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APLICATION OF COMBINED AFFINITY RECONNAISSANCE
METRIC ARCHITECTURE MODEL (CARMA) IN VOIP SIP
ARCHITECTURE
Ademola Adegoke, PhD, Computer Science
Taras Shevchenko National University of Kiev
The internet has proven to be the most widely used overlay network in the
history of network overlays, the application of structured classification means
that nodes can be much more easily reached by other nodes on the network.
CARMA is a model that utilizes the structure provided by the Internet
Assigned Numbers Agency (IANA) to perform network affinity calculations and
also pre-compute payload of a network request. This is done by collecting
information about networks from RIR database and then models the network
based on this information before doing an internal computation of affinity to
nodes on the network.

Fig. 1. Showing the structure and an RIR database file CARMA uses to compute
network affinity
Originally, the means of doing this was by using tools such as PING,
TRACEROUTE, TRACECERT to get the estimate of the distance between
arbitrary nodes on a local or external network. But the lack of coordination and
the risk value of the protocols (UDP, ICMP) these tools use have made it
essential that they be seldom allowed through firewalls.
During the implementation of CARMA on a decentralized P2P system,
where given a remote IP address, each node in the swarm implicitly calculates
path efficiency and is able to make routing decisions based on the result of the
implicit internal derivatives obtained, CARMA provides a minimum 2.5%
network efficiency and cuts bandwidth wastage as no echo requests and replies
are sent to and fro on the network.
Voice over Internet Protocol (VOIP) is a method/means of delivering voice
communication or multimedia data across IP, Using the circuit-switching
technique. VoIP uses protocols such as SIP (Session Initiation Protocol) and
H.323, which are sometimes referred to as “Intelligent Endpoint Protocols” to
establish connection between arbitrary nodes for communication.
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Fig. 2. Showing VoIP connection using SIP server
These basically work by sending request to a central server about a node
from another node intends to connect to, then server then sends a broadcast to
the network and the request node replies the server of when then is the
connection established between the two nodes. This method though has been in
use for a long time still uses the Client-Server model, which is less than perfect
for an efficient communication. Scalability is a major issues here and also
“single point failure” where if the central SIP server is affected for some reason,
the entire operation on the network is affected.
Implementation of CARMA model in this sort of architecture could mean a
complete turnaround for the VoIP world, where the main role of the central
server will be to hold the records of the nodes that have access to network
resources while the connection between the nodes for communication is strictly
handled by the internalized CARMA model. A scenario where each node predetermines the most efficient means of connection to another node and routes
the data packets though these pre-computed paths will cut down bandwidth
usage and improve connection quality, as every node will then acts as the server
on the network.
A setback to this will be the dedicated communication line circuit-switched
connections use. In the application of CARMA consideration would have to be
given to using packet-switching technique rather. Given more research on this
area, I believe this area hold promise for better VoIP communication in future
applications.
References
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SOME APPROACH TO MODELLING OF FUZZY DYNAMICS
Alexey Bychkov, PhD, physics and math.
Taras Shevchenko National University of Kyjv
This report is devoted to classical problems of description of event space
and construction of abstract axiomatic of theory of possibilities. The questions
of constructing theory of possibilities were investigated by authors of [1–3]. But
it appeared that within these models it wasn’t anticipated that for description of
event, besides possibility measure, necessity measure is also needed.
Event, in possibility-theoretic formulation, is a combination of states of
reality that we consider as a whole. After it happens, we can say for sure which
elements it consists of. That’s why an event is a combination of states of reality
that doesn’t depend on our perception. Going on to mathematical specification,
we’ll consider crisp events, i.e., events whose characteristic functions look like
1, x ∈ A
.
0, x ∉ A

χ A ( x) = 

The most essential difference between theory of probabilities and theory of
possibilities is that treatment of physical sense of events described within theory
of possibilities fundamentally differs from rate interpretation in terms of theory
of probabilities.
1 Elements of theory of possibilities
The question of qualitative description of events is naturally raised. Let’s
introduce an evaluation of an event — possibility.
Let’s denote as A an algebra of sets on X .
Definition 1 [2]. Let’s call function P : A → L possibility, if:
1. P ( A) ≥ 0 for ∀ A∈A ;
2. P ( A) is countable-additive, i.e., for ∀{ Ai }∈Α :
∞

∞

∞

i =1

i =1

i =1

∪ Ai ∈ A ⇒ P ( ∪ Ai ) = ∑ P ( Ai ) = sup P ( Ai ) .
i = 1, ∞

Note that unlike classical theory of measure, condition of countable
additivity doesn’t put limits on sets { Ai }i∞=1 ∈A — in theory of possibilities
condition Ai ∩ Aj =∅, i ≠ j isn’t required.
Let X be an arbitrary space, A is an algebra of sets defined on X , and
P (⋅) is a possibility on A . A question of extension the possibility measure onto
wider class of sets arises naturally. Let’s use a classic approach from functional
analysis. For this let’s introduce a concept of outer measure.
Definition 2. Let’s denote the set of subsets of X as β ( X ) . Function
P* (⋅): β ( Χ) → L , defined as
(1)
P* ( B ) = inf sup P ( E j ) ,
{ E j }∈Α
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j

∞

where {E j }∈A are such as B ⊂ ∪ E j , we shall call an outer possibility
j =1

measure.
Theorem 1. (extension of possibility measure). Outer measure P* defined
on all subsets of X , is a possibility measure.
Definition 3. Necessity measure is a function N : A → L that satisfies the
following requirements:
− N ( A) ≥ 0 for ∀ A∈Α ;
− N ( A) is countable-multiplicative, i.e., for arbitrary sequence of sets
∞

∞

∞

i =1

i =1

i =1

{ Ai }∈A such as ∩ Ai ∈A , N ( ∩ Ai ) = ∏ Ai = inf N ( Ai ) holds.
i =1, ∞

Necessity satisfies all conditions and has all the features possibility doesn’t
have. That’s why necessity and possibility should be considered together,
because their advantages perfectly match. That allows describing correctly,
besides events themselves, all countable operations on them.
So, we shall consider ( X , A, P, N ) model with two measures, which we’ll
call (PN)-model, treating at adequate for description of questions put in the
beginning of the paper.
Having introduced possibility and necessity measures, we obtained an
apparatus that allows to find values of these measures and describe an
experiment adequately.
2 Results on fuzzy dynamics
Definition 4. Given a possibility space ( X , A, P, N ) and measurable space
(Y , B) , let’s call fuzzy perceptive variable any ( A, B) -measurable function
ξ : X →Y .
Definition 5. Fuzzy perceptive variable ξ scalar or vector is called normal,

{

if its distribution looks like P{ξ = u} = φ Ξ − (u − u0 )
1

2

2

} , where

φ ( x) is a

decreasing function that specified for x ≥ 0 such as φ ( x) 
→ 0 , φ (0) = 1 .
x →∞
Definition 6. Fuzzy perceptive process is a function ξ ( x, t ) : X × R → Y .
Theorem 2. A piecewise-continuous function f (t ) , and two sequences of
piecewise-constant functions f n (t ) and f n (t ) that converge to f (t ) in average,
T

T

n→∞ 0

n→∞ 0

are given. If Q = P lim ∫ f n (t )dw(t ) exists, limit Q = P lim ∫ f n (t )dw(t ) also exists,
and Q = Q .
Definition 7. A sequence of fuzzy perceptive variables ξ n ( x) converges to
ξ ( x) in possibility ( P lim ξ n = ξ ), if P{ ξ n − ξ > c} 
→0 .
n→∞
n→∞
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Definition 8. Given a piecewise-continuous function f (t ) and a sequence
T

T

0

0

f n (t ) , converging to it in average, let’s denote ∫ f (t )dw(t ) = P lim ∫ f n (t )dw(t ) .
n→∞

This limit is called integral of piecewise-continuous function by a process of
fuzzy roaming.
Definition 9. Sequence of functions an ( x) is uniformly fundamental by x if
for arbitrary ε > 0 the independent from x n0 (ε ) exists and so that when
m > n ≥ n0 an ( x) − am ( x) < ε
Lemma 1. If a sequence of functions an ( x) is uniformly fundamental it is
uniformly convergent.
Theorem 3. For a fuzzy process ξ (t , ω ) which has integrable paths and is
independent from w(t , x) holds
T
T


T

−1
−1
ξ
(
t
,
x
)
dw
(
t
,
x
)
=
−
sup
ξ
(
t
,
x
)
dt
⋅
φ
(
α
),
sup
∫
∫ ξ (t , x) dt ⋅ φ (α )  .

∫

x:P{ x}≥α 0
0
α  x:P{ x}≥α 0


Let’s consider an initial-value problem
t

t

t0

t0

y (t , x ) = y0 ( x ) + ∫ a ( y ( s ), s ) ds + ∫ b( y ( s ), s ) dw( s , x) ,

(2)

y (t0 , x) = y0 .

(3)
The solution of the problem (12), (13) is such fuzzy process y (t , x ) that for
each x ∈ X , for which P({x}) ≠ 0 turns (12), (13) into equalities.
Theorem 3. If crisp functions a ( y , t ) and b( y, t ) are continuous and satisfy
Lipschitz condition on R , i.e., a( y, t ) − a( z, t ) ≤ L y − z , b( y, t ) − b( z, t ) ≤ L y − z
for any x, y ∈ R , then for arbitrary fuzzy y0 problem (2,3) has a unique solution
on segment t ∈ [t0 ; t0 + h] , where




1
1
∆y

h = min k
⋅ min 1,
,
, ∆t  ,

 2L

−1
−1
 4 φ (α )  max a( x) + φ (α ) ⋅ max b( x)
t
t


k ∈ (0,1) . Uniqueness is interpreted as: for any x0 ∈ X , whose possibility is
not 0, for any two solutions of the problem (4) y (t , x0 , w(t )) and y (t , x0 , w(t )) ,
equality y (t , x0 , w(t )) = y (t , x0 , w(t )) holds.
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL METHODS AND SOFTWARE
COMPLEX FORECASTING DIFFERENCE OF THE LENGTHS OF
THE LOWER LIMBS AND THE EFFECT OF TREATMENT FOR
DISEASES OF THE CONSTANT GROWTH RETARDATION
O.S. Bychkov, PhD, associate professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
G.P. Dimitrov, professor, SULSIT, Bulgaria
G.S. Panayotova, professor, SULSIT, Bulgaria
This paper solved the problem of forecasting lower limb length difference
(hereinafter - rDNA) at present anomalies of development. Taking account of
the disease, for which there is a linear pattern of difference lengths, including
congenital malformation of the lower extremities because today there is no
prediction methods nonlinear patterns in small age. Solving the problem of
forecasting nonlinear patterns offered as a development of this work.
To predict the growth was the chosen method of Roche-Wainer-Thissen [2]
(RWT - method) because it uses the most important indicators of a patient
(height, weight, skeletal age) and the length of his parents and allows weather in
age from 1 year unlike other methods that do not apply in small age. The basis
of this method is obtained by authors table of coefficients of the regression
equation constitution maturity of these options. Step table - 3 months for skeletal
age. Accordingly, for intermediate data used linear approximation.

Fig. 1. Limits RWT-error method
This method uses only one observation of the patient (for simplicity), but
because in this case is the ability to use multiple observations, this method has
been modified using the weighted average by several observations. Scales for
measurements taken in proportion to the error in measurement of age.
The authors also investigated the error of this method depends on the age of
the significance level measurement 0.9.
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On the basis of mathematical tools described prediction RDNA was
designed object model of the domain and developed software package that
works using local database allows patients and make forecasts RDNA and effect
transactions.
For the development environment used Microsoft Visual Studio C #
Express Edition, Database - Microsoft Access.
An example of the predicted limb (without surgery), displayed graphically
(on the horizontal axis delayed age, the vertical axis - length of limb or part of
it):

Fig. 2. Growth Projections sick and diseased limbs of the patient

Fig. 3. Forecasts effect transactions for the patient
The work had improved the most accurate existing at present methods of
forecasting lower limb length differences in maturity and effects of operations
carried out and their computerization and developed tools to study the impact of
operations on the growth of limbs and identifying patterns.
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MATHEMATICAL MODELING HUMAN SPINAL. CONDITIONS AND
TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
O.S. Bychkov, PhD, associate professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
G.P. Dimitrov, professor, SULSIT, Bulgaria
G.S. Panayotova, professor, SULSIT, Bulgaria
The development of methods of diagnosis, treatment and prediction of
osteoporosis is an important task in modern neurosurgery and related industries.
This paper describes the construction and research of mathematical model of the
spine, showing the behavior of the spine during the development and treatment
of osteoporosis. The main goal is to identify areas of critical risk of osteoporosis
after vertebroplasty needle. Changes caused by the treatment of puncture
vertebroplasty is not natural and is a high probability of fate necessary
operations on other vertebrae. It is therefore extremely important to predict the
further development of abnormalities in the spine after surgery.
This task decides by the Institute of Neurosurgery “Acad.
A.P.Romodanov”, Ukrainian Academy of Sciences and is extremely important.
Background confirmed by statistics on the incidence of osteoporosis among the
elderly as well as forecasts of its distribution in the future.
The paper proposed to build a mathematical model of the human spine, a
flexible rod, which are dynamic longitudinal loading. These loads occur
primarily when walking, but also with other movements.
For this model, Euler solved the problem, resulting in the displacement
function is obtained. This function describes the shape of the spine at a time.
Using this feature calculated bending moments and cutting forces in the
vertebrae. These two values together describe stress vertebra.
Bending moment occurs in the structural element, when it applied moment
of force so that it is bent. Cutting force - a total force acting on the element.
The model takes into account:
−
variety of shapes and internal structures of the vertebrae;
−
uneven distribution of body weight along the spine;
−
impact on maintaining muscle forms the spine;
−
dependence longitudinal load times, which makes it possible to
simulate any type of longitudinal movement.
This model allows us to solve the problem of determining changes in the
loads on the vertebrae changes biophysical properties of the vertebrae caused by
osteoporosis and its treatment by puncture vertebroplasty.
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Fig. 1.
For visualization developed software platform .NET, realizing this model.
When writing mathematical library MathNet used for calculations and OpenGL
for rendering.
For modeling was selected segment of 20 vertebrae of the spine (n = 20)
from the fourth to the fourth cervical lumbar. Number of functions M = 3.

Fig. 2. Load vertebrae after treatment of the second thoracic vertebra (left) and
the result of additional prophylactic treatment of the third lumbar vertebra
(right)
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ON MONOTONICITY OF PROGRAMS OF ASSOCIATIVE
NOMINATIVE GLUSHKOV ALGORITHMIC ALGEBRAS
Ievgen Ivanov, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
In the work [1] the authors proposed to generalize classical Glushkov
Algorithmic Algebras to algebras of functions and predicates over hierarchical
data structures in order to obtain a rich, but tractable formal language well suited
for specification and reasoning about imperative programs that operate on
complex data structures. This generalization is called the Associative
Nominative Glushkov Algorithmic Algebra (ANGAA). The class of programs
that can be specified in ANGAA have an attractive property called nominative
stability [1,5,8,9] which expresses the idea that the behavior of a program does
not change, if the hierarchical naming structure of its input data changes.
Informally, this property can be illustrated using the following feature of
Pascal programming language: either of the following approaches can be used
to define a two-dimensional array
var A: array [1..n, 1..m] of real
var A: array [1..n] of array [1..m] of real
and both A[i,j] and A[i][j] notations can be used to access the elements of

the array regardless of the form of its definition (note that many other
programming languages like C++ and Java do not have a similar feature).
More generally, nominative stability simplifies programming with
complex data structures and allows a programmer to construct a program
oriented towards a certain hierarchical naming structure of data, and then change
the naming structure of data without changing semantics [6,7,10] of the
program.
Formally, nominative stability can be defined using the so-called
nominative equivalence relation on nominative data with complex names and
complex values [1]. This nominative equivalence relation is a formalization of
the idea that data are equivalent, if they have essentially the same information
content, but may have different hierarchical naming structure.
For example, the following nominative data are nominative equivalent:
[name1 → [name2 → [name3 → value]]]
[name1 → name2 → name3 → value],
since they differ only in the naming hierarchy (one of them is hierarchical and
another one is flat), but contain the same basic names and values.
A function over nominative data is nominative stable, if it gives nominative
equivalent results on nominative equivalent data.
Nominative equivalence is an example of a relation on data preserved by
programs expressible in ANGAA. This fact gives a rise to a natural question of
describing the behavior of programs expressible in ANGAA on classes of
nominative stability, since the mere fact that a program is nominative stable
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does not give any information about its behavior on a class of nominative
equivalence. The aim of this talk is to give an answer to this question.
We will introduce a partial order on nominative data which we call the
flatting order such that the least element of each class of nominative equivalence
in the sense of this order is a nominative data with simple names and complex
value and the largest element in this class is a nominative data with complex
names and simple values.
Then we will show that each program expressible in ANGAA over
nominative data with complex names and complex values is monotone on each
class of nominative equivalence in the sense of the flatting order.
This result gives a much more detailed information about the behavior of
programs of ANGAA than the fact of their nominative stability. It can be used to
prove non-expressibility of some nominative stable functions in ANGAA.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ДЛЯ СИНОПТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
М.А. Акимова, магистр, Т.Б. Ткач, к.ф.-м.н.,
Б.В. Перелыгин, к.т.н., доцент
Одесский государственный экологический университет
Известно, что на работу многих отраслей хозяйственной деятельности
человека существенное влияние оказывает атмосфера. Поэтому, для
предотвращения гибели людей и избежания крупных материальных
убытков, возникающих при воздействии опасных атмосферных явлений,
создана и функционирует система мониторинга атмосферы. На основе
данных этой системы специальные органы осуществляют прогнозирование
погодных условий с заданной заблаговременностью, применяя при этом
разные методы прогнозирования. Одним из наиболее распространенных
методов прогнозирования является синоптический метод.
Предметом исследования в работе являются различные парадигмы
искусственных нейронных сетей, а целью исследований – оценка
возможности применения искусственных нейронных сетей на основе
синоптического метода для прогноза некоторых метеорологических
параметров, характеризующих состояние атмосферы, и выбор наиболее
подходящей для решения этой задачи парадигмы сети.
Возможности искусственной нейронной сети по прогнозированию
непосредственно проистекают из ее способности к обобщению и
обнаружению скрытых зависимостей между входными и выходными
данными. В качестве исходных данных использовались восьмисрочные
ряды наблюдений за температурой и атмосферным давлением в период с 1
февраля 2005 года по 6 ноября 2015 года, полученные от метеостанции
аэропорта г. Одесса, всего около 32 тысяч значений по каждому параметру
(рис. 1).

Рисунок 1 – Исходные данные по температуре (слева) и давлению (справа)
Из этого массива данных было сформировано обучающее множество
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и проверочное множество. Для проверки работы сети использовались
данные по давлению и температуре за последние два года, а для обучения
весь остальной массив данных.
Конечная задача – получить односрочный прогноз по температуре и
атмосферному давлению, т.е. прогноз значения температуры и давления по
точке на один шаг, а именно, на 3 часа вперед.
Исследования показали, что парадигмой искусственной нейронной
сети наилучшим образом подходящей для решения данной задачи является
линейная сеть. Для качественного ее обучения потребовался объем данных
примерно за 7 лет, т.е. за этот период сетью были выявлены все основные
закономерности во входных данных, как по давлению, так и по
температуре. После завершения обучения сети значение ошибки при
проверке качества ее обучения на проверочном множестве было
достаточно малым (рис. 2).
Таким образом, исследования показали пригодность искусственных
нейронных сетей для целей синоптического прогнозирования.

Рисунок 2 – Значения ошибки по температуре (сверху) и по давлению
(снизу) при прогнозировании их значений за последние 2 года данных с
помощью обученной линейной искусственной нейронной сети
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ВИРІШЕННЯ ТУПИКОВОЇ СИТУАЦІЇ ПРИ
АВТОМАТИЗОВАНОМУ СКЛАДАННІ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ
Л.Е. Балагура, магістр, В.П. Козловська, к.ф-м.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Задача складання розкладів є предметом наукових досліджень з
середини минулого століття. Ця задача виникає з року в рік у будь-якій
навчальній установі. На ринку програмного забезпечення пропонується
багато програм автоматизованого складання розкладу занять, які
коштують немало, особливо ті, які відзначаються критиками як досить
хороші.
Для програми автоматизованого складання розкладу занять можна
використовувати ітераційний алгоритм, в якому на кожному кроці
ставиться у розклад одне заняття з упорядкованого списку занять. Заняття
у списку упорядковуються за кількома рівнями таким чином, щоб на
вершині списку опинилось заняття, яке має найменшу свободу
розташування у розкладі. Критерії сортування списку занять не є
константами, вони перераховуються після постановки чергового заняття у
розклад, і список знов упорядковується. Постійне упорядкування списку
занять сильно знижує ймовірність настання тупикової ситуації, але не
виключає її появу. Тупиковою ситуацією назвемо подію, коли для
чергового заняття немає жодної навчальної пари, на яку його можна
поставити у розклад, тобто немає жодної навчальної пари, коли одночасно
вільні викладач, група (потік), та хоча б одна придатна для проведення
заняття пара.
Нехай PFT означає множину вільних пар викладача, PFG – множину
вільних пар групи, PFA – множину вільних пар аудиторії. Допустима для
проведення заняття навчальна пара належить до множини PFS, що є
перетином множин PFT, PFG і PFA (рис.1А).

