма расстановка измерительных створов
должна выполняться от середины грузового трюма до его выходного
сечения. В зависимости от размеров танкера и соответственно
геометрических размеров его грузовых трюмов расстановку створов
необходимо осуществлять исходя из правила, что на верхнюю половину
трюма (отсчет идет от середины трюма) должно приходиться не менее
четырех измерительных створов. Первые два створа должны находиться в
центральном и выходном поперечных сечениях трюма, а два других на
расстояниях, покрывающих соответственно 20 и 40 % от половины
высоты грузового помещения на судне.
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АНАЛІТИКА ДАНИХ В ПРОЄКТАХ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Morozova H., Yanbekov H., V. Savochkina
ANALYSIS OF DATA IN PERSONNEL MANAGEMENT PROJECTS
Основна задача системного аналізу в області управління проектами
і персоналом полягає у аналізі бізнес-процесів з їх наступною
автоматизацією, у розробленні технічних завдань і специфікацій,
тестуванні програмного забезпечення, складанні аналітичних звітів [1].
Саме застосування системного підходу дає змогу сконцентруватись та
спрямувати на слабоструктуровані проблеми з метою оптимального
варіанту їх вирішення. При цьому об’єктом і суб’єктом управління
виступає персонал. Проте в умовах кризових ситуацій дискусійним
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питанням стає вибір критеріїв та нормативів оцінювання, що вимагає
впровадження аналітичних методів.
Метою роботи є оцінювання реальних потреб у виборі даної форми
дослідження кризисної ситуації в управлінні персоналом на основі
аналітичної діагностики з використанням бального оцінювання. Для цього
в роботі пропонується застосовувати методи лінійного [2] та динамічного
програмування [3] з побудовою математичної моделі. За критерій введено
комплексний коефіцієнт оцінювання, складений на основі психологічних
та інтелектуальних тестів із застосуванням принципів ранжирування за
формулою (1) з використанням для самоперевірки формули (2)

де

- кількість порівнянь;

- число працівників;

де
- сумарна кількість балів, привласнених i-тому працівнику;
кількість оцінюваних працівників.

Рис. 1. Номограма для визначення комплексного коефіцієнта
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Для знаходження оптимального значення комплексного коефіцієнту
застосовано принципи побудови номограми у напівлогарифмічних
координатах, яка дає змогу розрахунково-графічним методом встановити
базові показники для оцінювання: Кт ‒ коефіцієнт, який враховує трудову
дисципліну; Км ‒ коефіцієнт, що враховує кількість обробленого
матеріалу; Ктех ‒ коефіцієнт, який враховує технічну кваліфікацію
працівників; Кк ‒ коефіцієнт, що враховує роботу з клієнтами; К с ‒
коефіцієнт, який визначає сиалення до доручень; Ксл ‒ коефіцієнт, що
визначає складність виконаної роботи.
Перспективи подальших досліджень полягають розробці
спеціалізованих програмних комплексів обслуговування.
Висновок:
Запропоновано аналітичний підхід до вибору персоналу у
кризисних ситуаціях з використанням бального оцінювання, для чого
введено комплексний коефіцієнт та побудовано номограму, яка дає змогу
розрахунково-графічним методом встановити базові показники для
оцінювання.
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