Рисунок 1 – А – допустимі навчальні пари для постановки заняття у
розклад; Б – тупикова ситуація при постановці заняття у розклад
Настання тупикової ситуації схематично зображене на рис.1Б. Як
видно з рисунка, немає області перетинання всіх 3 множин PFT, PFG, PFA.
Якщо обмеження на вихідні дані не занадто жорсткі, то тупикова ситуація
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може бути вирішена. Якщо у викладача і групи/потоку є одночасно вільні
навчальні пари, то можна вирішити тупикову ситуацію за рахунок
перенесення в іншу аудиторію якогось заняття, призначеного в допустиму
для «тупикового» заняття аудиторію на пару, що вільна у викладача та
групи. Якщо у викладача і допустимих для «тупикового» заняття
аудиторій є одночасно вільні навчальні пари, то можна вирішити тупикову
ситуацію за рахунок перенесення на іншу пару якогось заняття цієї групи з
іншим викладачем. Якщо у групи/потоку і допустимих для «тупикового»
заняття аудиторій є одночасно вільні навчальні пари, то можна вирішити
тупикову ситуацію за рахунок перенесення якогось заняття викладача з
іншою групою.
Задача вирішення тупикової ситуації добре формулюються у термінах
теорії відношень та реляційної алгебри, оскільки по суті є задачею пошуку
потрібної інформації в базі даних. Тобто, потрібно зробити вибірку даних,
які містять можливі варіанти обміну аудиторіями та/або навчальними
парами між заняттями. Якщо відношення, що містить варіанти обміну
аудиторіями та навчальними парами між заняттями, виявиться не
порожнім, то тупикова ситуація вирішується.
Якщо відношення з варіантами обміну містить більш одного кортежу,
то тупикову ситуацію можна вирішити декількома способами. У цьому
випадку потрібно вибрати оптимальний варіант вирішення тупикової
ситуації. Оптимальність варіанту вибору обміну оцінюється за точки зору
зручності розкладу занять групи, в якій проводиться «тупикове» заняття,
викладача, що його проводить, та зручності розкладів занять групи та
викладача того заняття, з яким проводиться обмін. Оптимальність обміну
занять тим легше вирахувати, чим менше суб’єктів задіяне у обміні. Тому
у протоколі вирішення тупикової ситуації в першу чергу застосовуються
варіанти обміну аудиторій, без зміни навчальної пари, на якій проводиться
заняття. В другу чергу задіються варіанти обміну, в яких задіяні 3
суб’єкти: 2 групи та 1 викладач, або 1 група та 2 викладача, – і в останню
чергу розглядаються варіанти обміну аудиторіями та навчальними парами,
де задіяні 2 викладача та 2 академічні групи.
Якщо жоден з варіантів вирішення тупикової ситуації не надав
можливості її вирішення, потрібно змінювати вихідні дані до програми
автоматизованого складання розкладу занять.
Для практичної реалізації пропонованої методики потрібно
транслювати формули реляційної алгебри в SQL-код та розробити серверне
програмне забезпечення у вигляді збережених процедур.
У складі серверного програмного забезпечення повинна бути
процедура складання розкладу занять. В цій процедурі для чергового
заняття повинна викликатись процедура вирішення тупикової ситуації,
якщо для цього заняття немає жодної навчальної пар, на яку можна його
поставити у розклад.
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ АЭРОИОННОГО РЕЖИМА В
РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Н.Н. Беляев1, д.т.н., профессор, С.Г. Цыганкова2, ассистент
1
Днепропетровский национальный университет железнодорожного
транспорта им. ак. В. Лазаряна
2
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и
архитектуры
Обеспечение требуемого качественного состава воздушной среды в
помещениях является важной задачей в области экологической
безопасности и охраны труда. Для поддержания необходимой
концентрации аэроионов в помещениях применяют искусственную
ионизацию воздуха. При этом возникает необходимость анализа, прогноза,
а также регулирования аэроионного режима в помещениях и рабочих
зонах.
Для прогноза и анализа аэроионного режима в помещениях и рабочих
зонах разработана CFD модель, основанная на уравнениях аэродинамики,
электростатики и массопереноса. Процесс массопереноса отрицательных
аэроионов в помещении описывается уравнением:

∂C ∂(u + bE)C ∂(v + bE)C ∂  ∂C 
+
+
=  µх
+
∂t
∂x
∂y
∂x  ∂x 
+

∂  ∂C 
 µy
 − αCB − βCD + ∑ Qс (t )δ ( x − xс )δ( y − yс ) ,
∂y  ∂y 

где С, B, D – концентрация отрицательных, положительных аэроионов и
частиц пыли соответственно; u, v, – компоненты вектора скорости
движения воздушного потока в помещении; µ = (µх , µy) – коэффициенты
диффузии; t –время; α – скорость рекомбинации ионов, имеющих
различную полярность; β – скорость рекомбинации ионов с частицами
пыли; QCi – интенсивность эмиссии отрицательных ионов в
соответствующих точках с координатами xc,yc; δ ( x − x i )δ ( y − y i ) – дельтафункция Дирака; b – коэффициент мобильности ионов; E – напряженность
электрического поля.
Уравнения аналогичного вида записываются для расчета
концентрации положительных ионов и пыли в помещении.
Моделирование электрического поля в помещении осуществляется на
базе уравнения Пуассона

qe
∂ 2φ ∂ 2φ
+
=
−
,
ε0
∂x 2 ∂y 2
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где qe = −e C ( x, y ) , C ( x, y ) – концентрация отрицательных аэроионов;
φ – скалярный потенциал; e – элементарный заряд. На базе данного
уравнения осуществляется .
Для расчета аэродинамики воздушных потоков в помещении
применяется
модель
потенциального
течения.
Моделирующим
уравнением, в этом случае, будет уравнение Лапласа для потенциала
скорости
∂2P ∂2P
+
=0,
∂x 2 ∂y 2
где P – потенциал скорости.
Численное интегрирование уравнений массопереноса проводится с
помощью неявной попеременно-треугольной разностной схемы. Для
численного интегрирования уравнений Лапласа и Пуассона применяется
метод Либмана.
На базе разработанной CFD модели создана компьютерноинформационная система анализа и прогноза аэроионного режима в
помещениях и рабочих зонах, позволяющая учитывать основные
физические факторы, влияющие на формирование концентрационного
поля ионов. Показано, что с помощью данной компьютерноинформационной системы можно рассчитывать концентрацию аэроионов в
помещении при применении экранов для регулирования аэроионного
режима как в самом помещении, так и в рабочих зонах, а также определять
места рационального расположения экранов с целью создания наиболее
благоприятного режима для персонала. Рассмотрены практические задачи
по регулированию аэроионного режима при помощи установки экранов в
различных местах помещения. Представлены результаты вычислительных
экспериментов, проведенных на базе разработанной компьютерноинформационной системы.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО
ПЛАГІАТУ В СТУДЕНТСЬКИХ РОБОТАХ
М.І. Бесклепський, магістр, Т.М. Терещенко, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Реформи в системі вищої освіти України спрямовані на підвищення
якості освітніх послуг, які навчальні заклади надають населенню.
МОН України позначило проблему наявності плагіату в студентських і
наукових роботах, як фактор, що безпосередньо впливає на якість
навчання. Проводиться важлива та складна робота по запобіганню
поширення академічного плагіату. Розповсюдження явища плагіату
насамперед пов'язано з необмеженим доступом до інформації через
мережу Інтернет.
Рішення проблеми плагіату в університетських роботах є
комплексним. Існують організаційні, правові та програмно-технічні засоби
для вирішення цієї проблеми [1]. Організаційні, в основному, пов'язані з
роз'яснювальною роботою серед студентів і аспірантів, забезпеченням
методичної підтримки при написанні робіт, розробкою завдань, які
вимагають творчого підходу при їх виконанні. Правові методи боротьби з
плагіатом реалізуються шляхом використання договорів, які визначають
відповідальність автора за використання результатів праці без посилання
на першоджерело. Правові та організаційні заходи, безумовно, відіграють
важливу роль в процесі боротьби з плагіатом. Але основну контролюючу
функцію можуть реалізувати тільки програмні засоби.
Мета роботи – провести аналіз існуючих програмних ресурсів для
виявлення текстового плагіату в студентських і наукових роботах, а також
оцінити можливість їх використання в ВНЗ.
Не існує загальноприйнятої класифікації програмних засобів для
виявлення плагіату. Автор дослідження [2] визначив наступні ознаки для
класифікації таких інструментів: складність метрик, корпус і
характеристика ресурсу. З представленого різноманіття характеристик
програмних засобів можна виділити тип бази даних, тип програмного
забезпечення і форму власності. Саме, ці три ознаки мають найбільший
вплив на остаточний вибір інструменту для виявлення плагіату в
студентських і наукових роботах.
Програмні продукти виявлення плагіату найчастіше використовують
зовнішню базу – всі доступні матеріали в мережі Інтернет. Такі ресурси
визначають відсоток оригінальності тексту та ймовірність наявності
копірайту. Системи такого типу створюють і підтримують біржі рерайта і
копірайта. Використовуються для контролю якості готових робіт
виконавцями з метою забезпечення замовників оригінальним контентом
для сайтів і веб-ресурсів. До них відносяться eTXT Антиплагіат, Advego
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Plagiatus, Плагіата.NET та ін. Використання подібних систем для
виявлення плагіату в студентських роботах має ряд обмежень. Перше
обмеження пов'язане з часом перевірки, тексти обсягом більше 20 сторінок
вимагають тривалого часу. Більшість систем вимагають реєстрації та
мають обмеження за кількістю перевірок для одного користувача.
Статистика, яку надає ресурс, не дозволяє точно визначити відсоток
плагіату в документі, оскільки не враховує цитування. Тому подібні
системи можуть використовувати студенти і викладачі для перевірки
окремих робіт невеликого обсягу.
Існують програмні засоби, які використовують внутрішні бази даних,
наприклад, Антиплагиат.ВУЗ. Ця система використовує зовнішню базу
даних, власну базу студентських та наукових робіт, базу даних
дисертаційних робіт, та має доступ до баз даних деяких університетів.
Потребує оплату за перевірку будь-якої роботи. Обмеженням для
використання цього продукту є її орієнтація на російськомовний сегмент
мережі.
За типом програмного забезпечення системи виявлення плагіату
поділяють на онлайн – ресурси та локальні, які потребують додаткового
встановлення клієнтської частини. Якщо такі системи використовують
зовнішню базу даних, то не має відмінностей в використанні, системи
потребують доступу в мережу. Відмінності виникають в умовах
використання тільки внутрішньої бази, що робить систему незалежною від
підключення до мережі. Серед таких систем є пропрієтарне та
вільнопоширюване програмне забезпечення.
Висновок. Проведений аналіз показав, що існують програмні
інструменти, які дозволяють виявляти текстовий плагіат в студентських та
наукових роботах. Впровадження таких систем потребує розробки
методики визначення умов, при яких робота вважається неоригінальною і
не може бути прийнята до здачі або захисту. Друге невизначене питання –
це база перевірки. Оскільки не існує міністерських вимог та рішень з цього
питання, то студенти різних ВНЗ опиняються в нерівних умовах. Рішення
цієї задачі полягає в створенні єдиної бази даних для університетів.
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ПРО ІСНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЯПУНОВА ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНОГО ГІБРИДНОГО
АВТОМАТА
О.С. Бичков, к.ф.-м.н., доцент, Є.В. Іванов, к.ф.-м.н.,
М.Г. Меркур’єв, О.М. Супрун, к.ф.-м.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Для дослідження стійкості гібридних автоматів використовують метод
функцій Ляпунова. Загальна теорія стійкості гібридних автоматів
достатньо складна з погляду цього методу, що пов’язано з необхідністю
пошуку функцій Ляпунова, які задовольняють складним умовам. Для
гібридних автоматів, що містять тільки лінійні підсистеми, існує два
підходи. Один ґрунтується на побудові загальної для всіх підсистем
функції Ляпунова квадратичного вигляду [1,2]. Інший полягає в побудові
для кожного локального стану своєї функції Ляпунова [2-4]. В [5,6]
запропоновано ще один підхід, який вимагає побудови тільки N (кількість
локальних станів) додатно визначених матриць H i .
Пропонується конструктивний підхід для перевірки умов стійкості
лінійного гібридного автомата з використанням методів оптимізації та
теореми про стійкість лінійного гібридного автомата:
Теорема [6]. Якщо для лінійного гібридного автомата існують
додатно визначені симетричні матриці H k розміру n × n такі, що:
1. ak = max xT ( AkT H k + H k Ak ) x + BkT H k + H k Bk
Gk x ≥0
xT x =1

2. для

кожного

ϕ −1 (α )σ < 0 ;

k → ( k mod N ) + 1 = l

перемикання

матриця

U kT ( H l − H k )U k від’ємно напіввизначена,
то x = 0 – асимптотично стійкий стаціонарний стан.
Для перевірки умов теореми необхідно побудувати такі матриці H k ,
щоб значення ak було мінімальним. Якщо це мінімальне значення більше
нуля, то умови теореми не виконуються, стійкість такого гібридного
автомата не можна досліджувати методом функцій Ляпунова. Якщо ж
мінімальне значення менше нуля, то тривіальний стаціонарний стан
асимптотично стійкий. Розглянемо таку оптимізаційну задачу:
Φ1 ( H ) = max

Gq y≥0, Gq z≥0
yT y =1, zT z =1

( y ( A H + H A ) y + z (B H + H B )z ϕ
T

T
q

T

q

q

q

T
q

q

q

q

−1

min ,
(α )σ ) →
H

(1)

q

за умов: матриці H q додатно визначені, для всіх перемикань r → q

матриці U qT ( H r − H q )U q напіввід’ємно визначені та елементи матриць
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H = { H q , q ∈ Q} знаходяться у деякій компактній області D , що охоплює

нуль. Для простоти позначимо

ψ ( q, H , y, z ) = yT ( AqT H q + H q Aq ) y + z T ( BqT H q + H q Bq ) z ϕ −1 (α )σ ,

{

) }

(

L1 = D ∩ H :λmin ( H q ) ≥ 0; λmax U qT ( H r − H q )U q ≤ 0 .

Лема 1. Нехай функція ψ ( H , y ) : R N1 × R N2 → R неперервна за обома
змінними, K – компакт. Тоді функція Φ ( H ) = minψ ( H , y ) неперервна.
y∈K

Наслідок. Максимальне і мінімальне власні числа неперервно
залежать від коефіцієнтів матриці.

{

(

) }

Теорема 1. Множина L0 = H : λmin ( H q ) ≥ 0; λmax U qT ( H r − H q )U q ≤ 0

є опуклим замкненим конусом.
Наслідок. Множина L1 – компакт.
Теорема 2. Оптимізаційна задача (1) має розв’язок.
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НЕСИЛОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРОЕКТАХ
Н.В. Бойко, магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Останнім часом від осіб, що приймають участь у проектах можна
почути, що основною проблемою сьогодення в управлінні проектами є
конфлікти, які виникають в трудових колективах. Та майже відсутні шляхи
несилового їх вирішення. Силові методи як правило не діють в проектах та
вливають на якість виконання роботи.
Збереження гарних взаємовідносин та запобігання неминучих
непорозумінь та розбіжностей мають першочергове значення в проектах
[1].
Неодноразово вітчизняні та зарубіжні науковці розглядали питання
вирішення конфліктів на підприємствах та управління конфліктними
ситуаціями в організаціях та пропонували різні шляхи їх вирішення [1, 2,
3]. Але дані підходи вирішення конфліктів не підходять для вирішення
конфліктів та конфліктних ситуацій в проектах.
Відносини між групами осіб, що приймають участь у проектах як
правило характеризуються співпрацею та «здоровою» конкуренцією.
Особи залежать один від одного, але в той же час мають особисті інтереси,
цілі та можливості в проектах. В проектах особи намагаються застосувати
набутий досвід, отримати нові знання, зарекомендувати себе та отримати
можливість піднятись по кар’єрній сходинці шляхом отримання
відповідальної роботи. Не останнім також являються нові корисні зв’язки,
які забезпечать майбутній прогрес.
Кожна людина стикається з конфліктами в повсякденному житті, в
сім’ї, на роботі, всюди, де присутній людський фактор. Різні конфлікти
виникають в різних ситуаціях та відповідно призводять до різних
наслідків. Деякі конфлікти викликають легкі емоції роздратування або
розчарування, а інші приводять до більш негативних наслідків (стрес,
депресія, пригніченість, фрустрація).
Конфлікти у трудових колективах практично неминучі, вони
створюють робочу атмосферу як на підприємствах так і у проектах [2]. Але
не всі конфлікти позитивно впливають на осіб, груп осіб, колективи.
Робота в проекті відрізняється від роботи на підприємствах своєю
короткою тривалістю та визначеною вартістю. Проекти обмежені в часі та
ресурсах. Тому при виникненні конфліктів в проектах, менеджер повинен
швидко зорієнтуватись і підібрати правильні дії для вирішення
конфліктної ситуації.
Оперативна діяльність менеджера й застосування несилових методів
впливу приведе до зміни поведінки між «конфліктуючими» сторонами та
вирішення конфліктної ситуації.
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Проаналізувавши інформацію можна зробити висновок, що існує
проблема обов’язкового виникнення конфліктів в проектах. Для вирішення
конфлікту в проектах шляхом застосування методів теорії несилової
взаємодії, необхідно поступово змінити поведінку об’єкта або об’єктів
взаємодії [4].
Якщо для вирішення конфлікту застосовувати силові методи, то
можливі декілька шляхів розвитку конфліктів, а саме: конфлікт на деякий
час затихне, але потім спалахне та призведе до більш сильних негативних
наслідків, які обов’язково відобразяться на проектах. В іншому випадку
конфлікт може перерости в хронічну ворожнечу наслідки в даному
випадку будуть важко передбачувані.
Мотивуючи внутрішню поведінку об’єкта взаємодії застосовуючи до
нього методи несилової взаємодії, можна без загроз, примусів або
залякування змінити його поведінку та отримати позитивні результати [4].
Застосовуючи методи теорії несилової взаємодії можна змінювати
світогляд людини, що в свою чергу відображається у взаємовідносинах
між особами, які являються стимулами для співпраці.
Таким чином застосування методів теорії несилової взаємодії в
проектах дозволить успішно завершити проект із оптимальним
використанням ресурсів та часу.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ПОЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
К.С. Бурма, магистр, Б.В. Перелыгин, к.т.н., доцент
Одесский государственный экологический университет
Так как атмосфера существенно влияет на работу различных отраслей
хозяйства – транспорта, сельского, лесного, водного хозяйства, различных
городских структур, – остро стоит вопрос сбора информации о её
состоянии. Одним из способов получения такой информации является
использование системы радиолокационных станций или, как говорят, сети
радиолокационных станций.
Предметом исследования в работе являлись различные варианты
построения
радиолокационного
поля
с
помощью
системы
радиолокационных станций. А целью исследований была оптимизация
построения радиолокационного поля по нескольким критериям,
обеспечивающим высокие показатели качества мониторинга атмосферы,
на основе анализа вариантов построения.
Цель мониторинга атмосферы состоит:
а) в контроле состояния атмосферы, включающем в себя ежедневный
мониторинг, своевременное обнаружение опасных явлений;
б) в осуществлении прогнозов погоды различной заблаговременности;
в) в исследовании климата определенной территории и прогноз его
возможных изменений;
г) в решении научно-исследовательских задач.
Подобные системы широко используются за рубежом (рис. 1).
Работа выполнена в рамках госбюджетной НИР 0113U000164-c.
Исследования проводились с помощью специально разработанного на
кафедре АСМОС программного обеспечения WW_CEEM_Radar на основе
фреймворка NASA World Wind. WW_CEEM_Radar позволяет строить и
размещать на местности радары различной мощности, показывать зону
обнаружения
отдельной
РЛС,
зону
наблюдения
системы
радиолокационных станций, рельеф местности, который обязательно
нужно учитывать при формировании зон обнаружения и наблюдения.
Проведенные исследования показали, что для равномерного покрытия
территории Украины радиолокационным полем с невысоким уровнем
электромагнитного излучения целесообразно строить радиолокационную
систему мониторинга с применением радаров с метрической дальностью
70-100 км (рис. 2). Подобное построение поля позволяет избежать
появления мертвых или непросматриваемых зон, существенно уменьшить
санитарную защитную территорию, создать радары с невысоким уровнем
излучаемой мощности, тем самым, увеличив надежность их работы.
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Рисунок 1 – Примеры созданного радиолокационного поля в Европе (а),
США (б), Японии (в), России (г)
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Рисунок 2 – Примеры смоделированного радиолокационного поля над
Украиной для РЛС с метрической дальностью действия 70-80 км (а, в), и с
метрической дальностью действия 100 км (б, г)
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МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ НОВИХ ХАОС-ДИНАМІЧНИХ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ
ДИНАМІКИ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЛАМП ЗВОРОТНОЇ ХВИЛІ
С.В. Брусенцева, інж., О.В. Глушков, д.ф.-м.н., професор
Одеський державний екологічний університет
За теперішнього часу до числа вкрай актуальних та надто складних
напрямків фізики елементів, систем та приладів електроніки безумовно
відноситься дослідження регулярної та хаотичної динаміки нелінійних
процесів в різних класах приладів так званої релятивістської
надвисокочастотної (НВЧ) електроніки. Добре відомо, що становленню
релятивістської НВЧ електроніки і підвищенню імпульсної потужності
НВЧ-випромінювання відразу на декілька порядків привела поява сильно
струмових електронних прискорювачів. Застосування інтенсивних
релятивістських електронних пучків для генерації мікрохвильового
випромінювання вже в перших експериментах, проведених на початку 70-х
років в СРСР і в США, привело до досягнення рекордних рівнів вихідної
потужності НВЧ генераторів. На даний момент часу за допомогою
релятивістських
джерел
фактично
освоєний
практично
увесь
мікрохвильовий діапазон, причому для сантиметрових хвиль досягнутий
рівень імпульсної потужності понад 1010 Вт, для міліметрових – 109 Вт. До
числа основних завдань релятивістської НВЧ електроніки, природно,
відноситься, передусім, кількісне дослідження механізмів перетворення
енергії прискорених до релятивістських швидкостей електронних потоків
великої інтенсивності в потужне когерентне електромагнітне
випромінювання і, зрозуміло, їх використання в різних приладах для
подальшого застосування в різних галузях науки і техніки, у т.ч., для цілей
нано-сек локації, спеціальних радіотехнічних застосувань, прискорювачів з
надшвидким темпом набору енергії часток. Потужні генератори хаотичних
коливань НВЧ діапазону представляють величезний прикладний інтерес
також в задачах нагріву плазми в установках керованого термоядерного
синтезу, конструюванні сучасних систем передачі інформації з такими
новітніми можливостями як використання динамічного хаосу і інших
застосувань. Проте, їх застосування на практиці стикається з цілим рядом
проблем, зокрема, йдеться про необхідність підвищення стабільності і
ефективності генерації, збільшення енергії в НВЧ-імпульсі, збереженні
високої когерентності випромінювання для високих значень потужності
генерації, можливостях широкої перебудови частоти генерації генератору
і так далі. Принципово новим напрямом в дослідженні динаміки процесів в
НВЧ генераторах, і, зокрема, в одному з найбільш відомих класів, а саме,
лампах зворотної хвилі (карсінотрон) стало застосування методів теорії
динамічних систем і хаосу. До теперішнього часу нерелятивістські ЛЗХ
28

теоретично і експериментально досить добре вивчені. Показово, що в ЛЗХ
були виявлені такі феномени як втрата стійкості 1-частотної генерації з
народженням автомодуляції і появою хаосу. Дослідження останніх років
показали, що з ростом струму пучка в ЛЗХ реалізується складна картина
чергування регулярних і хаотичних режимів генерації, що завершується
переходом до сильно нерегулярних широкосмугових хаотичних коливань з
досить однорідним суцільним спектром (режим гіперхаосу). Проте, для
отримання гіперхаосу потрібно, щоб струм електронного пучка значно
перевищував стартове значення (більш ніж в 30 р.), що складно
забезпечити на практиці.
Метою роботи є теоретичне моделювання, аналіз та прогнозування
хаотичної динаміки нелінійних процесів в релятивістських лампах
зворотної хвилі, ланцюжку в широкому інтервалі характерних параметрів
приладів та систем на основі універсального, єдинообразного апарату
релятивістського динамічного та хаос-кібернетичного аналізу з
імплементацією низки нових моделей та алгоритмів [1-3]. Фактично мова
йде про аналіз, прогноз характеристик хаотичної динаміки нелінійних
процесів в приладах релятивістської НВЧ електроніки на основі комплексу
нових, або удосконалених існуючих релятивістських динамічних моделей
ЛЗХ, і методів нелінійного аналізу, теорії динамічних систем та хаосу. В
якості конкретного прикладу наведені результати чисельного
моделювання, аналізу, прогнозу динаміки МВт РЛЗХ (у т.ч. як тест,
порівняння вихідних даних моделі при значенні релятивістський фактору
γ0=1,3 з даними відомого експерименту «Сатурн») як в хаотичноавтомодуляційному, так й безпосередньо хаотичному режимах в широкому
інтервалі
змінення управляючих параметрів (у т.ч. релятивізму),
обчислення динаміко-топологічних інваріантів, побудова біфуркаційних
діаграм, з’ясування сценарію переходу до хаосу.
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МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ХАОС-ГЕОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ
ДО АНАЛІЗУ ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ КВАНТОВИХ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Г. Буяджи, магістр, Г.П. Препелиця, д.ф.-м.н., професор
Одеський державний екологічний університет
Метою роботи є подальша удосконалення, узагальнення та
оптимізація різноманітних елементів представленого в серії робіт [1-3]
універсального,
комплексного
апарату
(з
хаос-геометричним,
нейромережевим блоками, блоком прогнозування тощо), який одноманітно
і одночасно включає низку нових динамічно-інформаційних моделей і
низку нових або удосконалених відомих методів аналізу, зокрема,
кореляційно-інтегрального аналізу, фрактального і вейвлет-аналізу, метод
нелінійного
прогнозу,
передбачених
траєкторій,
формалізму
нейромережевих алгоритмів тощо для розв’язання задач кількісного
моделювання та аналізу хаотичних особливостей у динаміці нелінійних
процесів в різних класах квантових та інформаційних систем.
Розглядається виміряна величина s(t0 + n∆t) = s(n), де t0 – деякий
початковий момент часу, ∆t – часовий інтервал, через який вироблялося n
вимірювань. У загальному випадку s(n) може бути будь-яким часовим
рядом (населеностями рівнів квантових систем або базовими
характеристиками інформаційних систем). Перша задача полягає в тому,
щоб на основі даних вимірювань відновити фазовий простір системи.
Звичайно приймається точка зору, згідно з якою виміряні величини, що
визначають дисипативну систему, лежать на геометричному об'єкті
(атракторі) набагато меншему, ніж у реального простору станів. Тому
можна розглядати методи для моделювання еволюції на атракторі, а не
еволюції в повному оригінальному фазовому просторі з нескінченною
розмірністю. Друге завдання зводиться до прогнозу майбутнього стану
системи на основі відновленого фазового простору. Для відновлення
фазового простору, згідно з алгоритмом Packard etal (див. докладніше,
напр., в [1]) використуємо запізнілі змінні s(n+τ), де τ – час затримки, і
тоді, вектор в d-вимірному просторі y(n) = [s(n), s(n + τ), s(n + 2τ), …,
s(n + (d−1)τ)]. Слід зазначити, якщо τ занадто велике, то s(n + jτ) і
s(n + (j+1)τ) будуть повністю незалежні один від одного в статистичному
сенсі і проекції орбіт на атрактор будуть спрямовані за двома абсолютно
непов'язаним напрямками. Ефективним підходом для вибору τ може бути
розрахунок лінійної автокореляційної функції:
C L (δ) =

1
N

N

∑ [s(m + δ) − s ][s(m) − s ] ,

m =1

1
N

N

∑ [ s ( m) − s ]2

m =1
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(1)

Де s = 1

N

N

∑ s(m) , і знаходження часової затримки, на якій CL(δ) перший раз

m =1

переходить через якась значення, що дає цілком допустиме, в принципі,
значення τ, при якому s(n + jτ) и s(n + (j+1)τ) лінійно незалежні.
Наступний блок – вибір розмірності вкладення (embedding dimension) з
метою відновлення настільки великого Евклідова простору Rd, щоб весь
ряд точок розмірності dA міг бути розгорнутий без будь-якої
невизначеності. Згідно з теоремою вкладення, треба мати таку розмірність
dE, щоб вона була більше dA, тоді як вибір dE < dA неприйнятний в кожному
разі. Для досягнення мети використуємо метод кореляційної розмірності,
де базовий об’єкт - кореляційний інтеграл Grassberger-Procaccia C(r),
визначаємий згідно з виразом:
2
N → ∞ N ( n − 1)

C (r ) = lim

∑ H (r − || y i − y j ||) ,

(2)

i, j
(1≤ i < j ≤ N )

де
H – ступінчаста функція Хевісайда, H(u) = 1 для u > 0 та H(u) = 0 для
u ≤ 0;r – радіус сфери з центром в yi або yj; N – довжина часового ряду.
Пошук хаосу в квантових та інформаційних системах в окремому аналізі
може бути проведений на основі викладених елементів. У заключення
роботи наведені декотрі приклади застосування підходу до аналізу
хаотичної динаміки ряду квантових та інформаційних систем.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СЛОЖНЫХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КОНТУРОВ ДЛЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
С.С. Великодный, к.т.н., доцент, докторант
Одесский государственный экологический университет
Научная работа посвящена решению задания реализации высокой
точности проектирования и последующей обработки сложных
криволинейных профилей, которые целесообразно описать кривыми
второго порядка: эллиптическими, гиперболическими и параболическими
контурами. Для успешного решения этой задачи, программное
обеспечение современных САПР необходимо создавать на основе
эффективных
алгоритмов
автоматической
интерполяции,
легко
сопрягающихся с устройствами управления систем программного
воспроизведения движений (СПВД), которые, соответственно, реализуют
пространственное движение рабочих органов по заданным плоскостным
траекториям. Это ведёт к необходимости разработки новых методов
интерполяции и формирования моделей проектирования сложных
геометрических контуров движений рабочих органов, которые бы
обеспечили высокое быстродействие и предоставили простой
аналитический подход к построению программных траекторий в рамках
этих методов.
Разработан новый метод интерполяции коническими пересечениями
за счет однокритериального анализа и установления конкретного вида
кривой,
наиболее
точно
воспроизводящей
заданную
форму
обрабатываемого участка, при применении которого на 20 – 60%
уменьшается время описания сложных контуров обработки, благодаря
сокращению декомпозиции профиля на графические примитивы.
Сформированы проблемно-ориентированные алгоритмы применения
исследуемого метода интерполяции; выполнена их программная
реализация и вычислительная оптимизация.
Разработаны математические модели аналитического представления
пространственного размещения исследуемых объектов при помощи
геометрического и аналитического аппарата описания, позволяющего,
путём задания 5 исходных точек, сравнительно легко подобрать
удовлетворяющую кривую и анализировать конфигурацию всей
исследуемой траектории с нулевой погрешностью аппроксимации в
составе допуска, установленного на неточность обработки всей детали.
Разработана интерактивная графическая система получения и
обработки изображения формообразования, интерфейс которой полностью
отвечает современным устройствам ввода информации в СПВД. С
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помощью этой системы построения геометрических моделей контуров
траектория движения РО интерполируется сразу кривой (без
приближений), что гарантирует повышенную точность расчетов и
сокращение сроков проектирования. Разработаны инструкции по
применению необходимого математического и программного обеспечения,
дополненные комментариями относительно работы программного
средства.
Получил дальнейшее развитие метод формирования исходных данных
для устройства управления СПВД, что позволило сократить количество
кадров управляющей программы (количество которых обусловлено
конкретно заданными технологическими допусками, но минимум – в 4
раза) и, соответственно, снизить вероятности возникновения ошибок
считывания с программоносителя.
Проведены практические исследования, позволившие апробировать
решение широкого спектра задач, связанных с созданием (при помощи
ПК), проектированием и интерполяцией эллиптических, гиперболических
и параболических профилей и поверхностей различных геометрических
контуров, в том числе трёхмерных геометрических моделей плоскостного
типа. Результатом апробации стала возможность 15%-го сокращения срока
технологической подготовки производства благодаря уходу от
необходимости изготовления шаблонов для контроля оснастки, избавления
от 80% ручного труда при доводке полученных форм. Кроме того,
отмечено улучшение динамических характеристик приводов СПВД,
вследствие уменьшения участков разгона-торможения в начале и в конце
каждого кадра управляющей программы, а также повышение качества
поверхности реза.
Результаты работы внедрены в цехах со станками ЧПУ и
промышленными
манипуляторами
ООО
«Люксстройпроект»,
экономический эффект от внедрения которых подтверждается
соответствующими актами. Разработанные ПС используются в ГИЦ
«Метрология» ННЦ «Институт метрологии», в рамках работ по
сертификации ПО и тестировании компонентов СПВД. Также результаты
работы используются при преподавании в вузах 3 – 4 уровней
аккредитации, в частности, на факультете компьютерных наук Одесского
государственного экологического университета, при проведении
лабораторных, практических и отдельных курсовых работ по
дисциплинам, отвечающим тематике проведенного исследования.
Исследования сложных геометрических контуров, образующих
профиль обработки детали, выявили ряд новых задач интерполяции в
СПВД, за счёт выделения свойств гибкости кривых, путём варьирования
интересующих параметров.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA
Д.В. Вродливець
Національний авіаційний університет, Київ
Метою даної роботи є аналіз аспектів використання технології Big
Data. Був проведений аналіз технології Big Data, досліджено її практичне
використання, а також виявлено переваги та недоліки при роботі з даною
технологією.
У україномовному середовищі використовується як термін Big Data,
так і поняття «великі дані». Термін «великі дані» - це калька англомовного
терміна. Великі дані не мають строгого визначення. Не можна провести
чітку межу - це 10 терабайт або 10 мегабайт? Сама назва дуже суб'єктивна.
Слово «велике» - це як «один, два, багато» у первісних племен.
Однак є усталена думка, що великі дані - це сукупність технологій, які
покликані здійснювати три операції. По-перше, обробляти великі в
порівнянні з «стандартними» сценаріями обсяги даних. По-друге, вміти
працювати з швидко надходять даними в дуже великих обсягах. Тобто
даних не просто багато, а їх постійно стає все більше і більше. По-третє,
вони повинні вміти працювати зі структурованими і погано
структурованими даними паралельно в різних аспектах. Великі дані
припускають, що на вхід алгоритми отримують потік не завжди
структурованої інформації і що з нього можна витягти більше ніж одну
ідею.
Типовий приклад великих даних - це інформація, яка надходить з
різних фізичних експериментальних установок - наприклад, з Великого
адронного коллайдера, який виробляє величезну кількість даних і робить
це постійно. Установка безперервно видає великі обсяги даних, а вчені з їх
допомогою вирішують паралельно безліч завдань.
Поява великих даних в публічному просторі було пов'язано з тим, що
ці дані торкнулися практично всіх людей, а не тільки наукове
співтовариство, де подібні завдання вирішуються давно. У публічну сферу
технології Big Data вийшли, коли мова стала йти про цілком конкретному
числі - числі жителів планети. 7 мільярдів, які збираються в соціальних
мережах та інших проектах, які агрегує людей. YouTube, Facebook,
ВКонтакте, де кількість людей вимірюється мільярдами, а кількість
операцій, які вони здійснюють одночасно, величезна. Потік даних в цьому
випадку - це призначені для користувача дії. Наприклад, дані того ж
хостингу YouTube, які переливаються по мережі в обидві сторони. Під
обробкою розуміється не тільки інтерпретація, але і можливість правильно
обробити кожне з цих дій, тобто помістити його в потрібне місце і зробити
так, щоб ці дані кожному користувачу були доступні швидко, оскільки
соціальні мережі не терплять очікування.
Багато що з того, що стосується великих даних, підходів, які
використовуються для їх аналізу, насправді існує досить давно. Наприклад,
обробка зображень з камер спостереження, коли ми говоримо не про одну
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зображенні, а про потоці даних. Або навігація роботів. Все це існує
десятки років, просто зараз завдання по обробці даних торкнулися
набагато більшу кількість людей та ідей.
Багато розробники звикли працювати зі статичними об'єктами і
мислити категоріями станів. У великих даних парадигма інша. Ти повинен
вміти працювати з безперервним потоком даних, і це цікава задача. Вона
зачіпає все більше і більше областей.
Речі вже зараз генерують величезні потоки інформації. Поліцейська
система «НомерОК» відправляє зі всіх камер інформацію і дозволяє
знаходити машини за цими даними. Все більше входять в моду фітнесбраслети, GPS-трекери і інші речі, які обслуговують завдання людини і
бізнесу.
Департамент інформатизації України набирає велику кількість
аналітиків даних, тому що статистики по людям накопичується дуже
багато і вона багатокритерійна (тобто про кожну людину, про кожну групу
людей зібрана статистика по дуже великій кількості критеріїв). У цих
даних треба знаходити закономірності і тенденції. Для таких завдань
необхідні математики з IT-освітою. Тому що в кінцевому підсумку дані
зберігаються в структурованих СУБД, і треба вміти до них звертатися і
отримувати інформацію.
Раніше ми не розглядали великі дані як задачу з тієї простої причини,
що не було місця для їх зберігання і не було мереж для їх передачі. Коли ці
можливості з'явилися, дані тут же заповнили собою весь наданий їм об'єм.
Але як би не розширювали пропускну здатність і здатність до зберігання
даних, завжди знайдуться джерела, допустимо, фізичні експерименти,
експерименти з моделювання обтічності крила, які будуть продукувати
інформації більше, ніж ми можемо передати. Згідно із законом Мура,
продуктивність сучасних паралельних обчислювальних систем стабільно
зростає, зростають і швидкості мереж передачі даних. Однак дані потрібно
вміти швидко зберігати і витягувати з носія (жорсткого диска та інших
видів пам'яті), і це ще одна задача в обробці великих даних.
З урахуванням всього вищесказаного можна зробити висновок, що
Big Data є актуальною та перспективною технологією. Big Data широко
використовується для обробки структурованих і не структурованих даних
та вирішення задач великих об’ємів для отримання сприйманих людиною
результатів, ефективних в умовах безперервного приросту.
Література
1. Лекция Андрея Себранта в Яндексе [електронний ресурс] електронна стаття. URL: https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/214217/
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3. Вікіпедія. Big Data [електронний ресурс] - електронна стаття. URL:
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[електронний ресурс] - електронна стаття. URL: http://guardlviv.com.ua/uk/raspoznavanie-avtomobilnix-nomerov.html
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ ЗА
ТЕХНОЛОГІЄЮ IRIDIUM, AMX, LUTRON
С.Є. Гичак, магістр, Л.Б. Коваленко, к.г.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Розумний будинок - це невід'ємний атрибут будь-якого сучасного
житла, у якому так багато різних інженерних систем. Без комплексного
підходу до вирішення цих завдань, неможливо досягти бажаного затишку.
Однією з основних компонентів інтелектуального будинку є система
автоматизованого управління експлуатацією будівлі - це комплекс
програмно-апаратних засобів, основним завданням якої є забезпечення
надійного і гарантованого управління всіма системами, які є у експлуатації
будинку.
В теперішній час автоматизація систем побутових та домашніх
електроприладів досягнула значного рівня розвитку. Автоматизація
електроприладів пропонує нам керування різною технікою від
найпростіших вмикачів до віддаленого керування всім приміщенням.
Існують безліч платформ які служать для цих цілей, але лідируючими на
ринку розумних домів є компанії Crestron, KNX та AMX. В наступній
роботі представлена система на технологіях компанії AMX. Для керування
освітленням використана лідируюча компанія на ринку освітлення –
Lutron. Інтерфейс користувача є невід'ємною, мало не найголовнішою,
частиною системи автоматизації, найкраще з цим справляється компанія
iRidium, вона представляє комплекс для візуалізації курування самими
популярними системами автоматизації, зокрема системою AMX.
Метою роботи є проектування системи автоматизації керування
будівлею, магазином, який знаходиться в місті Одеса. Однією з важливих
задач, яка була вирішена, це проектування та створення креслення будівлі
та схему прокладення слабкострумових кабелів. За результатами
креслення створено цифрову 2D та 3D модель, на якій представлена
розстановка техніки у будівлі.
Основні можливості системи "Розумний будинок" демонструє
комплекс програм, який складається з декількох програм: програма яка
встановлюється на будь яку панель керування на яку встановлено
платформу iRidium, програма яка встановлюється на контролер
"Розумного будинку" та програма яка встановлюється на комп'ютер, що
дозволить керувати системою "Розумного будинку" навіть з свого
персонального комп'ютера.
Роль "мозку" системи "Розумного будинку" виконує процесор AMX
NI-900, який в своїй конфігурації дозволяє підключати до нього інші
пристрої через інтерфейс RS-232, RS-422, RS-485, через цифрові I/O порти,
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або через протоколи TCP/UDP. Існує можливість під'єднати до цього
процесору інфрачервоні діоди, та керувати технікою емулюючи
інфрачервоні пульти керування. Тобто користувачу не потрібно мати під
рукою багато пультів від різних пристроїв, потрібна тільки панель
керування системою "Розумного будинку". Продемонстровано керування
освітленням, кондиціюванням даного магазину, шторами та аудіо/відео
технікою. Програмування для даного процесору проводилось на мові
виробника AMX NetLinx. Створені сценарії, які виконуються за настанням
певного моменту часу. Користуючись системою "Розумний будинок" є
можливість підключитися до охоронної системи та камер відео
спостереження. Керування домофоном та електрозамком також входить до
списку можливостей системи.
Панелі керування для системи "Розумний будинок" діляться на
кнопкові та сенсорні. Сенсорною панеллю керування може бути
проводиться навіть телефон або планшетний комп'ютер. На них
встановлена спеціальна програма, яка симулює роботу стандартних панель
керування. Програми для них створюються на мові програмування
iRidium, яка дозволяє працювати з технікою найпоширеніших компаній,
які займаються системами "Розумний будинок". Для кнопкових панель
розроблений алгоритм дії на кожну вибрану кнопку.
Використовуючи постійну Ip адресу у користувача буде можливість
керувати будинком з любої точки світу через мережу Інтернет.
Система "Розумний будинок" дозволяє зробити життя легшим, та
залишити більшість домашніх клопотів в минулому.
Література
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УРАХУВАННЯ ВАРІАТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАНЯТЬ МІЖ
ВИКЛАДАЧАМИ В ПРОГРАМІ СКЛАДАННІ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ
М.В. Глотова, магістр, В.П. Козловська, к.ф-м.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Задача складання розкладу занять виникає з року в рік у будь-якій
навчальній установі. У сучасних скрутних економічних умовах далеко не
всі університети можуть дозволити собі витрати на купівлю дорогих
програм для складання розкладу занять, тому актуальною є задача
розробки власної програми. У відкритих публікаціях алгоритм вирішення
задачі складання розкладу занять передбачає жорстке закріплення кожного
заняття за деяким викладачем. Якщо деякий набір занять, наприклад,
практичні заняття за деякої дисципліною на потоці груп, можуть вести
декілька викладачів, то для автоматизованого складання розкладу занять
потрібно конкретно задати, хто в якій групі буде проводити заняття, а не
кількість груп, в яких буде вести заняття кожен викладач. Більш гнучким є
підхід, коли вказується кількість груп заданого потоку, в яких буде вести
заняття кожен викладач. Використання альтернатив по викладачах
розширює для заняття множину вільних навчальних пар викладача, так
саме, як завдання масиву допустимих аудиторій – множину вільних пар
аудиторій. У результаті множина допустимих пар для заняття
визначатиметься формулою (1):
PFS = PFG ∩ (PFT1 U PFT2 … U PFTn) ∩ (PFA1 U PFA2 … U PFAn),
(1)
де A1, A2, … An – список аудиторій, допустимих для проведення заняття;
PFA1, PFA2, … PFAn – множина вільних від занять пар в цих аудиторіях.
T1, T2, … Tn – список викладачів, які можуть проводити це заняття;
PFT1, … PFTn – множина вільних від занять пар для вказаних викладачів;
PFG – множина вільних від занять пар групи;
PFS – множина допустимих навчальних пар для заняття.
В процесі постановки заняття у розклад варіативність розподілу
занять по викладачах дозволяє для кожного заняття обирати місце у
розкладі, яке створює найбільш комфортні умови як для навчання
студентів, так і для роботи викладачів. При виникненні тупикової ситуації
варіативність розподілу занять по викладачах може допомогти в її
вирішенні.
При складанні розкладу заняття, що потрібно поставити у розклад,
вибирається з відношення Study, яке містить список занять, не поставлених
у розклад. Кожне заняття до постановки його у розклад закріплене за
якимось викладачем. При постановці заняття у розклад для нього
обирається час та місце проведення. Список занять, поставлені у розклад,
міститься у відношенні StInTT:
Study (id_st, id_g, id_sub, id_kind, id_t)
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StInTT (id_st, id_p, id_a)
Атрибути відношень:
id_st – код (ідентифікатор) заняття;
id_g – код групи;
id_sub – код дисципліни;
id_t – код викладача;
id_p – код навчальної пари;
id_a – код аудиторії.
Заняття, що має альтернативи по викладачам, до постановки у розклад
не має викладача, тобто атрибут id_t у відношенні Study для такого заняття
повинен мати значення NULL. Коли таке заняття ставиться у розклад, для
нього крім навчальної пари та аудиторії обирається також викладач.
Список викладачів для проведення практичних занять з заданої дисципліни
на заданому академічному потоці міститься у відношенні FlowPractic:
FlowPractic (id_sub, id_flow, id_kind, id_t, CountGr).
Тут id_flow – код потоку;
CountGr – кількість груп або підгруп потоку, в яких веде викладач
практичні заняття з даної дисципліни на даному потоці.
Також потрібне похідне (асоціативне) відношення TeachStudy, що
зв’язує відношення Study та Teacher:
TeachStudy (id_st, id_t, is_t)
Тут is_t – атрибут логічного типу, який показує, чи призначений
викладач з кодом id_t для проведення заняття з кодом id_st (is_t = 1), чи ні
(is_t = 0), чи вже не може бути призначений (is_t = NULL), тому що вже
набрав необхідну йому кількість груп для проведення занять.
Відношення, що описують вільні пари групи, викладача та аудиторії
мають імена FPG, FPT, FPA відповідно. У цих термінах формула (1)
набуває вигляду (2):
FPS(id_p) = πid_p (σ(id_st = i)Λ (is_t=0) (TeachStudy)⊳⊲ FPT)∩
(2)
∩ (πid_p(σid_g = k(FPG)) ∩ πid_p(σid_st = i (SA)⊳⊲ FPA)),
де SA – похідне відношення, що описує допустимі для заняття
аудиторії;
FPS – множина допустимих пар для заняття з кодом id_st = i в групі с
кодом id_g=k.
Коли викладач набирає задану для нього кількість груп на потоці
CountGr, програма не враховує цього викладача при розподілі решти
занять між викладачами. Для останніх у списку занять даного потоку вже
не буде альтернативи по викладачах, тобто вони можуть бути призначені
лише одному викладачеві. Якщо для такого заняття виникне тупикова
ситуація, її можна спробувати вирішити шляхом обміну заняттями між
викладачами даного потоку.
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МОНИТОРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
СРЕДСТВАМИ СУБД MONGODB
Н.Д. Головатюк, магистр, В.П. Козловская, к.ф-м.н., доцент,
Н.П. Худенко, к.ф-м.н., доцент
Одесский государственный экологический университет
Принятие оптимальных решений, создание стратегии развития и
управления современной библиотекой требует наличия эффективного
инструмента анализа данных, хранящихся внутри существующих
библиотечных баз данных (БД), содержащих библиографическую и иную
информацию о библиотечном фонде (БФ). Методика обработки этих
данных включает сводку и группировку статистического материала,
динамику показателей, мониторинг изменения тех или иных явлений. Для
указанных целей эффективным инструментом может служить не
реляционная СУБД MongoDB.
Объектом исследования является БД библиографической информации
описывающая БФ, а его целью – классификация и моделирование БФ.
Тестовая БД библиографической информации состоит из 40 тыс.
документов разных типов. Под документом следует понимать аналог
записи в РСУБД. Алгоритм классификации БФ логически (схематически)
напоминает деревья классификации Deсision Tree или их разновидности
Oblivious Tree, где условие классификации находится не в узле, а в ярусе
дерева (рис.1). Функционально включает в себя комплексные, то есть, так
называемые, вложенные запросы к БД.

Рисунок 1 – Трехъярусное дерево классификации БФ полученное в
результате отработки комплексных запросов
Результатом первичной обработки данных является формирование
основной статистической информации, а следующим этапом вычисление
доли книгообеспеченности, степени актуальности БФ, языковой состав и
другие параметры. Важной особенностью является возможность
прогнозирования состояния и потери актуальности отдельной части
(отрасли) БФ. Следующим этапом является построение структурной
модели необходимой для изучения существующего БФ. Структурная
модель представляет собой воспроизведение в упрощенном виде
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структуры по типам и видам документов и их экземплярность в рамках
определенной темы и отражает параметры моделируемого фонда –
тематику, типы и виды документов, языковый состав.

Б

А

Рисунок 2 – А - книгообеспеченность по соответствующей специальности и
курсам; Б - соотношение новой, устаревающей и ветхой части БФ
Простейшую идеализированную модель, описывающую совокупный
БФ можно представить следующим образом:
B(t) =X(t)-Y(t)
где: B(t) - баланс за время t;
X(t)-приходная часть: X(t)=x1(t)+x2(t), где: x1(t)-приобретенная, а x2(t) полученная в дар литература.
Y(t)-расходная часть: Y(t)=y1(t)+y2(t)+y3(t), где: y1(t)- списание по
ветхости; y2(t)-утеря; y3(t)-физическое повреждение.
Тогда баланс БФ в общем виде можно переписать в виде:
B(t)=(x1(t)+x2(t))-(y1(t)+y2(t)+y3(t))
Путем несложных вычислений было выявлено, что полное
обновление 10% БФ может произойти (при идеальных условиях) за 10 лет,
что указывает на естественную закономерность: период актуализации
фонда обратно пропорционален его объему. Отметим, что столь
длительные временные промежутки обновления могут привести к резкой
потере актуальности БФ для учебного процесса. Именно по этой причине
так важно проводить постоянный мониторинг БФ и своевременно
принимать решения, направленные на выход из сложившейся ситуации. На
основе полученных данных возможно создание системы рекомендаций,
направленных на улучшения качественного и количественного состава и
актуализации БФ.
Описанный алгоритм был перенесен на язык сценариев JavaScript и
скритповый язык оболочки mongo – Mongo Shell. Были сформированы
специфические комплексные запросы, получены развернутая статистика о
структуре фонда, данные для учета и анализа БФ. Однако, несмотря на
быстродействие данной СУБД, некоторые запросы и вычисления
предстоит оптимизировать. Описанный алгоритм будет использоваться как
один из модулей ПО научно-прикладного (статистико-аналитического)
характера для библиотек.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО
КЕРУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЯМИ В ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ
Г.С. Голуб’ятніков, магістр, С.Д. Кузніченко, к.г.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Актуальність обраної теми обумовлюється використанням систем
керування конфігураціями багатьма сучасними компаніями задля
підвищення контролю та стабільності своїх систем. Має бути чітка
гарантія того, що спроектована система є надійною та відповідає
необхідному
стану.
Кожний
сектор
IT-системи
максимально
автоматизується, адже завдяки цьому можливе скорочення чисельності
співробітників, а також запрошення менш кваліфікованих кадрів через
більш спрощений інтерфейс для вирішення типових завдань, що є
економічно вигідним для підприємств. Управління конфігурацією
забезпечує можливість розгляду усіх систем одночасно, аби попередити
виникнення негативних наслідків при внесенні будь-яких змін.
Метою даної наукової роботи є розробка системи автоматичного
управління конфігураціями, яка реалізує автоматичне розгортання,
налаштування та керування віддаленими вузлами в гетерогенній мережі.
Система має задовольняти наступним вимогам:
− мати сховище для зберігання скриптів;
− бути динамічною; мати UI (інтерфейс користувача);
− дотримуватися актуальної версії коду;
− відмовостійкість.
На підставі дослідження існуючих на даний час програмних рішень і
технологій [1] була спроектована система, що реалізує віддалене
адміністрування вузла у мережі. Компонентами, що забезпечують
працездатність розробленої системи є:
− віртуалізація –VMWarevSphere, Vagrant;
− безперервна інтеграція – Jenkins;
− система контролю версій – Mercurial;
− система керуванняння конфігураціями – Ansible [2].
Розглянемо докладніше принцип роботи розробленої системи.
Вихідні дані, конфіги і код який буде виконувати система керування
конфігураціями Ansible зберігаються в репозиторії – Mercurial.
Відкритий інструмент для безперервної інтеграції Jenkins налаштований
таким чином, що дає користувачу на вибір два варіанти, оточення під
управлінням: Ubuntu або CentOS.
Залежно від вибору, зі сховищ підтягуються необхідні конфіги і
передаються менеджеру віртуальних оточень – Vagrant. Він, в свою чергу,
використовуючи отримані конфіги звертається до сервера VMWarevCenter,
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який створює у себе необхідну віртуальну машину, після цього Vagrant
запускає систему управління конфігураціями Ansible, яка розгортає на
щойно створеній машині додаток. Схематичне зображення системи
приведене на рис.1.

Рисунок 1 – Система, яка реалізує віддалене адміністрування
вузла у мережі
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДАНИХ В КОМІРКОВИХ ТОПОЛОГІЯХ З
ОБМЕЖЕНИМ ЧАСОМ ВИКОНАННЯ
О.В. Гордійчук, аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стрімкий розвиток технологій “Інтернету речей” (IoT, Internet of
Things) супроводжується різким збільшенням пристроїв таких, як сенсори
температури, рівня шуму, тощо, які встановлюються на вулицях в містах.
Зазвичай подібні пристрої мають дуже обмежені можливості
функціонування та комунікації із серверним програмним забезпеченням ізза їх розмірів, масовості та як наслідок невеликої ціни кінцевого пристрою.
Внаслідок постає проблема віддаленого керуванням пристроями, особливо
коли їх кількість перевалює навіть за декілька десятків, а покрити площу,
яка ними обслуговується, дешевим підключенням до мережі Інтернет не є
можливим. Розв’язати цю проблему допомагають коміркові топології (adhoc topologies), які можуть об’єднувати пристрої у мережу за допомогою
бездротових технологій шляхом з’єднання з сусідніми. В даній роботі
пропонується новий протокол маршрутизації та динамічного виконання
віддалених процедур для коміркових топологій – DReq, який дозволяє
керувати одночасно багатьма пристроями без прямого з’єднання до мережі
Інтернет та виконувати операції з обмеженнями на час виконання.
Розповсюдження даних в коміркових є відомою проблемою для якої
вже існують розв’язки. Зазвичай всі підходи відносяться до однієї з трьох
груп систем – рівня програми або рівня. Одним з розв’язків цієї проблеми
на рівні програми, який має невелику затримку та майже відсутню
додаткову навантаженість на мережу, є алгоритм динамічної
маршрутизації [1], який використовує явну маршрутизацію, не
використовуючи інформацію на проміжних вузлах. З однієї сторони
великою перевагою даного підходу є “реактивність” – відсутня
необхідність передавати інформацію маршрутизації між вузлами, хоча з
іншої – у разі від’єднання вузлів від мережі відбувається розсинхронізація
на стороні відправника. В алгоритмі запропонованому в цій роботі також
використовується “реактивний” підхід, але на відміну від протоколу
динамічної маршрутизації DReq виконується завжди коректно, навіть в тих
випадках, коли вузли від’єднуються від мережі. В протоколах рівня мережі
зазвичай використовуються підходи, які базуються на корегуванні
параметрів пристроя [3]. Запропонована система DReq являється
протоколом програмного рівня та не потребує втручання в роботу
фізичних передавачів.
В основі протоколу DReq лежить підхід передавач-підписник, тобто
один вузол, який виступає в ролі керуючого сервера і можем виконувати
віддалені процедури такі, як перезавантаження пристрою, отримання
даних із сенсорів, тощо. Для виконання подібних запитів був обраний
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протокол рівня сесій - CoAP, який має мінімальні накладні витрати
кодування, а також підтримує гарантовану доставку даних, що є
необхідним для систем подібного рівня. Перед тим як виконувати запити
керуючий сервер може виміряти тривалість запиту від джерела до
найвіддаленішого вузла за допомогою спеціальньої команди DEPTH. Вона
повертає час витрачений на виконання запиту, а також його глибину –
кількість вузлів, які використовувалися для пересилки запиту. Результат
цієї операції використовується для задання визначення максимального
часу виконання віддалених процедур на кожному із вузлів. Після чого
керуючий сервер може виконувати віддалені процедури на вузлах за
допомогою команди EXECUTE, для цього він передає своїм вузламсусідам команду, яку треба виконати та її тип (асинхронна або синхронна);
її унікальний згенерований ідентифікатор; час, який відводиться на її
виконання; максимальну глибину запиту, а також поточну глибину запиту,
яка на цій стадії дорівнює 0. У будь-якому випадку отримана команда
передається наступним сусідам з модифікацією тіла повідомлення –
глибина запиту збільшується на одиницю, а час виконання зменшується на
величину залежну від максимальної глибини запиту. Одразу після
пересилки команди, вузол починає відлік часу до тих пір поки
максимальний час запиту не сплине, або не отримає відповідь від усіх
сусідніх вузлів. В результаті керівний сервер отримує результати всіх
запитів. Для того, щоб уникнути дублювання виконання операцій кожний
вузол зберігає тимчасовий кеш ідентифікаторів минулих операцій, у разі
отримання дублюючої команди, вона не виконується, а в якості відповіді
відсилається команда PENDING, що означає, що дана операція вже
контролюється іншим вузлом.
Таким чином система DReq надає можливість розповсюджувати дані в
коміркових мережах. На відміну від інших розробок, даному протоколу не
потрібно зберігати та оновлювати таблицю маршрутизації на кожному
вузлі, а вихід будь-якого вузла, за умови подальшого функціонування
мережі, загалом не впливає на успішність виконання операції, що робить
дане рішення масштабованим – мережа може збільшуватися або
зменшуватися без додаткових змін у функціонуванні керуючої програми.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
П.В. Гостєв, магістр, Е.С. Романенко, магістр,
С.Д. Кузніченко, к.г.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Прогнозування часових рядів є важливою науково-технічною
задачею, тому що дозволяє передбачити поведінку різних факторів в
екологічних, економічних, соціальних та інших системах. Використання
математичних моделей, заснованих на штучних нейронних мережах, в
задачах прогнозування часових рядів може підвищити надійність і точність
прогнозів, а також дає можливість працювати в умовах нестачі інформації
або при наявності шуму.
Метою даної роботи є розробка програмної системи зі зручним
інтерфейсом, що реалізує роботу багатошарової штучної нейронної мережі
зворотного поширення помилки, для вирішення однопараметричної задачі
прогнозування явищ, представлених у вигляді часових рядів.
У якості джерела даних був взятий офіційний сайт Національного
управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), а саме
підрозділ NESDIS (National Environmental Satellite, Data, and Information
Service) центру STAR (Satellite Applications and Research) [1]. Там у
форматі таблиці CSV доступні значення рівня Світового океану у період з
1992 по наш час (постійно оновлюється). Вимірювання зроблені
супутниками TOPEX/Poseidon, ERS-2, GFO, Jason-1, Envisat, Jason-2,
SARAL [2]. Згідно них, управління зазначило тренд росту рівня Світового
океану у вигляді 2,88 мм на рік. Всього у таблиці на час завантаження
було приблизно 2100 вимірювань. Кількість початкових даних була
скорочена за рахунок поділу на квартали і пошуку медіани. Окрім
скорочення кількості числових даних, це допомогло відсіяти помилкові
вимірювання.
Моделювання роботи багатошарової нейронної мережі зворотного
поширення було здійснено за допомогою розробленого авторами
програмного забезпечення мовою об’єктно-орієнтованого програмування
Java [3]. Для навчання нейромережі був використаний спеціально
розроблений клас TBackPropagation, функції якого дозволяють реалізувати
навчальний алгоритм зворотного поширення похибки.
Виконано однокрокове і багатокрокове прогнозування. Використані
наступні параметри багатошарової нейромережі: кількість шарів – 3;
структура мережі – 4->5->1; розмір вхідного вікна – 12; похибка ε – 0.6;
крок α - 0.9.
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Шляхом проведення ряду експериментів була побудована
багатошарова нейронна мережа зворотного поширення, яка дозволила
отримати задовільні відхилення прогнозованих значень на виході (за
відомими фактичними значеннями), а також контрольного відтворення
даних, які є складовими навчальної множини. У табл. 1 зведені результати
декількох прогнозів.
Таблиця 1 – Результати прогнозування
Параметри
Прогноз 1 Прогноз 2
нейромережи
Кількість шарів і
структура
3 (5–2–1)
3 (4–5–1)
нейромережи
Розмір вхідного вікна
10
10
Погрішність Е
0.6
0.6
Крок alpha
0.9
0.9
ОдноОдноВид прогнозування
кроковий
кроковий
Епохи
283457682 224685677
Кількість прогнозів
10
10
Середньоквадратична помилка
14,3%
3,5%
прогнозу

Прогноз 3

Прогноз 4

3 (5–2–1)

3 (4–5–1)

10
0.6
0.9
Багатокроковий
434812464
20

10
0.6
0.9
Багатокроковий
517823478
20

24%

15%

Як показують результати прогнозування, середня квадратична
помилка прогнозу не перевищила 4%. Результати багатокрокове
прогнозування характеризується більшим значенням похибки – 15%,
оскільки воно спирається не на реальні дані, а на прогнозні величини.
Література
1. Laboratory for Satellite Altimetry / Sea Level Rise – Products: Global
sea level time series [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/LSA_SLR_timeseries_gl
obal.php
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ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АППАРАТУРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАНОИЗМЕРЕНИЙ
В.С. Дакка, М.Д. Мартынчук, М.В. Сморж
Одесский колледж компьютерних технологий
Одеського государственного экологического университета
Принято считать, что термин «нанотехнологии» появился в 1974 году
в докладе сотрудника токийского университета Н.Танигути [1].
Нанотехнологии (далее - НТ) включают в себя глубоко продуманные
последовательности операций с объектами геометрические размеры
которых не превышают десятки нанометров (нм) [2].
В этом контексте современные исследования направлены не только на
получение и обработку кардинально новой научной информации об
объектах субмолекулярного уровня, но и на разработку эффективных
алгоритмов практической реализации абсолютно новых технологических
процессов, направленных на получение уже полезной продукции.
Свойства пленочных материалов микроэлектроники существенно
отличаются от свойств макроскопичных аналогов [1]. Это обусловлено их
спецификой - морфологией (толщиной, кристаллической структурой,
элементным
составом,
концентрацией
и
типом
дефектов).
Электрофизические характеристики напрямую зависят от толщины
пленочного материала, от размеров кристаллитов, (например, в форме
нанокластеров - НК), от концентрации примесных атомов и дефектов
кристаллического строения. Морфология пленки может быть изменена
путем влияния на нее внешних факторов: механических деформаций,
электрического и магнитного полей, температуры, радиации и т.д.
В рефрене вышесказанного, цель работы состоит в том, чтобы
провести анализ современного состояния метрологии в контексте
стремительного развития НТ. Была поставлена задача разработать и
обосновать принципы исследования аппаратурного обеспечения
измерений характеристик объектов с квантово-размерной спецификой нанообъектов.
Заметим, что первыми нанообъектами, которые с середины ХХ в.
стали активно использоваться в различных технологических процессах,
стали тонкие пленки (пленки Ленгмюра-Блоджет) толщиной ≤ 100 нм [3].
Нами выяснено, что применение нанослоев из различных материалов в
ряде технических устройств позволило значительно улучшить их
потребительские характеристики [4].
Переход к НТ ставит перед наукой и техникой ряд новых
специфических задач, обусловленных малыми размерами элементов и
структур. При этом, как никогда, остается актуальным тезис: «если нельзя
измерить, то невозможно создать» [5]. Нами показано, что специфика
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нанотехнологий привела к созданию и развитию нового направления в
метрологии, с которым связаны все теоретические и практические аспекты
обеспечения требуемой точности и единства измерений на
субмолекулярном
уровне.
Насколько
существенно
повышение
метрологических требований при переходе к наноразмерам показано нами
на примере развития полупроводниковой микроэлектроники «сверху –
вниз» в направлении наноэлектроники [4].
Нами предложен вариант состава измерительной аппаратуры для
обеспечения единства измерений параметров наноструктурированных
объектов и материалов.
Предлагаемая работа ориентирована на исследование т.н. размерных
эффектов в тензочувствительности одно- и двухслойных пленок, причем
одним из таких слоев на полупроводниковой (например, Si) подложке
выступает кластеризованная пленка (КП – K-Si), другая же – очень близкая
по структурным параметрам (различие в постоянной решетки проявляется
в третьем знаке после запятой) к основной подложке пленка (например,
Cu2S).
Показано, что переход к нанометрологии потребует значительного
увеличения точности применяемых средств измерений (например,
точность измерения длины должна возрасти в 10÷50 раз). При этом
значительно усложняются условия, в которых необходимо будет
проводить измерения. Большая часть измерений должна проводиться в
условиях высокого вакуума и, как правило, совмещаться с самим
технологическим процессом.
Для повышения эффективности расходования средств, выделяемых на
метрологическое обеспечение НТ, предложены приоритетные направления
развития НТ и нанопродукции.
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СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
(ЧАСТЬ 1)
Ю.И. Журавлев, В.И. Мещеряков, д.т.н., профессор
Одесский государственный экологический университет
Подсистема автоматизированного проектирования включает: блок
фиксации технического задания (2), которое формирует Заказчик (1);
анализатор данных (3), предназначенный для сопоставления требований
технического задания с расчетными значениями и управление действиями
каналов обработки данных; 1-й канал анализа достижения ТЭУ заданного
перепада температуры (блоки 5, 6); 2-й канал расчета количества
термоэлементов (блоки 7, 8, 9, 10); 3-й канал определения энергетических
показателей ТЭУ с учетом температурной зависимости для усредненного
значения термоэлектрической эффективности и режима максимальной
холодопроизводительности (11, 12, 13, 14); 4-й канал определения
показателей отказоустойчивости ТЭУ при различных режимах работы и
вариации значимых параметров термоэлектрического материала (15, 16,
17, 18); 5-й канал анализа текущих решений и принятия проектного
решения 19, 21, 23); 6-й канал резервирования (20); базу данных (4) (рис.).
Заказчик (1) формирует техническое задание (2) с необходимыми
показателями: максимальным перепадом температуры, температурой
окружающей среды, мощностью охлаждения, теплонатеканием из внешней
среды, электрической мощностью потребления, массогабаритными
ограничениями, отказоустойчивостью. Эти данные в формализованном
виде записываются в анализатор данных (3), где происходит их
сопоставление с расчетными данными для выработки управляющих
воздействий в каналы расчета, которые итерационно, сначала грубо, а
затем, последовательно уточняя, производят соответствующие вычисления
для достижения расчетными данными требований технического задания.
В начале проектирования проверяется необходимый температурный
диапазон, который должно обеспечить проектируемое устройство. Если
этот перепад находится в диапазоне 0 – 60К, принимается решение о
проектировании однокаскадного охладителя, если в диапазоне 60 – 90К –
двухкаскадного. Это решение передается в блок анализа промежуточных
решений и в дальнейшем не изменяется. Следующий канал предназначен
для определения необходимого количества элементов в каскадах ТЭУ.
Канал построен по итерационному принципу, т.е. вначале в режиме
максимума холодопроизводительности определяется приблизительное
значение необходимого количества термоэлементов, а затем по мере
уточнения иных показателей это значение корректируется.
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1
Заказчик

2 Техническое задание на
разработку
термоэлектрического
устройства

4

База данных

3 Анализатор данных и управления процессом разработки

5 Анализ требуемого
перепада температур

6 Принятие решения о
каскадности
термоэлектрического
устройства

11 Определитель
показателя с учетом
температурной
зависимости

15 Выбор вариантов
соотношений параметров
материала

19

8 Определение
отношения количества
термоэлементов в
каскадах

12 Определение
основных энергетических
показателей ТЭУ

16 Определение
показателей
отказоустойчивости в 4-х
режимах работы

20 Блок резервирования с
учетом массогабаритных
ограничений

9 Определение количества
термоэлементов в режиме
макс. холодопроизводит.

13 Определение энергетич.
показателей с учетом
теплообмена с окруж.
средой

17 Определение относит.
интенсивностей отказов
для сочетаний материалов

21 Параметрическое
проектное решение

10 Принятие решения о
соответствии количества
элем. требованиям ТЗ

14 Принятие решения о
соответствии показателей
требованиям ТЗ

18 Принятие решения по
выбору варианта по
интенсивности отказов

22 Анализ
промежуточных решений

7

Определение общего
количества
термоэлементов

Проектное решение

Рисунок 1 – Структурная схема подсистемы автоматизированного проектирования

СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
(ЧАСТЬ 2)
Ю.И. Журавлев, В.И. Мещеряков, д.т.н., профессор
Одесский государственный экологический университет
Суммарное количество термоэлементов определяется из выражения,
связывающего холодопроизводительность с максимальным током,
сопротивлением термоэлементов и относительными токами и
2
температурами: Q0 = nI max
R ( 2 B − B 2 − Θ ) . Для режима максимальной
холодопроизводительности Q0 max при В=1 получаем выражение
2
Q0 = nI max
R . Поскольку максимальное значение тока, как одно из
энергетических ограничений модели, и сопротивление для данного типа
термоэлементов известны, и могут быть занесены в базу данных (4), зная
по техническому заданию холодопроизводительность устройства, можно в
первом приближении определить необходимое количество термоэлементов
Q
n
n = 20 max . Блок (8) определяет отношение термоэлементов 1
по
n2
I max R
оптимизированному отношению для двухкаскадных ТЭУ для перепада
температуры ∆Tmax , записанному предварительно в базе данных (4).
Поскольку это число может быть не целым, то блоком (9) это соотношение
доводится до отношения целых чисел, наиболее близко соответствующего
оптимальному соотношению. Блок (10) принимает решение о соответствии
количества термоэлементов требованиям ТЗ для анализируемого режима.
Использован циклический алгоритм последовательного приближения
для нахождения количества термоэлементов. Вначале записывается 0 в
блок (7), а затем добавляется +1 термоэлемент в блок (7) от анализатора (3)
и производится проверка на соответствие требованию превышения
холодопроизводительности устройства техническому заданию по цепи: (8,
9, 10, 22). При использовании готовых термоэлектрических модулей число
термоэлементов определяется по ближайшему к расчетному значению.
Q
Полученное значение термоэлементов при превышении n ≥ 20 max
I max R
поступает в блок анализа промежуточных решений (22) и служит опорной
точкой для энергетических и надежностных расчетов.
Канал определения энергетических показателей (блоки 7, 8, 9, 10)
предназначен для определения основных энергетических показателей ТЭУ.
При запуске блока определения термоэлектрической мощности
2
2
охлаждения (7) в соответствии с выражением γ = e σ T0 s l для данного
значения температуры в базе данных (4) выбираются составляющие
компоненты выражения. Отношение площади термоэлемента к его высоте
для конкретной конструкции является константой и также хранится в базе
данных.
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Блоком (12) определяются мощность потребления и холодильный
коэффициент. Блок (13) осуществляет коррекцию результатов предыдущих
расчетов, учитывая потери от теплонатеканий из окружающей среды. Блок
принятия решения (15) дает сигнал в блок анализа промежуточных
решений (22), который инициирует анализатор данных (3) на увеличение
количества термоэлементов на единицу в блок (7), т.е. происходит процесс
подгонки полученных показателей под новые условия.
Канал определения показателей отказоустойчивости (блоки 15, 16, 17,
18) включается в работу после того, как первые три канала сформировали
показатели,
удовлетворяющие
соответствующим
показателям
технического задания. Блок выбора вариантов соотношений параметров
материала (15) в соответствии с таблицей выбирает вариант
термоэлектрического материала.
В блоке (16) определяются относительные и абсолютные показатели
отказоустойчивости термоэлектрических устройств для четырех режимов
работы. Блок (17) определяет абсолютные и относительные интенсивности
отказов
для
различных
вариантов
сочетаний
параметров
термоэлектрических материалов для всех четырех режимов работы. Блок
принятия решения (18) ранжирует полученные варианты по величине
интенсивности отказов и передает эту информацию в блок анализа
промежуточных решений (22). Если существуют решения, интенсивность
отказов в которых удовлетворяет техническому заданию, то блок (21)
отсекает проектные решения, которые не удовлетворяют требованиям ТЗ
на проектирование.
Учитывая полученную связь между интенсивностью отказов
различных
вариантов
исходных
материалов
и
количеством
λ n
термоэлементов: i = i , появляется возможность уменьшения количества
λ3 n3
термоэлементов, т.е. включения в цепь проектирования канала (7, 8, 9, 10,
22) в режиме последовательного вычитания единицы для подгонки числа
элементов к требованиям ТЗ по интенсивности отказов и показателям
энергетики. Если эта операция позволяет получить несколько
параметрических проектных решений, то они проверяются на соответствие
требованиям по массогабаритным показателям технического задания и
направляются в блок (19), который представляет их в форме, удобной для
восприятия Заказчиком.
Если же не удается достичь значения интенсивности отказов
параметрическими методами ниже заданного в техническом задании,
подключается блок резервирования (20), который позволяет получить
требуемое значение интенсивности отказов, если не нарушаются
требования технического задания по массогабаритным показателям.
Конечное решение принимает Заказчик, который определяет
соответствие полученных решений требованиям ТЗ и из них выбирает,
возможно, и по дополнительным критериям (например, стоимостным),
окончательное решение по проектной ситуации, либо задача оказывается
неразрешимой.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ СКАНУВАННЯ ПРОСТОРУ
МЕТЕОРОЛОГІЧНОЮ РЛС З ПАРАБОЛІЧНОЮ ДЗЕРКАЛЬНОЮ
АНТЕНОЮ
Д.С. Зенченко, магістр, Б.В. Перелигін, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Завданням радіолокаційного спостереження є виявлення об'єктів,
вимірювання їх координат і визначення деяких параметрів, інформація про
яких міститься в радіолокаційному сигналі. Для отримання візуального
сприйняття сканування оточуючого простору метеорологічними
радіолокаційними станціями потрібне наочне уявлення власне процесу
сканування. Метою роботи було створення потрібної моделі.
Для її розробки були використані наступне програмне забезпечення:
3ds MAX – для моделювання та подальшого використання 3d моделі МРЛ5. VisualStudio який включає в себе редактор вихідного коду з підтримкою
технології IntelliSense і можливістю найпростішого рефакторинга коду.
Інструмент для розробки додатків Unity.

Рисунок 1– Процес обертання за введеними даними
Розроблена програма система призначена для моделювання
радіолокаційної станції і процесу радіолокаційного огляду моделі
формування зони спостереження метеорологічні РЛС з параболічності
дзеркальною антеною. Розроблена система дозволяє задавати основні
параметри МРЛ. Є можливістьз адавати наступні параметри (рис. 1.).
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Поворот антени по азимуту – кут в градусах, на який буде спочатку
повернена МРЛ відносно півночі (0 градусів). Поворот антени по куту
місця– кут в градусах, на який буде спочатку піднята антена МРЛ що до її
горизонтального положення.

Рисунок 2 – Робота ручного режиму
Положення тарілки по азимуту 35.78 відображено на рис. 2, та куту
міста 75. Після чого локатор почне поворот по азимуту і куту місця поки
не займе введені значення, потім зупиниться.
У даній роботі була розглянута програмна модель атмосферної
обстановки, були так само розглянуті теоретичний матеріал і основні
принципи які лягли в основу при розробки даної моделі. Дана модель може
знайти застосування в комплексних системах короткострокового
прогнозування, як один з програмно-робітників модулів системи.
Актуальність даного напрямку очевидна. Такі небезпечні явища
погоди як грозо градові процеси, атмосферні вихори, шквальний вітер,
інтенсивні зливи та ін., Завдають істотної шкоди практично будь-якій
сфері діяльності людини, а такі галузі як сільськогосподарська діяльність,
авіаційна промисловість, морська господарська діяльність у наш час не
можуть обходитися без якісного і своєчасного прогнозування небезпечних
явищ погоди, які були описані вище.
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ХАОТИЧНОЇ ДИНАМІКИ ОДНІЄЇ НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ
А.Ю. Зінченко, асистент кафедри програмування
та комп’ютерної техніки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
В даній роботі на основі розробленої інформаційної технології
проведено комплексне чисельне дослідження нелінійної фінансової
системи Чена [1]: побудовані атласи карт динамічних режимів в залежності
від біфуркаційних параметрів та виявлені всі сценарії переходу до
детермінованого хаосу.
Математична модель даної системи має вигляд:
xɺ = z + ( y − a ) x,
(1)
yɺ = 1 − by − x 2 ,
zɺ = − x − cz ,
де параметри a ≥ 0 – збереження суми процентної ставки, b ≥ 0 –
вартість інвестицій, c ≥ 0 – еластичність попиту на комерційних ринках.
Перше рівняння цієї системи описує зміну в часі процентної ставки, друге – інвестиційного попиту, а третє – індексу цін.
Нехай вектор X залежить від ( x, y, z ) і покладемо, що
X (t , t0 , X (t0 )) − розв’язок системи (1). Тоді на основі положень теорії
стійкості траєкторій динамічних систем будуть справедливі наступні
теореми.
Теорема 1. Система (3.1) має глобальний “експоненціальний”
атрактор і додатній інваріант, причому обмежений сімейством функцій
λ
Ляпунова Vλ (λ > 0) виду Vλ = ( x 2 + y 2 + z 2 ) .
2
Теорема 2. Якщо в системі (1) виконуються наступні умови
b
1 − ba − > 0, bc ≠ 1, b ≠ 0, b ≠ 1 / c − c, c ≠ 0, c ≠ −b / 2 ± b 2 / 4 + 1
c
1
і c(b + c − )2 + bc 2 + 2c − 2abc − 3b ≠ 0, то існують неперервні функції
c
a = a(ε) і T = T (ε), що залежать від параметра ε , a (0) = a0 , T (0) = −2πβ−1
(де β – уявне власне значення лінеаризованої матриці векторного поля
системи (1) в стаціонарній точці) і такі, що в системі (1) існують
1
періодичні розв’язки x(t , ε) періоду T (ε), що влипають в точку (0, ,0)
b
при ε → 0. При цьому має місце біфуркація Андронова-Хопфа народження
граничного циклу, яка відбувається при біфуркаційних значеннях
c 4b + c3b2 − 3b2c − 2c + 3b
параметра a0 =
.
2c 2b 2 − 2cb

56

Теорема 3. Траєкторії фінансової системи системи Ю.-Ш. Чена в
хаотичному режимі із керуванням по другій координаті kϕ( x, y, z )
xɺ = z + ( y − a ) x,
yɺ = 1 − by − x 2 + k ϕ( x, y, z ),
zɺ = − x − cz ,
де y (1 + k ϕ( x, y , z ) ≤ 0, ϕ( x, y , z ) ∈ L2 ∪ L∞ і ϕɺ ( x, y , z ) ∈ L2 ∪ L∞ збігаються до
(0; h;0),
точки
де
h
є
коренем
рівняння
by − k ϕ( y) − 1 = 0, a ≥ 0, b > 0, c > 0, a + b + c > y. При цьому динамічний
режим стає регулярним.
Теорема
4.
Якщо
існує
таке
керування,
що
2
2
(a − M y )
M
, то система
µ1 = − kex , µ 2 = 0, µ 3 = ex ( y2 − a ), k > M y − a + x +
4b
4c
помилок синхронізації між ведучою та керованою системами,
сконструйованих відповідно до (1), буде експоненціально стійкою, а самі
ці системи – повністю синхронізованими.
При чисельному дослідженні даної системи на основі побудованих
карт динамічних режимів, перерізів та відображень Пуанкаре, спектрів
Фур’є та розподілів природної інваріантної міри були встановлені всі, крім
недивного хаотичного, типи регулярних та хаотичних атракторів (рис. 1).
А на основі побудованих фазопараметричних характеристик встановлена
та детально проаналізована реалізація в системі всіх основних типів
сценаріїв нелінійної динаміки переходу від регулярних режимів до
хаотичних (Фейгенбаума, Помо–Манневілля першого порядку і РюеляТакенса).

а
б
в
Рисунок 1 – Типи атракторів системи (1): інваріантний тор (а), дивний
нехаотичний атрактор (б), дивний хаотичний атрактор (в)
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЕЛИЧИН ПОКАЗНИКІВ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ, ЯСНО- СІРИХ ТА СІРИХ
ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДЗЗ
О.В. Зубова, асистент, П.І. Трофименко, к.с.-г.н., доцент,
Н.В. Трофименко, к.е.н., доцент, І.Ф. Карась, к.с.-г.н., ст. викладач
Житомирський національний агроекологічний університет
Як відомо, нещодавно розроблена концепція безпеки ґрунту – як
базису для соціуму, визначає центральне місце зв’язку ґрунтів і соціальних
категорій, серед яких продовольча безпека, зв’язування ґрунтами вуглецю,
деградаційні процеси внаслідок ерозії, втрати органічної складової і
поживних речовин займають важливі місця [1]. Зважаючи на це
оперативний моніторинг змін агроекологічного стану ґрунтів за
допомогою методів дистанційного зондування (ДЗЗ) є дуже актуальним
завданням.
Беручи до уваги, що для перехідної зони Полісся України
характерним є значне привалювання дерново-підзолистих, ясно-сірих та
сірих опідзолених ґрунтів, визначення підходів до такої діагностики саме
такого типу ґрунтоутворення є важливим і недостатньо вивченим.
Визначення
характеристик
ґрунтів
з
використанням
багатоспектральних супутникових знімків є одним із напрямків, що
динамічно розвиваються, дослідженнями використання яких у сфері
вивчення ґрунту займаються багато дослідників [2–5 та ін.]. Якісні
показники ґрунтів при цьому можна отримати у результаті визначення
яскравості космічного зображення, або альбедо відбиваючої здатності
точок поверхні [6, 7].
Серед низки науковців питаннями вивчення саме дерновопідзолистого типу ґрунтоутворення із застосуванням ДЗЗ приділяють увагу
у роботах [4, 6, 8]. Не зважаючи на велику кількість робіт у сфері
дистанційного зондування ґрунтів, визначення дієвих підходів у отриманні
якісних показників лишається достатньо актуальним. А космічні знімки із
зображенням дерново-підзолистих, ясно-сірих і сірих, темно-сірих ґрунтів
у інфрачервоному, ближньому інфрачервоному та інших діапазонах
спектру показують значний потенціал щодо діагностування показників їх
властивостей і потребують подальшого дослідження.
Дослідження, що проводилися при виконанні даної роботи, були
насамперед спрямовані на знаходження кореляційних залежностей між
даними космічних знімків та окремими показниками родючості вказаних
ґрунтів. Знання таких залежностей дозволить виявити найбільш доцільні,
швидкі та економічно вигідні підходи щодо діагностування необхідних

58

показників родючості. Для цього на території поля, що використовується у
якості дослідного в ЖНАЕУ і знаходиться в районі селища Велика
Горбаша Черняхівського району Житомирської області, були закладені
десять моніторингових точок, в яких відібрані зразки ґрунту та здійснено
їх прив’язку до глобальних координат.
Під час лабораторних аналізів зразків були визначені наступні
показники: гранулометричний склад ґрунту за Качинським (ДСТУ
4730:2007), вміст гумусу за Тюріним (ГОСТ 26213–91), вміст вуглецю
органічної речовини (ДСТУ 4289), азот нітратний (ДСТУ 4729), азот
амонійний (ДСТУ 4729), рНН2О (ГОСТ 26423-85), рНКСl (ГОСТ 26483-85),
обмінні катіони Са2+, Мg2+, Na+, К+ (МВВ 31-497058-007), вміст рухомого
фосфору (Р2О5) та обмінного калію (К2О) за Чириковим (ДСТУ 4115-2002),
гідролітична кислотність (ГОСТ 26212), катіонно-аніонний склад водної
витяжки: НСО3-, Сl-, SО42-, Са2+, Mg2+, Nа+, К+ (ГОСТ 26423-85, ГОСТ
26428-85), зольність (ГОСТ 27784–88).
Для розрахунку відбиваючої здатності об’єктів поверхні ρ для
окремих пікселів, у якості вихідних даних, отриманих з космознімку для
аналізу, використовувались значення пікселів DN (Digital Numbers).
Загалом, в ході досліджень виявлено наявність достовірного
кореляційного зв’язку між показниками властивостей ґрунтів дерновопідзолистого типу ґрунтоутворення перехідної частини від зони Полісся до
зони Лісостепу і оптичними характеристиками спектрозональних
растрових фотографічних зображень Landsat 7 ETM+ (величин альбедо ρ).
Найбільш інформативним для рухомого фосфору виявилися 2-й канал
(525-605нм) з r = 0,65. А у випадку діагностування обмінного калію К2О
найбільш ефективними виявилися 2-й (525-605нм), 3-й (630-690нм), 4-й
(760-900нм) та 7-й (2080-2350) канали з r = 0,74, r = 0,64, r = 0,65 та r =
0,65 відповідно.
Література
1. Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Main Report/ Food and
Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental
Technical Panel on Soils, Rome, Italy// – Electronic data. – [Published FAO and
ITPS.
2015,
Job
Number:
I5199],
650
p.
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d32081a10ede50/ (viewed on February 27, 2016). – Title from the screen.
2. Ачасов А.Б. Использование интегрального анализа данных
дистанционного зондирования и цифровых моделей рельефа при
картографировании почвенного покрова Черноземной зоны/ С.Ю.
Булыгин, А.Б. Ачасов, Ф.Н. Лисецкий// Научные ведомости БелГУ. - 2012.
- № 21 (140). - С. 142 - 152.
3. Булыгин С.Ю. Оценка гумусированности почв путем обработки их
цифровых фотоизображений/ С.Ю. Булыгин, Д.И. Бидолах, Ф.Н.
59

Лисецкий// Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: Естественные науки. - 2011. - Т. 16. - № 15. - С. 154159.
4. Савин И.Ю. Выявление многолетних изменений площади
засоленных почв Шаульдерского орошаемого массива по космическим
снимкам Landsat/ И. Ю. Савин, А. Отаров, А. В. Жоголев, М. А. Ибраева,
С. Дуйсеков// Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. –
2014. - Вып. 74, С. 49-65
5. Козлов
Д.Н.
Цифровой
ландшафтный
анализ
при
крупномасштабном картографировании структур почвенного покрова:
автореф. дис. канд. геогр. наук: спец. 25.00.23 «Физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов»/ Д.Н. Козлов. Геогр. факультет МГУ. Москва, 2009. - 26 с.
6. Vagen, T.-G. Mapping of soil organic carbon stocks for spatially explicit
assessments of climate change mitigation potential. [Electronic resourse]/
Vagen, T.-G., Winowiecki, L.A.// – Electronic data. – [Published 12 February 2013,
IOP Publishing Ltd. Environmental Research Letters], Volume 8, Number 1
015011. http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/8/1/015011 (viewed on February
3, 2016). – Title from the screen.
7. Украинский П.А. Оценка земель сельскохозяйственного назначения
по показателям плодородия для дистанционного мониторинга: автореф.
дис. на соискание науч. степени канд. геогр. наук: спец. 25.00.26
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»/ П.А. Украинский. –
Белгород. – 2011. - 23 с.
8. Сорокина Н.П., Козлов Д.Н. Опыт цифрового картографирования
структуры почвенного покрова// Почвоведение. - 2009. - № 2. - С. 198-210.

60

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АФАР В СУЧАСНИХ
СИСТЕМАХ РАДІОЗОНДУВАННЯ
Ю.Ю Козакова, магістр, Д.І. Вельміскін, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
За останні роки вимоги до РЛС різного цільового призначення різко
підвищилися. Збільшення швидкості польоту і маневреності літальних
апаратів, бойової потужності, широке застосування різного роду перешкод
призвели до необхідності різкого зростання швидкості огляду простору,
дальності РЛС, підвищення точності, роздільної здатності та
перешкодозахищеності їх.
Сучасна РЛС повинна бути багатофункціональною, здатної виконати
різні завдання по ряду цілей (виявлення, супровід, наведення ракет).
Фазовими антенними решітками називається решітка випромінювачів,
в якій переміщення променя в просторі проводиться шляхом введення
змінних фазових зрушень між струмами, що живлять окремі
випромінювачі.
Управління фазовим, а в загальному випадку амплітудно-фазовим
розподілом в ФАР виробляється, як правило, електричним шляхом, що
дозволяє швидко управляти формою ДН РЛС і положенням її в просторі.
Слід зазначити що багатоелементні антенні решітки-полотна були
відомі в радіозв'язку ще в 20-і роки. Це - синфазні горизонтальні антени,
що використовуються і в даний час. Антенні полотна використовувалися і
в початковому етапі радіолокації.
Однак ці грати не були електрично керованими, так як в той час не
було відповідних елементів управління. Крім того, складність фідерної
системи
труднощі
налаштування
антен-полотен
«відлякували»
розробників. Тому в міру переходу радіолокації в сантиметровий діапазон
хвиль решітки були витіснені дзеркальними антенами. Останні в
сантиметровому діапазоні виявилися більш простими, ніж решітки.
Впровадження ФАР в радіолокаційну техніку відкриває такі
можливості:
1.
Електричне сканування променю в широкому секторі.
Можливість здійснення програмного огляду простору. Час переміщення
променю в секторі - порядка декількох мікросекунд.
Отримання ДН заданої форми, яка може зміняться в процесі
2.
роботи шляхом регулювання амплітуд і фаз збудження випромінювачів.
3.
Отримання
недосяжних
в
колишніх
РЛС
значень
випромінюваної потужності шляхом когерентного складання в просторі
полів, створюваних безліччю випромінювачів , живити від окремих
генераторів. При цьому, потужність, що передається по окремих каналах,
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невелика і завдання підвищення електричної міцності фідерного тракту не
виникає.
4.
Можливість формування за допомогою однієї антени багатьох
променів. Ця обставина разом з високою швидкістю перекидання променю
відкриває
можливість
конструювання
багатоцільових,
багатофункціональних РЛС.
Можливість здійснення спеціальних методів обробки сигналів,
5.
прийнятих окремими випромінювачами антени. Це дозволяє отримати
велику інформацію що приходите до антени електромагнітних хвиль і
поліпшити в певній мірі характеристики РЛС, а також створити адаптивні
антени різного призначення.
Забезпечення високої надійності антени. Це забезпечується
6.
застосуванням спеціальних систем контролю працездатності ФАР, що
дозволяють швидко знайти місця пошкоджень; застосуванням
резервування і модульної конструкції, що дозволяють звести до мінімуму
час простою при ремонті. Вихід з ладу до 20% елементів лише кілька
погіршує характеристики антен, не викликаючи її повної відмови. Крім
того, ФАР може бути зроблена значно більш стійкою проти ядерних
вибухів, ніж, наприклад, дзеркальна антена. Грати можна вмонтувати в
залізобетонне укриття, а лицьову сторону її покрити щільним
радіопрозорим діелектриком, здатним витримати велике надлишковий
тиск.
На жаль, в даний час ФАР поки ще пов'язане з серйозними
труднощами.
До їх числа відносяться:
− Висока вартість ФАР, обумовлена складністю випромінюючої
системи, Каналізують трактів, дорогого керуючого пристрою (ЕОМ) і
необхідністю розробки великої кількості принципово нових НВЧ вузлів
дорожнечею цих вузлів.
− Поява значних фазових помилок в розкриві через нестабільність
роботи керуючих пристроїв, дискретності фазирования, що не
ідентичності НВЧ приладів, що включаються в тракти ФАР. Це змушує
приймати ряд заходів щодо стабілізації фазового розподілу, що
призводить до ускладнення схеми решітки та додаткового підвищення її
вартості.
Література
1. Иванов В. Э., Фридзон М. Б., Ессяк С. П. Радиозондирование
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ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ БАГАТОШАРОВОЇ НЕЙРОННОЇ
МЕРЕЖІ ПЕРСЕПТРОН І НЕЧІТКОЇ TSK МЕРЕЖІ ПРИ АНАЛІЗІ
МЕРЕЖНОГО ТРАФІКА
Д.А. Костюкевич, І.М. Шпінарева, к.ф.-м.н, доцент
Одеський державний екологічний університет
На сьогоднішній день нейронні мережі знаходять усе більше
застосування в різних наукових областях і промислових галузях. Але при
розв'язанні різних задач основною проблемою в моделюванні і реалізації
нейромереж залишається вибір оптимальної архітектури мережі, а також її
навчання. Дуже часто для розв'язання певної задачі доводиться визначати
оптимальну конфігурацію і параметри нейромережевої системи методом
випробувань і помилок, виконуючи велику кількість тестів і циклів
навчання. Саме навчання нейронної мережі на сьогоднішній день є самим
ресурсномістким і тривалим за часом процесом. Але перевагою нейронних
мереж є те, що після початкового періоду навчання нейромережа (НМ)
набирається досвіду у міру того, як вона проводить аналіз даних,
отриманих у реальний час.
У даній роботі порівнюється багатошарова нейронна мережа і нечітка
мережа TSK, які дозволяють виявляти атаки на основі аналізу трафіка
мережі.
Багатошарова нейронна мережа персептрон складається із трьох
повністю зв'язних шарів із дванадцятьма вхідними значеннями і одним
вихідним. До кожного зі схованих вузлів і вихідного вузла для різних за
значимістю з'єднань застосовувалося перетворення на основі
сигмоїдальної функції. Навчання нейронної мережі проводилося за
допомогою алгоритму «зворотного поширення помилки» [1].
Нечітка НМ TSK (Takagi, Sugeno і Kang’а) є багатошаровою мережею,
що складається з п'яти шарів. Узагальнену схему моделі TSK при
використанні M правил і N змінних xj можна представити в наступному
вигляді:
R1: if x1єA1(1); x2єA2(1);...; xnє An(1) then y1 = f ( x ) = p10 + ∑ p1 j x j ,
N

j =1

......................................................................................................

(1)

RM: if x1єA1(M); x2єA2(M);...; xnє An(M) then y M = f ( x ) = p M 0 + ∑ p Mj x j ,
N

j =1

де Ai(k ) – значення лінгвістичної змінної xj для правила Rk з функцією
приналежності µ A(k)(xj), i=1,..., N; k=1,..., M
Функція приналежності має структуру гаусівського типу. Узагальнена
гаусівська функція із центром с, радіусом (шириною) σ і параметром
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форми кривої b визначається за формулою:
  x − c  2b 
µ A ( x ) = exp − 
 .
  σ  
У процесі навчання відбувається уточнення параметрів тільки
першого (нелінійного) і третього (лінійного) шарів. Для навчання мережі
був обраний гібридний алгоритм навчання [2].
Для побудови, моделювання роботи і навчання НМ було розроблено
відповідне програмне забезпечення в середовищі Microsoft Visual Studio
мовою C#.
У якості компонентів вектора НМ вибиралися поля протоколів
TCP/IP, показники яких можуть свідчити про здійснення певного роду
порушення трафіка мережі. Усього вектор включає 12 координат.
Навчальна база для НМ була отримана в результаті захоплення трафіка
корпоративної мережі програмою wireshark. Мережі були навчені і
протестовані на локальній обчислювальній мережі.
Для оцінки ефективності роботи систем виявлення атак виділяють
найбільш важливі критерії оцінки: CR – кількість коректних розпізнаних
аномальних і нормальних пакетів; FP (False Positive, фіктивна тривога) –
кількість нормальних пакетів, прийнятих за аномальні.
У результаті тестування обидві нейронні мережі показали гарні
результати, але нечітка нейронна мережа ТSK показала менше помилкових
спрацьовувань(таб.1). При тестуванні багатошарової нейронної мережі
персептрон підбиралися наступні параметри: коефіцієнт швидкості
навчання η, який впливає на швидкість навчання і на ефективність
запам'ятовування і µ – коефіцієнт інерційності (LM, Learning Momentum),
який впливає на швидкість і на якість навчання.
Таблиця 1 – Ефективність роботи систем виявлення атак на основі НМ
CR
FP
ІНМ(η, µ)
ІНМ (0.8, 0.9)
0.9614
0.0386
ІНМ (0.7, 0.1)
0.988
0.012
ІНМ (0.1, 0.5)

0.915

0.085

ННМ TSK

0.994

0.007
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ
В.М. Кулінський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
На сучасному етапі розвитку промисловості існує необхідність у
покращенні існуючих і створенні нових фільтраційних матеріалів.
Основним технологічним способом їх утворення є з’єднання нетканих
матеріалів за допомогою поліетиленового каркасу шляхом пересування під
впливом перепаду температур.
Метою роботи э побудова математичної моделі, що правильно описує
основні фактори, які формують розподіл температури і динаміку
проникнення одного матеріалу всередину іншого в композитному
середовищі, що складається із поліетиленової сітки і нетканого матеріалу.
Математична модель для опису температурного поля в композитних
матеріалах зводиться до крайової задачі для квазілінійного рівняння
теплопровідності в області 0 < x < l (t ) , де товщина матеріалу l (t ) є
змінною незростаючою величиною. Надалі ця область складається з трьох
зон:
1) зона нетканого полотна із поліакрилонітрильних волокон;
2) зона змішаного нетканого полотна з поліетиленовою сіткою,
відсутня в початковий момент часу;
3) зона чистого поліетиленового каркасу.
В точках розриву коефіцієнтів задаються умови спряження у вигляді
неперервності температури і теплового потоку.
Для розвя’зання крайової задачі використано метод скінченних
різниць. Інтегроінтерполяційним методом побудовано консервативну
різницеву схему, досліджено похибку її апроксимації. Отримана різницева
задача представляє собою систему нелінійних алгебраїчних рівнянь. Для її
розв’язання використано комбінований метод Ньютона-послідовної
верхньої релаксації.
При розв’язанні задачі після обчислення температури на черговому
часовому шарі перевіряється виконання умови T x =l2 + h ≥ Tk , де Tk –
температура, при якій починається проникнення волокон всередину
поліетиленового каркасу, l2 – довжина зони поліетиленової сітки, h – крок
різницевої сітки. При виконанні вказаної умови поле температури разом з
границею сітки зсувається на крок вліво. Таким, чином, виникає змішана
зона, яка поступово збільшується, змінюючи утворений матеріал.
Проведено чисельні експерименти, що дозволили дослідити динаміку
виробництва композитного матеріалу, тим самим можна розглядати
питання оптимізації виготовлення подібних матеріалів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТУ ГРОМАДСЬКОГО
КОНТРОЛЮ В МАСШТАБІ МІСТА
В.С. Кумпан, О.С. Чернишов, ст. викладач КМПД
Одеський державний екологічний університет
Масштабні зміни системи управління України, які давно вже
анонсовані, та нарешті починають відбуватися, в черзі найважливіших
питань висувають проблему створення прозорих дійових механізмів
контролю суспільства за адміністративним апаратом держави. Необхідно
створювати демократичні механізми контролю та сучасний інструментарій
для їх реалізації. Інтернет та соціальні мережі вже підтвердили свій
величезний потенціал у цьому напрямку. Враховуючи закладену в реформу
держави концепцію децентралізації можна стверджувати, що основне
напруження має переміститися на обласний та муніципальний рівень, де й
виникає потреба в створенні нових механізмів забезпеченні можливостей
контролю з боку місцевих громад місцевого керівництва та стану справ у
регіоні.
В рамках наукової роботи по створенню сучасних концепцій систем
місцевого управління із залученням інформаційних технологій та визнаних
у світі методів суспільного контролю за владою розроблено концепцію
інформаційної системи «Прозоре місто». Основою системи має стати
геоінформаційна система до якої буде закладено план міста так, як воно
фактично розподілене на частки з різними власниками та цільовим
призначенням. На базову інтерактивну карту з нанесеними межами зон
міста та часток території необхідно накласти додаткові рівні тематичної
інформації. Це мають бути дані про рішення міської Ради, судів,
різноманітних державних та муніципальних структур. Також необхідно
щоб система дозволяла відстежувати сучасних та минулих власників а
також звертатися до публікацій в центральній та місцевій пресі, які
пов’язані із певними об’єктами та обставинами їх відчуження. Окремо
мають відзначатися екологічні аспекти, динаміка показників стану
навколишнього середовища.
Необхідно передбачити систему запитів, які за завданням користувача
могли б сформувати інформаційний пул по кожному фрагменту території.
До нього має потрапити також графічна інформація – фото та відео
матеріали, а також дані про позицію мешканців міста відносно рішень
керівництва. Всі одесити зможуть легко отримати повну інформацію та
висловити свою оцінку ситуації. Система не може бути досконалою, якщо
в неї не буде передбачено механізму формування альтернативних рішень
громади, доведення цих рішень до адміністрації міста, переведення позиції
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одеситів у рішення міської думи, встановлення відповідальних за їх
виконання та втілення у життя.
Окремо необхідно створити систему контролю виконання прийнятих
рішень, виявлення осіб, відповідальних за успішне втілення чи зрив
запущених процесів. Чиновник, який був зафіксований як корупціонер,
некваліфікований виконавець, так чи інакше винний у заподіянні шкоди
місту та його мешканцям мусить назавжди потрапити у «чорний список»
міста. Одеса заслуговує на те, щоб її любили і щоб про неї дбали і терпіти
чиновників, які не відповідають цій позиції недопустимо.
Аналіз показує, що при створенні геоінформаційної системи «Прозоре
місто» постає декілька різнопланових завдань. Велику вагу має фактор
часу, розробка та реалізація системи має зайняти не роки чи десятиліття, а
менше одного року. Тому формою реалізації має стати стартап, створення
команди фахівців з різних галузей знань, які у співпраці зможуть швидко
знайти та втілити необхідні рішення.
По-перше необхідно вирішити питання вибору платформи, на якій
буде компонуватися проект. Це має бути сучасна геоінформаційна
система, пристосована для віддаленого доступу, підключення модулів баз
даних та мультимедійних компонентів, організації форумів, систем
контролю строків та т. ін. По-друге необхідно отримати та перевести у
цифровий вигляд величезні масиви інформації з архівів, кадастрів та
публікацій минулих часів. Це буде як картографічний матеріал, так і
текстові документи, фотографії, посилання на публікації тощо. Необхідно
забезпечити хостінг із застосуванням облачних технологій, захист від
втрат інформації та хакерских атак, ведення архівів та резервне
дублювання даних. Необхідно розробити інтуїтивно зрозумілу архітектуру
та комфортний інтерфейс. Користувачами системі мають стати звичайні
одесити з мінімальним рівнем комп’ютерної грамоти.
Систему треба адаптувати у правовому полі, забезпечити PR, рекламу
у пресі на телебаченні та у соціальних мережах. Необхідно передбачити
співпрацю як із державними правозахисними структурами, так і з
громадськими організаціями. Також важливо розгорнути роботу з
формування активної позиції у громадян, пропаганди участі всіх
дієздатних жителів міста у процесах його розбудови та захисту від
рейдерів та інших нечистих на руку шахраїв.
Стартап з розробки та впровадження системи, що пропонується, з
одного боку є «грантопозитивним», що забезпечує можливі джерела
фінансування робіт та створення матеріально-технічної базу проекту з
іншого боку, його реалізацію можна забезпечити за рахунок кооперації
фахівців декілька профільних кафедр університету. Це можуть бути,
наприклад, кафедри АСМОС, інформаційних технологій, МПД, ЕПК,
Прикладної екології та Екологічного права. Виконання проекту може
проходити у структурі ДНЧ університету.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ ДЛЯ
ГЕНЕРАЦІЇ СЕКРЕТНОГО КЛЮЧА
Д.О. Кравченко, Т.В. Крижанівська, ст.викладач
Одеський державний екологічний університет, Україна
На відміну від традиційної криптографії, яка використовує
математичні методи, щоб забезпечити таємність інформації, квантова
криптографія заснована на фізиці інформації, так як розглядає випадки,
коли інформація переноситься за допомогою об'єктів квантової механіки.
Основу для квантової криптографії складають наступні квантовомеханичні принципи.
Принцип 1. Неможлівість розрізняті абсолютно надійно два
неортогональних квантових стани.
Принцип 2. Теорема заборони на клонування. Завдяки унітарності і
лінійності квантової механіки, неможливо створити точну копію
невідомого квантового стану без впливу на початковий стан.
Принцип 3. Квантове заплутування. Дві квантово-механічні системи
(навіть розділені просторово) можуть перебувати в стані кореляції, так що
вимір обраної величини, здійснюваний над однією з систем, визначить
результат вимірювання цієї величини на іншій.
Технологія квантової криптографії спирається на принципову
невизначеність поведінки квантової системи. Ця фундаментальна
властивість природи у фізиці відома як принцип невизначенності
Гейзенберга [1].
Використовуючи квантові явища, можна спроектувати і створити таку
систему зв'язку, яка завжди зможе виявляти підслуховування. Це
забезпечується тим, що спроба виміру взаємозалежних параметрів у
квантовій системі вносить у неї порушення, руйнуючи вихідні сигнали, а
виходить, за рівнем шуму в каналі можна розпізнати степінь активності
перехоплювача.
Перший протокол квантової криптографії (BB84) був запропонований
і опублікований в 1984 році Беннетом і Брассардом [2,3].
Основна ідея полягала в тому, щоб використовувати неортогональні
квантові стани для розподілу ключа, оскільки такі стани не можуть бути
клоновані потенційним зловмисником. У цій роботі використовувалося
чотири різні стани квантових часток, і тому схема одержала назву схеми із
чотирма станами.
Демонстрація роботи схеми ВВ84 була реалізована програмно мовою
Java. Були досліджені властивості даного алгоритму, а також проведений
аналіз надійності протоколу квантового розподілу ключа на основі
алгоритму ВВ84. Для цього в програмі реалізована можливість випадковим
чином вибирати кванти, які будуть підслухані при передачі даних.
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В результаті передачі ключа відправником в разі відсутності
перешкод і сторонніх впливів будуть правильно зареєстровані в
середньому 50% фотонів. З урахуванням перешкод, що виникають в каналі
зв'язку для формування ключа, необхідно було провести додаткові
процедури пошуку помилок і посилення секретності. В реальній ситуації
неможливо розрізнити помилки, які сталися через шум і через вплив
зловмисника. Відомо, що якщо відсоток помилок QBER ≤ 11%, то
користувачі з нерозкритої послідовності після корекції помилок через
відкритий загальнодоступний канал зв'язку і посилення секретності,
можуть витягти секретний ключ, який буде у них однаковим і не буде
відомий зловмисникові. При корекції помилок ефективним способом для
узгодження послідовностей є їх «перемішування» для більш рівномірного
розподілу помилок і розбиття на блоки розміром k, при якому ймовірність
появи блоків з більш ніж однією помилкою дуже мала. Для кожного такого
блоку сторони проводять перевірку парності. Блоки з парністю, що
збігається, визнаються правильними, а ті, що залишилися, діляться на
кілька дрібніших блоків, і перевірка парності проводиться над кожним
таким блоком, до тих пір, поки помилка не буде знайдена і виправлена.
Процедура може бути повторена з блоками більш підходящого розміру.
В результаті всіх цих дій відправник і одержувач отримують ідентичні
послідовності біт. Ці біти і є ключем. Були отримані кількісні оцінки якості
даного алгоритму.
Практичний інтерес до квантової криптографії полягає в наступному:
математичною базою сучасної криптографії є задачі, які в термінах теорії
складності алгоритмів належать класу NP.
Алгоритми і протоколи, побудовані на основі цих задач, мають
обчислювальну таємність і забезпечують високий рівень захисту
інформації в різних ситуаціях: розподілі закритих ключів по відкритих
каналах, забезпеченні таємності, аутентифікації і цілісності інформації.
Надійність
систем
квантової
криптографії
визначається
не
обчислювальною складністю деякої «важкої» задачі, а основним
принципом квантової механіки: усякий вимір, виконаний над квантовою
системою, змінює її стан і тим самим виявляється.
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АНАЛІЗ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ
О.М. Леоріт
Національний авіаційний університет, Київ
Метою даної роботи став аналіз сучасних стеганографічних методів.
Був проведений аналіз стеганографії, а також виявлення плюсів і мінусів
методів стеганографічної шифровки інформації.
Стеганoграфія - це наука про приховування інформації, методом
збереження в таємниці самого факту обміну інформацією. Головна
відмінність стеганографії від криптографії полягає в тому, що ховається не
тільки повідомлення, але і інформація про передачу повідомлення. Також
стеганoграфія істотно відрізняється від криптографії тим, що при
стеганографічних методах шифрування повідомлення вбудовується в
зображення, аудіозапис або текст, тобто в нешкідливий об'єкт, який не
приваблює увагу зловмисників. У криптографії ж, наявність самого
зашифрованого тексту викликає підозри. Найбільш ефективним методом
шифрування є поєднання криптографії та стеганографії.
Стеганографічна система або стегосистема - це сукупність методів
формування прихованого каналу для передачі інформації.
Розглянемо докладніше елементи стеганографічної системи.
Контейнер - інформація, в якому Стеганографічні алгоритмом
приховано повідомлення.
Вбудоване повідомлення – це шифроване повідомлення, яке
поміщається в контейнер.
Ключ - секретний алгоритм, необхідний для шифрування інформації.
Стегоканал - канал для передачі зашифрованої інформації.
При використанні стеганографічних методів захист інформації
відбувається на трьох рівнях:
1) Невідомий сам факт обміну інформацією;
2) Невідомий ключ;
3) Невідомий алгоритм шифрування інформації.
Найбільш поширеним є метод вбудовування секретної інформації в тексти.
Цей метод ділиться на два типи:
1) Синтаксичне вбудовування прихованої інформації. Приховування
інформації відбувається шляхом зміни кількості прогалин, табуляції, зміна
міжрядкових інтервалів, використання невидимих символів, регістр букв,
тощо.
2) Лексичне вбудовування прихованої інформації. Це системи,
засновані на лексичній структурі тексту. Наприклад, існує метод першої
літери, коли в першу букву кожного слова кодується шифр. Одну і ту ж
комбінацію символів може кодувати кілька букв. Таким чином, користувач
може закодувати комбінації в слова. Такий метод дає оператору більше
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свободи дії при вигадуванні стегоповідомлення. Це переважно відрізняє
даний метод від методу змінної довжини. У цьому методі, слова, які
вводить користувач, повинні відповідати довжині, що задається
програмою-помічником. Таким чином, визначеної довжини слова
відповідає певна комбінація біт. В одне слово, зазвичай, кодується два біти
інформації зі стегоповідомлення.
Наступний розглянутий метод: метод вбудовування інформації в
графічні файли. Перевага цього методу полягає в тому, що при
використанні графічних файлів, можна вбудовувати не тільки текст, а й
зображення та інші файли. Єдина умова - обсяг зашифрованої інформації
не повинен перевищувати розмір файлу - сховища. Для виконання цієї
умови, найчастіше, програми шифратори просто замінюють певні пікселі в
зображенні. На жаль, даний метод підходить не для всіх форматів
цифрового зображення. Так як, при різних перетвореннях, таких як
стиснення або розпакування, не всі формати зберігають значення
молодших розрядів.
Третій розглянутий метод - метод вбудовування інформації до
аудіозапису, шифрує дані за аналогічним принципом методу шифрування
зображень. При шифруванні інформації в аудіо, також як і з зображеннями
можна замінювати молодші біти, так само можна будувати алгоритм
шифрування, ґрунтуючись на особливостях слуху людини.
Останніми в даній статті методами, будуть методи вбудовування
інформації в відеозапису. Даний метод набирає все більшої популярності,
так як обмін відеофайлами в сучасному світі не викликає ніяких підозр.
Існує безліч ресурсів (таких як YouTube), на яких відеозапису зберігаються
у вільному доступі, що дає великий потенціал для приховування в них
інформації. Для шифрування інформації найчастіше використовуються
формати MPEG2 і MPEG4.
Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що
стеганoграфія залишається надійним способом приховування інформації
на сьогоднішній день. Але у цього способу є як переваги, так і безліч
недоліків, таких як складність при складанні адекватного тексту контейнера, у випадку з текстовими файлами, або ж очевидне спотворення
графічних файлів, при приховуванні в ньому повідомлення. Але,
незважаючи на це, стеганографічні методи користуються популярністю в
певних сферах, пов'язаних із захистом інформації.
Література
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ГЕНЕРАЦІЇ ПАРОЛІВ
С.О. Мазуренко, Т.В. Крижанівська, ст.викладач
Одеський державний екологічний університет
Одним з найпоширеніших методів захисту інформації є парольний
доступ до даних. Однак вільне поширення програм злому паролів у мережі
Інтернет робить уразливими дані системи аутентифікації. Ці програми
дозволяють «зламувати» паролі, якщо вони не досить складні. Метою
роботи дослідження алгоритмів генерації паролів.
При виборі пароля слід дотримуватися загальних рекомендацій:
− пароль повинен складатися з букв нижнього і верхнього регістрів,
цифр і знаків;
− пароль повинен бути не менше 12 символів у довжину;
− пароль до важливого об'єкта повинен бути унікальним.
Таким чином, безпека інформаційної системи може бути досягнута,
якщо пароль або ключ алгоритму шифрування – випадкове число. Є два
підходи до одержання довгого потоку випадкових бітів:
1) Використання природнього випадкового процесу, такого як
багаторазове підкидання монети і інтерпретація результату "орел" або
"цифра", як значення бітів 0 або 1.
2) Використання детермінованого процесу з інформацією зворотного
зв'язку. Даний підхід отримав широке поширення. Випадковий потік бітів
може
бути
отриманий
завдяки
використанню
генераторів
псевдовипадкових чисел при введенні короткого випадкового потоку
(початкового числа).
Генератори псевдовипадкових чисел поділяються на дві широкі
категорії: конгруентні генератори і генератори, що використовують
криптографічні шифри.
Загальна методика для генерації псевдовипадкових чисел – лінійний
конгруентний метод (рекурсивний), запропонований Лехмером:
Xn+1 = (aXn + c) mod m,
де X0 – початкове число (між 0 і n-1, n – модуль співвідношення).
Послідовність, сгенерована лінійним конгруентним рівнянням, показує
прийнятну випадковість (якщо додержуватися рекомендацій) і є
періодичною (період залежить від a і b). Послідовність корисна в деяких
додатках, де потрібна тільки випадковість (таких як моделювання), але не
має застосування в криптографії, де бажана і випадковість, і безпека [1].
Стандарт ANSI X9.17 застосовується для генерації сеансових ключів
або псевдовипадкових чисел у системі [2]. Для генерації псевдовипадкових
чисел використовується криптографічний алгоритм DES, але він може
бути легко замінений будь-яким іншим алгоритмом.
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Для генерації випадкового ключа Ri обчислюємо: Ri = Ek(Ek(Ti) ⊕ Vi),
де V0 – секретна 64-бітова стартова послідовність; T – мітка часу. Для
генерації Vi+1 обчислимо: Vi+1 = Ek(Ek(Ti) ⊕ Ri).
Для підсилення даного алгоритму в роботі пропонується алгоритм
TripleDES. Цей алгоритм використовує два 64-бітних ключа в такий
спосіб: FK(M)=EK1(DK2(EK1(M))), де К = К1||K2 – складовий 128-бітний ключ,
EK1(M) – шифрування повідомлення M алгоритмом DES із ключем K1,
DK2(M) – дешифрування повідомлення M алгоритмом DES із ключем K2.
Безпека X9.17 визначається наступними фактами:
− довжиною секретного ключа – 112 (256) біт;
− міткою часу, яка запобігає атаці відтворення.
Система забезпечує добрий ефект розсіювання і перемішування за
допомогою шести шифрувань і трьох дешифрувань.
Для генерації випадкового потоку бітів можуть використовуватися
такі криптографічні системи, як шифрування або хеш-функція для
перетворення ключової фрази. У даній роботі генерацію пароля на основі
ключової фрази пропонується виконувати за допомогою хеш-функції
Whirpool.
У розроблювальному додатку всі сгенеровані паролі оцінюються на
складність. Для цього розглядається алгоритм Password Strength Meter –
аналізатор паролів. Процедура оцінки працює в такий спосіб. Відома
множина якостей, володіючи якими пароль збільшує або зменшує свою
стійкість до підбору. Кожна така якість має свою строго певну вагу.
Алгоритм полягає в поетапній перевірці наявності в паролі цих якостей і, у
випадку їх присутності відбувається збільшення сумарної ваги пароля, по
величині якого після перегляду всіх характеристик робиться висновок про
рівень стійкості пароля.
Пароль, вага якого менше 34, зізнається “слабким”. Якщо вага від 34
до 67, то пароль належить до категорії “добрий”, а якщо більше 67, то
пароль вважається “відмінним”
Для виключення можливості несанкціонованної генерації пароля, в
програмі генерації пароля доцільно крім генератора випадкових чисел
використовувати додаткові функції (тригонометричні, експоненціальні і
ін.), що забезпечують викривлення результатів роботи датчика випадкових
чисел.
Література
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РОЗРОБКА КРИПТОГРАФІЧНОГО ДОДАДКУ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ
ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ANDROID
К.В. Мамука, І.М. Шпінарева, к.ф.-м.н, доцент
Одеський державний екологічний університет
На сьогоднішній день практично всі смартфони та планшети стали
носіями важливих персональних або корпоративних даних. Також за
допомогою гаджета власник може легко отримати доступ до своїх
облікових записів, таких як Gmail, DropBox, соціальних мереж, номерів
кредитних карток, паролей і навіть корпоративних сервісів.
Криптографічний захист інформації є надійним і бюджетним засобом.
Будь-який обсяг інформації від декількох байт до десятків гігабайт, будучи
зашифрованим за допомогою стійкої криптосистеми, недоступний для
прочитання без знання ключа.
Існує багато мобільних операційних систем, на сьогодні найбільш
поширеними є: IOS, Windows Phone та Android. Смартфони Windows Phone
є єдиним цілком захищеним пристроєм, а система безпеки в IOS
побудована таким чином, що все продумано до дрібниць, апаратна і
програмна частини тісно поєднані.
Android – найпопулярніша універсальна операційна система, на якій
працює більше мільярда смартфонів і планшетів, але на жаль дана система
не має потужних засобів захисту інформації.
Дані, які необхідно захищати в смартфоні, планшеті:
1) облікові записи;
2) телефонна книга і СМС;
3) web-браузер;
4) карта пам'яті.
В Android функція шифрування дозволяє захистити дані, проте
неможливо їх відновити у випадку втрати, а так само вбудований процес
шифрування довгий і його не можна переривати. У разі переривання
шифрування можна втратити дані на телефоні або планшеті.
Існує програмне забезпечення, створене під Android, яке допомагає
посилити захист, однак для забезпечення надійного захисту це рішення
повинно бути комплексним.
Криптографічний додаток повинен розв’язувати наступні задачі:
1) Передбачати процес шифрування по блокуванню. Це зумовлено
тим, що процес повного шифрування даних на Android працює тільки при
виключеному пристрої, який в свою чергу може потрапити до зловмисника
включеним. Щоб прискорити процес шифрування, необхідно шифрувати
тільки основні дані: телефонну книгу, паролі, смс, а також надати
користувачеві сервіс для вибору додатків, які необхідно шифрувати
(наприклад, банківський додаток).
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2) Організувати захист даних в файловому сховищі, щоб за запитом до
програми, наприклад, Галереї, можна було розшифрувати і переглянути
фотографії.
3) Передбачити можливість віддаленого блокування гаджета. Ця
функція можлива в Android Device Manager, але головним її недоліком є
можливість роботи тільки при наявності інтернету. Тому необхідно
передбачити інші способи віддаленого управління пристроєм, наприклад,
для смартфона можна використовувати СМС-повідомлення.
4) Створення механізму віддаленого отримання даних з пристрою.
Недоліком даної системи є те, що всі пристрої Android можливо
перепрошити за допомогою режиму FastBoot, і заблокувати вкрадений чи
втрачений пристрій повністю практично неможливо. У разі перепрошивки
з Recovery Tool можливо вбудувати в прошивку прихований модуль для
перевірки та блокування пристрою. У найпростішому варіанті необхідно
передбачити блокування Hard Reset.
Шифрування можна організувати за допомогою eCryptfs. Це POSIXсумісна криптографічна багаторівнева файлова система для Linux. Вона
зберігає криптографічні метадані в заголовках, файли шифруються з
використанням відповідного ключа з набору ключів (keyring) ядра Linux.
При цьому немає необхідності зберігати і обробляти будь-які додаткові
дані, крім тих, які вже зберігаються в файлі.
Для створення системи, здатної повністю заблокувати пристрій з
неможливістю перепрошивки, необхідно змінювати завантажувальний
розділ внутрішньої пам'яті з заводською інформацією про пристрій, і
заборонити режим FastBoot, але це можна зробити лише для кожного
пристрою індивідуально.
Завдяки відкритому вихідному коду та вбудованим можливостям
Android можливо розробити криптографічний додаток для посилення
захисту конфіденційних даних, прискорення процесу шифрування і
оптимізувати його, а також додати додаткові функції для захисту даних на
пристрої, ґрунтуючись на досвіді інших компаній та сучасних вимогах до
захисту інформації.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ БІОГЕОХІМІЇ ТА
ЕКОЛОГІЇ ПРИ ОЦІНЦІ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОГЕНЕЗУ
В.І. Михайленко, Г.В. Федорова, к.х.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Постановка проблеми та її актуальність. Щорічно людство
видобуває з надр планети та спалює або використовує іншим способом
(напр., електроліз) корисні копалини. При цьому вивільнюються багато
хімічних елементів, які через процеси техногенної міграції беруть участь у
природному біогеохімічному колообігу, а при масовому перенавантаженні
порушують його нормальний хід. Техногенна міграція, що відбувається
через геохімічну діяльність людства, т. зв. техногенез, за визначенням О.Є.
Ферсмана [1], знаходиться у різкому протиріччі з природними процесами.
Критерієм техногенної обстановки є показник технофільності (Т),
введений О.І. Перельманом [2]. Технофільність – це відношення річного
видобування хімічного елемента (Д) до його кларка у літосфері (Кліт.), що
розраховується за формулою: Т =

Д
. Його визначення дозволяє оцінити
К літ.

попадання до біогеохімічного колообігу величезних мас хімічних
елементів та мати уявлення про екологічний стан сучасного середовища і
навіть прогнозувати його майбутнє. Отже, це свідчить про актуальність
проблеми, пов’язаної зі забрудненням навколишнього середовища, та
примушує шукати спосіб оперативного оцінювання техногенезу.
Метою роботи є швидкісний розрахунок величин біофільності (Б) та
технофільності для всіх хімічних елементів періодичної системи з
використанням мультимедіа-візуалізації презентативного характеру в
комплексі таблиць з наочною графічною інтерпретацією біофільності і
технофільності за пропозицією О.І. Перельмана [2]. Ілюстрацію потреб
організмів в хімічних елементах дають розрахункові біофільності.
Результати роботи та їх обговорення. Дані кларків літосфери для 57
хімічних елементів за Виноградовим [3], відомі кларки їх вмісту в живій
речовині та дані видобування хімічних елементів за 2014 р. заносилися в
таблицю і оброблялися за допомогою програми Microsoft Оffice Excel зі
встановленням величин біофільності та технофільності. Для оцінки
технофільності хімічних елементів 2014 р. використовували дані про
світове видобування хімічних елементів, наведених у річному звіті
геологічної служби США за 2014 р. Для наочного сприйняття інформації
опрацьовували графіки залежностей Кжив. реч. = f(Кліт.) та Д. = f(Кліт.).
На рис.1 зображено графік залежності Д. = f(Кліт.), де лінії під кутом
45°відповідають рівної технофільності. Найбільші Т належать неметалам
С, N, Сl, S, Р та важким металам Fe, Ca, Na, K, Cr.
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Висновки. 1. Головні технофіли Карбон і важкі метали відповідають
небезпекам сучасного техногенезу – парниковому ефекту та «озалізненню»
планети за прогнозом М.А. Глазовської ще в 1968 р.(!) [4].
2. Більш того, зростання технофільностей всіх металів в порівнянні з
даними Т 1980 р. свідчить про сучасне загальне «ометалювання» планети.
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Рисунок 1 – Технофільність хімічних елементів за видобуванням 2014 р
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ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ
РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОВОЮ РНР
В.Р. Муравльов, Л.С. Кострицька, ст. викладач
Одеський державний екологічний університет
Стратегію об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) найкраще
описати як зміщення пріоритетів в процесі програмування від
функціональності додатку до структур даних. Це дозволяє програмісту
моделювати у створюваних додатках реальні об'єкти і ситуації.
Технологія ООП володіє трьома головними перевагами:
− легкість розуміння – ООП дозволяє мислити категоріями
щоденних об’єктів;
− надійність і проста супроводу;
− прискорення циклу розробки.
Специфіка ООП помітно підвищує ефективність праці програмістів і
дозволяє їм створювати більш потужні, масштабні та ефективні додатки.
Більшість переваг ООП обумовлені одним з його фундаментальних
принципів – інкапсуляцією.
Інкапсуляцією називається включення різних дрібних елементів в
більш великий об'єкт, в результаті чого програміст працює безпосередньо з
цим об'єктом. Це призводить до спрощення програми, оскільки з неї
виключаються другорядні деталі.
Хоча мова PHP володіє загальними об'єктно-орієнтованими
можливостями, вона не є повноцінною об’єктно-орієнтованою мовою
(наприклад, такою, як C# або Java). Зокрема, у PHP не підтримуються
наступні об'єктно-орієнтовані можливості:
− множинне спадкування;
− автоматичний виклик конструкторів (якщо ви хочете, щоб при
конструюванні об'єкта похідного класу викликався конструктор
базового класу, вам доведеться викликати його явно);
− абстрактні класи;
− перевантаження методів;
− перевантаження операторів (це пов'язано з тим, що PHP є мовою
з вільною типізацією);
− закритий і відкритий доступ, віртуальні функції;
− деструктори та поліморфізм.
Але і без усього перерахованого все одно можна отримати користь з
об'єктно-орієнтованих можливостей, що підтримуються PHP. Реалізація
ООП у PHP надає колосальну допомогу в модульному оформленні
функціональності вашої програми.
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Класи були додані до коду, який став основою версії PHP 3.0. Додані
вони були як синтаксична «прикраса» для організації доступу до наборів
даних. PHP вже підтримував поняття асоціативних масивів, і додані
нововведення було нічим іншим, як новим незвичним способом доступу до
подібних розділів. Тим не менш, як показав час, цей новий синтаксис надав
набагато серйозніший вплив на PHP, ніж планувалося спочатку.
Починаючи з 4 версії, у PHP з'явилися об'єктно-орієнтовані
властивості. Після появи версії PHP 5 можливості об'єктно-орієнтованого
програмування на мові РНР були суттєво розширені, а крім того,
підвищилася швидкодія розроблюваних програм.
Однак більшість із нових властивостей залишаються невидимими. Ці
зміни в основному стосуються ядра Zend 2, яке в РНР 5 стало набагато
ефективнішим в порівнянні з ядром РНР 4. Крім підвищення швидкості
обробки сценаріїв, у РНР 5 були додані нові можливості, які зробили цю
мову програмування по-справжньому об'єктно-орієнтованою.
Об'єктно-орієнтований
підхід
до
програмування припускає
використання об'єктів і класів. В даний час об'єктно-орієнтований підхід
широко розповсюджений і багато університетських дисциплін у галузі
програмування починаються саме з його вивчення. При об'єктноорієнтованому програмуванні найчастіше використовуються мови
програмування Java та C#.
ООП – це не просто використання іншого синтаксису, а багато в чому
й інший підхід до аналізу і вирішення завдань. Об'єктно-орієнтована
програма розробляється шляхом моделювання процесів в реальній
предметній області.
Наприклад, програміст, який розробляє програму підтримки
функціонування відділу продажів деякої компанії, може розглядати її з
точки зору взаємодії покупців, продавців та кредитної політики, тобто в
термінах, якими оперують фахівці самого відділу продажів.
В об'єктно-орієнтованому програмуванні основними елементами
програми є об'єкти (object) та класи (class). Вони є представленням
реальних об'єктів, які задіяні при вирішенні реальної проблеми.
Наприклад, якщо додаток відноситься до предметної області продажу
уживаних автомобілів, то, можливо, в якості об'єктів, будуть обрані
автомобілі та покупці.
Таким чином, об'єктно-орієнтоване програмування є сталою
концепцією, яка надає нову термінологію для опису аналізованих проблем.
Розуміння цієї термінології – ключ до розуміння самого об'єктноорієнтованого підходу.
У якості перспектив наукової роботи слід відмітити необхідність
розглянути методи і функції, що використовуються під час створення
класів мовою PHP та аналіз моделей формування класів цією мовою.
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ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
І.К. Нестерчук, к.г.н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Картографія забезпечує своєю продукцією багато галузей
господарства, науки культури, освіти та інші сфери життя суспільства.
Сама ж вона для одержання необхідних відомостей використовує багато
джерел - різноманітні документи, за якими ведеться складання карт.
До джерел належать [3]: астрономо-геодезичні дані, загальногеографічні і тематичні карти, кадастрові дані, плани і карти, дані
дистанційного зондування, дані безпосередніх натурних спостережень і
вимірювань, дані гідрометеорологічних спостережень, матеріали
екологічного та інших видів моніторингу, економіко-статистичні дані,
цифрові моделі, результати лабораторних аналізів, літературні (текстові)
джерела, теоретичні та емпіричні закономірності.
До основних джерел даних як в картографії, так і в інших науках
відносяться такі три їх групи: табличні матеріали, текстові матеріали і
картографічні матеріали (рис. 1). Для дослідження будь-якого об’єкта
природокористування використовуються всі види інформації. Карти, схеми
однозначно
є
основою
при
картографічному
моделюванні
природокористування. Отже, карта як кінцевий продукт, містить
інформацію, зібрану з різних джерел та зображену в певній системі
умовних знаків.
Інформація, що знаходиться в Інтернеті, на відміну від традиційних
(паперових) карт передається користувачеві за дуже короткі проміжки
часу. Також необхідно зазначити, що карти в мережі Інтернет є
діалоговими. Крім переваг, існують також недоліки, зокрема їх можна
звести до проблем пов’язаних з інтеграцією геоінформаційних систем та
технологій Інтернет [1, 2]. Запропоновані сьогодні технологічні вирішення
засновані на інтеграції геоінформаційних та web-технологій, що привело
до формування нового технологічного напрямку WebGIS-технологій [6].
При картографічному моделюванні об’єктом програмування може
бути процес взаємодії природи та її складової – суспільства, що
відбувається на конкретній території відповідного рівня від умовноглобального до вузько-локального в процесі природокористування,
результатом чого повинен стати вдосконалений інтерфейс повнота або
багатофункціональний ГІС [5]. Високі темпи комп’ютеризації та
автоматизації науково-дослідного та виробничого процесів у сфері
картографічного
моделювання
стану
складових
навколишнього
природного середовища опираються на численні програмні продукти, які
не завжди дозволяють суміщати дані, які використовуються для аналізу та
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відображення інформації характерної для окремих складових ландшафтів
[4].
КАРТОГРАФІЧНІ
матеріали

СТАТИСТИЧНІ
матеріали

Різноманітні тематичні
й загальногеографічні
карти і атласи,
топокарти та
рукописні карти
окремих авторів

Наукові праці,
методичні розробки

Електронні карти з баз
даних

Технічні проекти та
аналіз досліджень,
різноманітні
табличні дані
показників
картографування

Internet
Електронні карти з
CD-дисків

Оцифровані матеріали
(авторські)

Internet

ТЕКСТОВІ
матеріали
Наукові праці,
методичні розробки

Технічні проекти та
аналіз досліджень,
різноманітні табличні
дані показників
картографування

Internet

ПРЕДСТАВЛЕНІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Електронні таблиці
Microsoft Excel, MapInfo,
Surter, ArcView:
* .dtf,*.tab,*.dat,*.xis,
*.txt,*.dbf

Текстові матеріали
Microsoft Word,
WordPad,
NotePad:
*.dok,*.txt,*.rtf

Цифрові карти
MapInfo, Surfer, AutoCAD Map, ArcView, Arc Info:
*.dwg, *.dxf, *.grd? *.map, *.dat, *.shp, *.shx, *.mif, *.dbf, *.srf

Рисунок 1 – Джерела інформації та їх представлення в електронному
вигляді
У процесі розроблення моделей атласу природокористування певних
регіонів обирають зазвичай розробку компанії ESRI-ГІС програмний
продукт ArcGIS Desktop 10. Якщо мова йде про створення й керування
географічними даними, то продукти ArcGIS забезпечують повний набір
необхідних інструментів. Ключовими додатками ArcGIS є Arc Map, Arc
Catalog й Arc Toolbox.
При створені картографічної моделі потрібно володіти великою
кількістю інформації: статистичного та картографічного характеру, але на
даному етапі розвитку суспільства, головним постачальником інформації є
Інтернет. При картографічному моделюванні природокористування слід
приділяти велику увагу до вибору програмного забезпечення. Arc Map є
одним з найкращих програмних модулів для створення карт. Він зручний у
користуванні, надає великі можливості відображення стану використання
природних ресурсів регіону.
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БАЗА ДАННЫХ ГИС
С.М. Онищенко, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
База данных ГИС включает в себя следующие результаты: анализ
исходных данных, разработка структуры, наполнение атрибутивными
данными, формирование запросов в базе данных. В качестве хранения и
управления данными была рассмотрена достаточно популярная настольная
картографическая система MapInfo Professional.
1) Анализ исходных данных:
Для выполнения экологической оценки необходим поиск, подбор,
каталогизация и получение исходных данных.
Из исходных данных были выделены категории данных,
формирующих таблицы базы данных, включающих в себя: метаданные
исходных материалов; топографические растровые карт; экологические
карты; отраслевые карты-схемы; цифровые модели рельефа; реквизиты
нормативных документов.
2) Разработка структуры
В MapInfo Professional, хранение данных возможно только в виде
отдельных таблиц (геореляционная модель организации данных). В БД,
разделённой на несколько таблиц, может содержаться уникальная
информация в каждой ячейке. Между заключёнными в ячейках данными
организуются связи.
Полученные в ходе работ данные группируются в отдельные блоки.
Каждый блок имеет свою тематическую направленность, в зависимости от
исходной информации (источников). Сведения, полученные в ходе
обработки соответствующих источников, имеют возможность хранения в
промежуточных таблицах.
Структура каждой промежуточной таблицы не отличается от
основных таблиц. Хранение организовано в геореляционной модели
данных и пригодной для этого MapInfo Professional.
В БД совокупность взаимосвязанных хранящихся вместе данных
организована так, что их использование оптимально для одного или
нескольких приложений; данные независимы от программ, использующих
эту атрибутивную информацию; для добавления новых или модификации
существующих данных, а также для поиска данных в БД, применяется
общий управляемый способ. Данные структурируются таким образом,
чтобы была обеспечена возможность дальнейшего наращивания
приложений.
Основная идея организации структуры базы данных заключается в
том, чтобы максимально нормализовать их, то есть разбить на смысловые
и функциональные группы, в рамках таблиц MapInfo Professional.
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3) Наполнение атрибутивными данными
Существуют два вида информации, хранимой в MapInfo Professional:
картографические (графические) и атрибутивные (описательные).
Создание базы атрибутивных данных включает следующие этапы:
ввод пространственных данных, путём сканирования линий с
последующей векторизацией или непосредственно из других источников;
ввод данных об атрибутах; увязка пространственных и атрибутивных
данных.
Структура атрибутивных таблиц отражает сущность объектов, тип
геометрии объектов (площадные, линейные или точечные), и
непосредственно семантику. Содержание конкретной таблицы зависит от
природы данных, однако поля таблиц должны содержать необходимый и
достаточный объем информации для эффективного пользования данными.
Наполнение таблиц атрибутивными данными осуществляется
непосредственно информацией, полученной в ходе анализа статистических
источников и исходных материалов.
Количество предложенных для наполнения атрибутивных таблиц для
БД в MapInfo Professional может быть не ограничено в зависимости от
количества и качества предоставляемых материалов и в зависимости от
объёма задач.
Важнейшим критерием комплексной разработки БД является
соединение атрибутивных и пространственных данных, показ
пространственной информации, полученной от атрибутивных данных. При
этом источником пространственных данных может быть привязанный к
пространственным координатам файл ГИС (например, изображение,
полученное с помощью дистанционных методов, или файл сканирования
карты).
4) Формирование запросов
SQL-запросы позволяют решать следующие задачи в MapInfo
Professional: создавать вычисляемые колонки; обобщать данные таким
образом, просматривать суммарные значения не данные по всей таблице;
объединять две или более таблицы в одну новую таблицу; показывать
только те колонки и строки, которые интересуют пользователя; выбирать
объекты на основании их взаимного расположения в пространстве.
Основная идея организации структуры базы данных заключается в
разбиении на смысловые и функциональные группы таблиц MapInfo
Professional.
На основе пространственной и атрибутивной информации в базе
данных ГИС формируются алгоритмы SQL-запросов. Они дают
возможность оценки экологического состояния лесов территории и их
дальнейшего прогнозируемого состояния
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ТЕНДЕНЦИИ В ГИС-ТЕХНОЛОГИЯХ
С.М. Онищенко, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
В настоящее время успех дела и процветание бизнеса,
конкурентоспособность, планирование развития, тесно связаны с
обладанием актуальной информацией и возможностью ее быстрого
просмотра и анализа. Исследования показали, что около 80-90% всей
информации включают в себя геоданные, то есть разнообразные сведения
о распределенных в пространстве или по территории объектах, явлениях и
процессах. Таким образом, технология географических информационных
систем (ГИС), стала одной из наиболее актуальных и быстро
развивающихся областей рынка программного обеспечения.
На сегодняшний день, геоинформационные системы (ГИС)
рассматриваются, в первую очередь, как эффективный инструмент анализа
различных типов данных при исследовании особенностей развития
регионов и выработки комплексных решений. В настоящее время ГИС
занимают одно из ведущих мест среди различных информационных
технологий в сфере управления, планирования и хозяйствования.
Геоинформационные технологии, предлагая новые эффективные подходы
к анализу и решению территориальных проблем, продолжают завоевывать
все большую популярность и официальное признание в нашей стране, а
цифровая пространственная информация начинает играть все более
важную роль в задачах социально-экономического, политического и
экологического развития и управления природным, производственным и
трудовым потенциалом в национальных интересах.
Зарубежный и отечественный опыт использования разнообразных
геоинформационных систем (ГИС), свидетельствует о том, что есть
необходимость анализа географического расположения явлений и
объектов, их количественных и качественных характеристик при помощи
карты. Задача возникает у представителей различных отраслей народного
хозяйства.
Средства,
предоставляемые
геоинформационными
технологиями, позволяют использовать новые эффективные подходы к
решению широкого спектра задач в сфере социально-экономического,
политического и экологического развития, управления, анализа и
прогнозирования, недоступных другим компьютерным технологиям.
Геоинформационные технологии с большим успехом применяются
абсолютно во всех отраслях:
Из ГИС-технологий появилось еще одно направление – оперативное
картографирование, то есть создание и использование карт в реальном или
наиболее близком к реальному масштабу и времени, для своевременного
информирования пользователей и активного воздействия на ход процесса.
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При этом реальный масштаб времени понимается как характеристика
скорости создания-использования карт, то есть темпа, который
обеспечивает немедленную обработку поступающей информации, ее
картографическую визуализацию для оценки, мониторинга, управления,
контроля процессов и явлений, изменяющихся в том же темпе.
Использование оперативных карт актуально, в первую очередь, для
предупреждения населения (сигнализации) о неблагоприятных или
опасных процессах, слежения за их развитием, рекомендаций и прогнозов,
выбора вариантов контроля и разработка мероприятий по ликвидации,
стабилизации или изменению хода процесса в различных сферах - от
экологических ситуаций до политических событий. Для оперативного
картографирования используют материалы аэрокосмических съемок,
непосредственных наблюдений и замеров, статистические данные,
результаты опросов, переписей, референдумов, кадастровая информация.
В ГИС карта становится действительно динамическим объектом. У
пользователя появляется возможность:
− изменять масштаб;
− преобразовывать картографические проекции;
− варьировать объектным составом карты (что выводится);
− получать через карту в режиме реального времени
многочисленные базы данных;
− изменять способы отображения объектов (цвет, тип линии,
символ и т.п.) в зависимости от содержимого баз данных;
− легко вносить любые изменения
Геоинформационные системы оптимизируют процесс расшифровки
данных космических и аэросъемок и используют уже созданные планы
местности, схемы, чертежи. ГИС существенно экономят временные
ресурсы, автоматизируя процесс работы с картами, и создают трехмерные
модели местности.
Таким образом, на современном этапе развития ГИС-технологий
является крайне важным создание новых методик и внедрение
достоверных результатов геоэкологических исследований в блоки
геоэкологической информации локальных и региональных ГИС. Алгоритм
создания цифровой модели местности, основанный на использовании
материалов полевых исследований, выполненных с использованием
информации со спутника, GPS-навигатора и КПК, дает возможность для
проведения комплексных исследований и подготовки научноисследовательских проектов.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ
А.А. Панченко, Н.В. Васалатий, В.В. Ковальчук, д.ф-м.н., профессор
Одесский колледж компьютерних технологий
Одесского государственного экологического университета
Лазерные технологии позволяют выделять и выводить в открытое
пространство и на различные субстраты структурные фрагменты любой
дисперсности, сформированные в газообразных, жидких и твердотельных
матрицах [1]. В этом плане представляет особый интерес изучение
физических механизмов синергетических процессов, ответственных за
самоорганизацию когерентных с матрицей надмолекулярных кластеров
[2]. Представления о нанокластерах успешно применяются также в
моделировании физических процессов в твердых телах и приборах [3].
Работа посвящена анализу исследований механизмов формирования
кластеризованных структур в целях выработки единого подхода к
описанию свойств материалов. Затронутые в статье вопросы имеют прямое
отношение к новым методам в теории информационно-измерительных
систем, используемых в мониторинге окружающей среды [4].
Предложенная авторами семантика адекватна в отношении нового
класса объектов как виртуальных (модельных), так и реальных –
кластеризованных структур. Именно к такой категории объектов, по всем
признакам, следует отнести надмолекулярные кластеры, которые в
отличие от молекул органически сопряжены с матричной средой. В случае
формирования кластеров, в связи с наличием матричного материала,
оказывается задействованным значительно большее число степеней
свободы, чем при образовании молекул. Это обстоятельство наделяет
кластеры специфическими свойствами, которые привлекают к ним
внимание специалистов разного профиля. Такой подход имеет
методологическое значение, он позволяет, помимо того, количественный
расчет явлений (как и качественный анализ механизмов) разделить на два
этапа.
Кластеризация материалов существенно модифицирует свойства
полупроводников. Нами наблюдалось значительное улучшение качества
т.н. альтернативных (платине) катализаторов на основе кластеризованных
молибдатов и вольфраматов лития. Были обнаружены явления оптической
формовки CdS-Cu2O (КМЦ1) - фотоэлементов, при котором процесс
фотоактивированной кластеризации в этой системе проявлял особенности
родственные свойствам фотохромных стекол, активированных медью.

1

КМЦ – квазиметаллические центры
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Новые возможности открывает кластеризация и в кремниевой
нанотехнологии, представленной в работах [3,4]. На этом рубеже возможна
реализация множества интересных объектов из арсенала наноэлектроники,
классифицируемых ныне как квантовые ямы, квантовые нити или
квантовые точки. Все они попадают под определение квантово-размерных
структур (КРС). Принципы формирования подобных объектов могут быть
различными. Нами исследовались исключительно субфазные кластеры, в
формировании
которых
играют
существенную
роль
играют
синергетические факторы. В результате, как и в случае КМЦ, следует
ожидать, что струкутрообразование нанокластерной подсистемы
осуществляется когерентно матричной основе. Последнее обеспечивает
стабильность физических свойств соответствующих кластеризованных
гетероструктур.
Иллюстрацией выступают наглядные конструкции объектов
нанометрового формата [2,4], самые простые, из которых, могут служить
структурными элементами для образования субфазных кластеров (до 100
А) наподобие того, как из F-центров образовывался КМЦ.
Следует особенно подчеркнуть, что кластерное состояние вещества
классифицируется ныне как фаза. Например, сегодня являются хорошо
известными несколько твердых фаз углерода – графит, алмаз и фуллерен
(был открыт в 1985 году), реализованный именно в мезоскопическом
кластерном виде, имеющий многообещающие перспективы в
наноэлектронике и физике аэродисперсных систем.
Полученные данные подтверждают перспективность подобных
исследований свойств надмолекулярных кластеров для целей
наноформатной микроэлектроники. Использование квазимолекулярных
кластеров в качестве активирующей составляющей, модифицируещей
материалы функциональной электроники. Является перспективной
альтернативой классичексому атомарному легированию для управления
свойствами полупроводников, особенно с шириной запрещенной зоны
более 1,5 эВ.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДАТЧИКА
ШВИДКОСТІ ВІТРУ
Д.В. Перендішлі, магістр, О.С. Лімонов, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Моніторинг – це комплексна система спостережень, збору, обробки,
систематизації та аналізу інформації про стан навколишнього середовища,
яка дає оцінку і прогнозує його зміни, розробляє обґрунтовані
рекомендації для прийняття управлінських рішень.
Система державного моніторингу навколишнього середовища
ґрунтується на таких принципах:
− об’єктивність і достовірність;
− систематичність спостережень за станом навколишнього
середовища та об’єктами впливу на нього;
− багаторівневість;
− узгодженість нормативного та методичного забезпечення;
− узгодженість технічного і програмного забезпечення;
− комплексність в оцінці екологічної інформації;
− оперативність проходження інформації між окремими ланками
системи та вчасне інформування органів державної виконавчої
влади;
− відкритість екологічної інформації для населення.
Актуальність і невідкладність вирішення проблем моніторингових
досліджень полягають в тому, що хоча й існує низка відомчих
спостережень систем за станом довкілля, але вони не зведені в єдиний
комплекс і не можуть ефективно виконувати узагальнюючу функцію
оцінки стану і рівня використання ресурсів, з тим щоб прогнозувати зміни
і розробляти рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо
оптимізації господарської діяльності і природокористування в окремих
регіонах.
Основними завданнями екологічного моніторингу є:
− організація єдиної державної системи контролю за складовими
природного середовища;
− налагодження автоматизованої системи збору, обробки,
узагальнення і зберігання інформації про кількість і стан
природних ресурсів (банк даних);
− оцінка природно-ресурсного потенціалу та можливого рівня
використання ресурсів;
− інвентаризація джерел забруднення і вивчення ступеня антропогенного впливу на компоненти природного середовища;
− моделювання і прогноз змін екологічної ситуації та рівня здоров’я
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довкілля;
− розробка управлінських рішень, спрямованих на забезпечення
раціонального природокористування і сталий розвиток регіону.
Подібні системи широко використовуються у військовій
промисловості та на метеостанціях.
Розроблене на кафедрі АСМНС програмного забезпечення DSV_1.0.1
дозволяє оцінювати напрямок руху вітру, його швидкість у даний
проміжок часу та виводить отримані дані у діаграму (рис. 1).

Рисунок 1 – Інтерфейс розробленого програмного забезпечення
Література
1. «Метеопроцеси» Н.Ф. Вельтищев, В.М. Степаненко. 2006. - 101 с.
2. http://bookshelf.ru – база електронних книг.
3. Сухарев М.В. «Основи програмування» – СПб: Наука та техніка
2004р.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У КІБЕРПРОСТОРІ
С.В. Поперешняк, к.ф.-м.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
Є один багатообіцяючий напрям в соціальних дослідженнях, який
відноситься до порівняльного аналізу суспільних явищ. Замість того щоб
робити висновки, виходячи з набору характеристик об'єктів дослідження,
відносний (або мережевий) підхід прагне заснувати висновки на
відмінностях конкретних прикладів інтерсуб'єктивних взаємодій. Інтернет
дозволяє дослідникам отримати достатню кількість даних, щоб провести
аналіз подібного роду. Наприклад, мережі інтернет-блогів (або блоги)
пояснюють моделі інформаційного розсіювання і природу родинних
спільнот; онлайн-мережі взаємного цитування показують як глобальні, так
і локальні властивості наукового виробництва; електронна пошта
демонструє моделі комунікативного балансу і приклади змін мережі у часі;
аналіз телеконференцій показує нове розуміння взаємності.
Буде представлена історія, поняття, показники і методи аналізу
соціальної мережі онлайн-комунікацій. Аналіз соціальних мереж –
міждисциплінарна практика, що швидко розвивається, яка заснована на
даних, отриманих онлайн досліджень. Деякі поняття, які включають в себе
аналогічний аналіз, будуть покриті лише поверхово.
Аналіз соціальних мереж стали застосовувати в другій половині
двадцятого століття як доповнення до стандартного набору інструментів
соціальних дослідників. У його основі лежить переконання, що пояснення
громадської організації не можна знайти в природних процесах або
абстрактних силах. Замість цього ми можемо звернути увагу на структури
відносин, які налагоджують (або обмежують) взаємодії (Wellman, 1988), а
також на поведінку агентів, які відтворюють і змінюють ці структури
(Emirbayer and Mische, 1998). Як показали дослідження, аналіз соціальних
мереж особливо добре підходить для розуміння онлайн-взаємодій. Є два
ключових фактори онлайн-взаємодій, які роблять їх легкими для
мережного аналізу, – природа електронної взаємодії і природа цифрової
інформації.
Онлайн-взаємодії практично завжди мають мережеву структуру.
Навіть у найпростіших соціальних мережах можна виявити групи вузлів
(таких як люди, організації або веб-сторінки) і зв'язки між цими вузлами.
Гіпертекст (Всесвітня павутина) є неструктурованою серією сторінок і
зв'язків між сторінками. Таким чином, електронна комунікація може бути
представлена як мережа відправників і одержувачів. Нарешті, відносини в
соціальних мережах інтернету являють собою серію вузлів (профілі) і
зв'язків (дружба) між ними.
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Цифрова природа інформації полегшує можливість отримання даних
про мережі. Уявлення про комунікаційні системи і відносини були
сформовані задовго до виникнення інтернету. Однак збір особистих даних
є нетривіальною процедурою, що віднімає багато часу; люди іноді самі не
розуміють, хто перебуває в їх особистому мережі (або наскільки сильний
той чи інший зв'язок), а досліднику важливо зібрати точні дані про
взаємодії. Ці проблеми можуть бути мінімізовані за рахунок онлайндосліджень, тому що в них інформація є цифровою і закодована через акт
відправки повідомлення або додавання одного за допомогою функціоналу
інтернет-сторінки. Крім того, в електронних соціальних мережах
нескладно копіювати повідомлення для їх подальшого аналізу.
Соціальні мережі: люди утримуються разом за допомогою заздалегідь
визначеного взаємозв'язку. І ви знаєте, всіх, бо це пов'язано з вами
безпосередньо.
Кожна людина має тільки одну соціальну мережу. Тим не менш, у
людей, може бути кілька соціальних графів, в залежності від того, на яких
типах відносин ми хочемо зосередитися.
Аналіз соціальних мереж ефективно використовується для боротьби з
відмиванням грошей, крадіжками особистості, мережевими шахрайствами,
кібератаками і ін. Зокрема методики аналізу соціальних мереж
використовувалися при розслідуванні незаконних операцій з цінними
паперами, що проводився Австралійською комісією з цінних паперів та
інвестицій.
Відповідно до базових теорій є два основні інструменти, які
використовуються для аналізу соціальних мереж - матриця і діаграма
зв'язків. Відповідно алгоритм роботи аналітика з зібраними даними
включає в себе наступні етапи: створення матриці (або матриць) зв'язків,
побудова діаграми зв'язків (графа), аналіз зв'язків.
Література
1. Обыденкова В. К. Эмпатия в интернет-среде киберпространства:
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ СКАНУВАННЯ ПРОСТОРУ
МЕТЕОРОЛОГІЧНОЮ РЛС З ПАРАБОЛІЧНОЮ ДЗЕРКАЛЬНОЮ
АНТЕНОЮ
М.Е. Рибченко, магістр, Б.В. Перелигін, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Завданням радіолокаційного спостереження є виявлення об'єктів,
вимірювання їх координат і визначення деяких параметрів, інформація про
яких міститься в радіолокаційному сигналі. Для отримання візуального
сприйняття сканування оточуючого простору метеорологічними
радіолокаційними станціями потрібне наочне уявлення власне процесу
сканування. Метою роботи було стороння потрібної моделі.
Для її розробки були використані наступне програмне забезпечення:
3ds MAX – для моделювання та подальшого використання 3d моделі МРЛ5. Visual Studio який включає в себе редактор вихідного коду з підтримкою
технології Intelli Sense і можливістю найпростішого рефакторинга коду.
Інструмент для розробки додатків Unity.
Розроблена програма система призначена для моделювання
радіолокаційної станції і процесу радіолокаційного огляду моделі
формування зони спостереження метеорологічні РЛС з параболічності
дзеркальною антеною. Розроблена система дозволяє задавати основні
параметри МРЛ. Є можливість задавати наступні параметри. Поворот
антени по азимуту – кут в градусах, на який буде спочатку повернена МРЛ
відносно півночі (0 градусів).Поворот антени по куту місця– кут в
градусах, на який буде спочатку піднята антена МРЛ щодо її
горизонтального положення.

Рисунок 1 – Процес роботи програми
92

Рисунок 2 – Завершення роботи програми
Актуальність даного напрямку очевидна. Такі небезпечні явища
погоди як грозоградовие процеси, атмосферні вихори, шквальний вітер,
інтенсивні зливи та ін., Завдають істотної шкоди практично будь-якій
сфері діяльності людини, а такі галузі як сільсько-господарська діяльність,
авіаційна промисловість, морська господарська діяльність у наш час не
можуть обходитися без якісного і своєчасного прогнозування небезпечних
явищ погоди, які були описані вище.
Література
1 Фінкельштейн М. І. Основи радіолокації. – М .: Радіо і зв'язок,
1983. - 536 с.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБСЕРВАТОРИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ОТКРЫТИЕ АСТЕРОИДОВ И КОМЕТ COLITEC:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
В.Е. Саваневич1, А.Б. Брюховецкий2, В.П. Власенко3, Н.С. Соковикова3,
С.В. Хламов3, А.В. Погорелов3, Я.С. Мовсесян3, Н.Ю. Дихтяр3
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Ужгородский национальный университет, 88000, Ужгород, пл. Народна,
3, кафедра информационных управляющих систем и технологий
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Государственного космического агентства Украины 61070, Харьков, ул.
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Постановки задач астрометрических исследований развиваются,
видоизменяются, их решение часто необходимо получить за ограниченное
время, а требования к точности позиционных ПЗС-измерений достаточно
высокие. Это приводит к необходимости создания собственного научного
программного обеспечения (ПО) автоматической астрометрии и
фотометрии кадров.
ПО CoLiTec проводит автоматическое обнаружение астероидов и
астрометрические измерения за приемлемое время с последующим
визуальным подтверждением результатов. ПО CoLiTec обнаруживает
объекты с очень малым и очень большим видимым движением.
ПО CoLiTec выполняет обработку кадров в течение наблюдения;
поддерживает многопоточные многопроцессорные системы и работу на
локальной сети; работает с телескопами с очень широким полем зрения (до
10 градусов); автоматически обнаруживает слабоконтрастные движущиеся
объекты (ОСШ > 2.5).
Диапазон видимых скоростей движения обнаруженных астероидов
составляет 0,7-40,0 пикс./кадр. Например, самым быстрым из
наблюдавшихся АСЗ является астероид K12C29D (40 пикс./кадр), а
медленным объектом является комета ISON C/2012 S1 (0,8 пикс./кадр).
Достоверность обнаружения движущихся объектов 100% сохраняется
вплоть до значения отношения сигнал-шум (ОСШ), равного 3, в случае
наличия минимальной серии из 4 кадров, при отсутствии покрытия звезд
астероидом, и уменьшается до 50% для отношения сигнал-шум 2 при
аналогичных условиях.
Особое значение в ПО CoLiTec имеет режим ОЛДАС. Он позволяет
оперативно обрабатывать данные и назначать подтверждение наиболее
интересных обнаруженных объектов в ночь их предварительного
открытия. Просмотр результатов работы осуществляется с помощью
вьювера LookSky с дружественным интерфейсом. Также существует
мобильная версия вьювера, с использованием которой результаты CoLiTec
можно контролировать из любой точки мира.
В 2016 году разработан конвейер обработки цифрового видео,
являющийся ультрагибкой платформой для получения и обработки видео
любого разрешения, а также легкой интеграции различных необходимых
модулей для улучшения качества изображения, оконтуривания и
распознавания движущихся объектов на входном видеоряде.
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За последний год был проведен сравнительный анализ точности
между ПО CoLiTec и ПО Astrometrica. Сравнение статистических
характеристик позиционных ПЗС-измерений ПО CoLiTec и Astrometrica по
одному и тому же набору тестовых кадров свидетельствует, что пределы
достоверных позиционных ПЗС-измерений ПО CoLiTec шире, чем у ПО
Astrometrica, а расширение соответствует области предельно малых ОСШ,
в результате чего находятся объекты, которые не замечает глаз. При этом
область малых ОСШ ценна тем, что в ней лежит все новое. При ОСШ,
превышающем 6, результаты примерно одинаковы.
В рамках разработки проекта виртуальной обсерватории группой
CoLiTec было создано ПО хранения и публикации кадров. ПО позволяет
вести архив кадров и искать кадры по параметрам (координатам).
Реализован внешний доступ к архиву через собственный веб-интерфейс и
сервис Aladin. ПО позволяет получать дополнительные кадры от внешних
ресурсов таких как SDSS и 2MASS. ПО реализовано с использованием
технологий VO, включая протокол доступа SIAP.
Интеграция с существующими форматами фотометрических данных
предполагает создание нового решения, которое позволило бы
формировать новые форматы из уже существующих. Это решение
обеспечит гибкость и способность конвертирования значений. Данное
решение основано на использовании технологии предметных посредников,
которая способна решить поставленные задачи.
Дальнейшее развитие проекта CoLiTec в рамках виртуальной
обсерватории сосредоточено на создании хранилища для кривых блеска
измерений переменных звезд и серии кадров, на которых они были
получены.
Частью системы так же станет веб-интерфейс. В нем кривая блеска
будет представлена в виде графика изменения блеска, составленной как по
измерениям из хранилища, так и данным различных каталогов и
телескопов. По клику на точке графика, представляющее конкретное
измерение, будет отображена детальная информация о соответствующей
этому измерению магнитуде и кадре, на котором она была измерена.
На сегодняшний день программа CoLiTec применяется для
автоматизированного обнаружения астероидов в Andrushivka Astronomical
Observatory, обсерваториях ISON-NM, ISON-Kislovodsk и ISON-Ussuriysk,
Odessa-Majaki
Так же по данным с официального сайта (Minor Planet Center),
обсерватория ISON-NM заняла 7 место как по количеству
предварительных открытий, так и по количеству измерений астероидов и
вошла в топ-10 ведущих обсерваторий мира в период с 2011 по 2012 года.
Всего с использованием CoLiTec было открыто 4 кометы (C/2010 X1
(Elenin), P/2011 NO1 (Elenin), C/2012 S1 (ISON), P/2013 V3 (Nevski)). С
помощью CoLiTec в МРС послано более 600 000 измерений,
предварительно открыто более чем 1560 объектов. Среди них 21 троянский
астероид Юпитера, 4 астероида, сближающихся с Землей и 1 кентавр.
Проект CoLiTec является любительским проектом, который уже
много лет поддерживается такими организациями как ISON, ГАО НАНУ и
РИ НАНУ. С 2014 года ПО CoLiTec рекомендован GAIA-FUN-SSO, как
программа для обнаружения слабых движущихся объектов на серии ПЗСкадров.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОРОТКОСТРОКОВОГО
СИНОПТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Є.А. Савілов, аспірант, Г.Ш. Берікашвілі, магістр,
С.Д. Кузніченко, к.г.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Відомо, що прогнозування погодних явищ – одне з найскладніших
завдань фізики атмосфери. На теперішній час існують різні методи для
прогнозування метеопараметрів, наприклад, методи статистичного аналізу,
але, нажаль, точного прогнозу не забезпечує жоден метод. Саме цьому
дослідження у сфері синоптичного прогнозування є досить актуальним
завданням.
Метою наукової роботи є дослідження методів прогнозування
метеопараметрів за їх часовими рядами та розроблення методики
розрахунку короткострокового прогнозу погоди за допомогою штучних
нейронних мереж.
Платформою
для
розробки
системи
короткострокового
прогнозування була обрана KNIME – інтеграційна платформа для аналізу
даних [1]. KNIME дозволяє реалізувати практично всі методи DataMining.
Платформа має відкритий вихідний код, тому може бути доопрацьована з
урахуванням необхідних вимог. Середовищем розробки KNIME є Eclipse,
мовою програмування – Java.
Основними елементами розробленої системи прогнозування є вузли
штучної нейронної мережі, що відповідають за навчання (рис.1) та
прогнозування (рис.2).
У зв’язку з тим, що стандартний вузол навчання нейронної мережі,
що базується на алгоритмі зі зворотним поширенням помилки, має
серйозні недоліки – довгий процес навчання, який потребує дуже багато
часу на виконання, він був модифікований за алгоритмом Resilient
Propagation (Rprop), який був запропонований у роботі [2].

Рисунок 1 – Частина системи, що реалізує алгоритм навчання
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На відміну від стандартного алгоритму Backprop, який використовує
метод градієнтного спуску, алгоритм RProp використовує тільки знаки
приватних похідних для підстроювання вагових коефіцієнтів. Алгоритм
використовує так зване «навчання за епохами», коли корекція ваг
відбувається після пред'явлення мережі всіх прикладів з навчальної
вибірки, і сходиться в 4-5 разів швидше, ніж стандартний алгоритм
Backprop. Архітектура мережі складається з трьох прихованих шарів
нейронів по 6 нейронів у кожному.

Рисунок 2 – Частина системи, відповідальна за прогнозування та
відображення результату
Для навчання нейронної мережі використовувались дані
спостережень за температурою повітря на метеостанції міста Одеси [3].
Дані знаходяться у вільному доступі для перегляду і завантаження на вебсайті http://rp5.ua/. Період спостережень – з 01.02.2005 до 05.11.2015 рр.
Під час проведення експериментів спрогнозовані значення
передавалися на вхідний порт вузла Numeric Scorer, який обчислював
коефіцієнт
детермінації
,
середню
абсолютну
похибку,
середньоквадратичну
похибку.
За
отриманими
результатами
короткострокового прогнозу (на 12 годин), похибка прогнозу становила
менше 4%.
1.
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ДОСВІТ СТВОРЕННЯ ГІС ВОДНИХ ОБ`ЄКТІВ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Є.А. Савілов, аспірант, М.Г. Сербов, к.г.н.
Одеський державний екологічний університет
В роботі представлена розробка спеціального програмного інтерфейсу
користувача для оперативної роботи з водними об`єктами за
адміністративно-територіальним і басейновим принципами та одержання
кількісної характеристики об`єкта.
За
адміністративно-територіальним
принципом
дозволяється
використовувати як повністю водний об`єкт, так і його частину, яка
розташована в межах даної адреси – територіальної одиниці.
За басейновим принципом інформація надається виключно по
водному об`єкту незалежно від його адміністративного розташування в
межах Одеської області.
Для одержання повної інформації по водному об`єкту користувачу
надається не тільки його графічне відображення, а також основні кількісні
характеристики, які стосуються гідрографічних та гідрологічних
параметрів, складу гідротехнічних споруд.
Геоінформаційна система „ГІС "Водні об`єкти" призначена для
оперативного подання кінцевому користувачу – Одеському обласному
виробничому управлінню по водному господарству, інформації про
розташування та параметри водних об`єктів.
Середовище розробки та експлуатації ГІС "Водні об`єкти" – ArcView
GIS v. 3.1 [1] та її внутрішня мова програмування Avenue.
ГІС "Водні об`єкти" дозволяє:
− відображати водні об`єкти в системі прийнятих умовних
картографічних знаків;
− здійснювати пошук водних об`єктів за власною назвою та
розташуванням;
− зберігати та відображати атрибутивну інформацію по окремих
водних об`єктах;
− додавати водні об`єкти;
− редагувати значення параметрів окремо по кожному водному
об`єкту;
− додавати або вилучати при необхідності окремі поля в
атрибутивній таблиці, що містять значення певних параметрів;
− формувати та друкувати картосхеми для певної території.
База даних складається з дванадцяти тематичних шарів (тем), а також
окремої таблиці, яка містить дані про канали, гідротехнічні споруди,
насосні станції, а також болота [2].
ГІС "Водні об`єкти" формувалась на базі переданих Одеським
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обласним управлінням водних ресурсів: каталогу водного фонду Одеської
області [3]; картографічних матеріалів по Одеській області у вигляді
цифрових растрових зображень номенклатурних листів топографічної
карти масштабу 1:100 000 з точністю 300 dpi [2];
Загальний вигляд вікна ГІС "Водні об`єкти" після запуску програми
наведено на рис. 1

Рисунок 1 – Вигляд вікна ГІС "Водні об`єкти" після її запуску
Удосконалення діючої геоінформаційної системи по водних ресурсах
Одеської області з розробкою додаткового програмного інтерфейсу
паспортних даних водних об’єктів дозволило користувачу ГІС отримати
можливість використання програмного забезпечення в повному обсязі з
урахуванням як адміністративно-територіального розподілу водних
об’єктів, так і їх паспортних даних. Вперше для використання в ГІС „Водні
об’єкти” ведені не тільки графічні відображення, а і основні гідрографічні,
гідрологічні характеристики водотоків (озер, ставів, водосховищ тощо), а
також склад основних гідротехнічних споруд.
Література
ArcView GIS. Руководство пользователя. ESRI, Redlands, 1998,
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МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРАНСЛИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Д.А. Сырчин, аспирант, С.С. Великодный, к.т.н., доцент
Одесский государственный экологический университет
Основной проблемой при использовании CASE-средств в процессе
автоматического перевода одного языка программирования в другой
является достаточно слабая способность трансляторов добиваться
качественного перевода кода с учетом различия логики и синтаксиса
существующих высокоуровневых языков.
Для примера возьмем CASE-средство Enterprise Architect, с помощью
которого переведем несложный код, содержащий классы, переменные и
методы с языка программирования C# на язык Java. На рис. 1 приведены
первичный код и результат Java-генерации кода.

Рисунок 1 – Первичный код на C# и полученный код на Java
Из примера четко видно, что переводу подверглись только сам класс,
скелетная структура методов и переменные. Все остальное приходится
дорабатывать программисту.
При рассмотрении данного примера следует учесть, что эти два языка
очень близки по принципу построения (на 80% схожий синтаксис) и
поэтому перевод происходит достаточно точно. Впрочем, даже в таком
случае, при использовании сложного программного кода, возникает много
неточностей, что существенно осложняет последующую работу с кодом.
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В случае если языки отличаются сильно, количество неточностей
растет в геометрической прогрессии.
Возьмем языки С и Java. Первый – относится к высокоуровневым
языкам чисто формально – он намного ближе к машинному коду, чем Javа,
который, в свою очередь, является один из наиболее автоматизированных,
высокоуровневых языков, в полной мере использующий принципы ООП.
В таком случае транслятор не может полноценно перевести
конструкцию из «среднеуровневой» в «высокоуровневую», что делает
выходящий код совершенно нечитабельным и не приемлемым для
использования.
Исходя из опыта работы с межъязыковыми трансляторами можно
сделать несколько выводов:
− трансляторы
хорошо
работают
только
с
прямыми
синтаксическими
конструкциями:
трансляция
классов,
переменных;
− сложные процедуры и межклассовые переменные не переводятся;
− интеграция внешних библиотек и модулей производится только
силами программиста.
В
итоге,
чтобы
корректно
транслировать
один
язык
программирования в другой, большую часть работы все равно приходится
выполнять вручную.
В таком случае можно действовать тремя методами:
− полный реинжиниринг кода в одну диаграмму-схему (пробемой
становится достаточно большой объем информации, часто не
связанной между собой –транслятор плохо восстанавливает связи
между классами);
− частичный реинжиниринг в параллельные диаграммы (разбираем
каждый большой модуль в отдельности, без совмещения в
цельную конструкцию – более удобная и подробная проработка
скелетной структуры кода);
− комбинированный реинжиниринг (объединение части модулей в
одну диаграмму исходя из логического построения, т.е. например
совмещение модуля векторной математики и базы данных
переменных в одну рабочую схему).
Таким образом, использование современных трансляторов помогает
решить только общие задачи, всю основную работу всё равно выполняет
программист-архитектор.
Для того, чтобы исправить данную ситуацию требуется разработка
более совершенных алгоритмов лингвистического транслирования
разноуровневых языковых конструкций с принципиально отличающимся
синтаксисом.
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МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КВАНТОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
МОДЕЛЕЙ ОПИСУ СПЕКТРІВ ВАЖКИХ АТОМНИХ СИСТЕМ
А.В. Смірнов, аспірант, О.Ю. Хецеліус, д.ф.-м.н., професор
Одеський державний екологічний університет
В роботі розробляється новий, високоточний підхід до розрахунку
параметрів спектрів важких квантових систем, що базується на декотрих
узагальнених методах квантової електродинаміки (КЕД) та квантової
інформатики (КІН) у версіях [1-3]. Основою підходу є КЕД теорія збурень
(ТЗ) з використанням вперше в теорії розрахунку спектрів оптимізованого,
калібровочно-інваріантного 1-квазічастинкового представлення. Нульове
наближення КЕД ТЗ визначається гамільтоніаном Дірака з урахуванням
несингулярного потенціала скінченного ядра і використанням КЕД схеми
генерації базису х. Для урахування ефекту скінченності розподіл заряду в
ядрі задано в межах гауссової і фермієвської моделей. Зокрема, в гауссовій
моделі маємо:

(

ρ(r R ) = 4γ 3 2

) (

)

π exp − γr 2 ,

(1)

де γ = 4π R 2 , R- ефективний радіус ядра. На початковому етапі
розв’язуються рівняння Дірака для орбіталей nlj з потенціалом, що
включає електричний на основі (1) і вакуум-поляризаційний Uvac (див.
далі) потенціали ядра, потенціал самоузгодженого поля електронів типу
ДФ: V(r|i)= 1 / Z dr ′ρ(r i ) / r − r ′ з розподілом ρ (r i ) електронної густини

∫

для стану |i>, обмінний потенціал, а також 1-частинкові поляризаційний і
екраніровочний потенціали, що відповідають частині кореляційних ефектів
2-го порядку ТЗ. Для побудови електронної густини використано
узагальнену ітераційну КЕД процедуру Глушкова-Иванова, яка базується
на процедурі мінімізації внеску в уявну частину зсуву енергії
поляризаційних діаграм 2-го порядку ТЗ, пов’язаних з обміном
поздовжніми фотонами. Внесок саме цих діаграм залежить від калібровки
фотонного пропагатору. Реалізація ітераційної процедури дозволяє
отримати оптимізовані базиси орбіталей, до того ж з правильною
поведінкою у нулі. Використання калібровочно-інваріантной схеми є
принциповим, новим елементом роботи і взагалі розробляємої
релятивістської теорії розрахунку спектрів важких атомних систем.
Розрахунок матричних елементів операторів кулонівської і обмінної
взаємодії проводився в 1-му порядку ТЗ на основі розробленого КІН коду,
зокрема, мова йде про обчислення матричних елементів оператору
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(враховано запізнювання кулонівської взаємодії, брейтівська магнітна
взаємодія):
exp(iωr12 ) (1 − α€1α€2 ) r12

для функцій квазічастинкових станів з визначеними вище орбіталями nlj.
Кулонівська частина QλQul матричних елементів виражається через
радіальні інтеграли Rλ і кутові коефіцієнти Sλ
QQul
λ =

{

(

) (

)

(

)

(

(1)

(1)

) }

1
ɶ ɶ S 1243
ɶ ɶ + R 1243
ɶ ɶ S + R 1243
ɶ ɶ ɶ ɶ S . (2)
R l (1243) Sλ (1243) + R λ 1243
λ
λ
λ
λ
λ
Z

Дійсна частина радіальних інтегралів:
Re Rλ (1243) =

∫∫ dr1r1 r2 f1(r1) f3(r1) f2 (r2 ) f4 (r2 )Zλ (r< )Zλ (r> ) .
2 2

(3)

де f – велика компонента радіальної частини діраковської функції
одноелектронного стану; функція Z виражаться через функції Беселя 1-го і
2-го роду; кутовий множник Sλ має стандартний вигляд. Інші члени в (4)
включають малі компоненти функцій Дірака, при чому знак «∼» означає,
що в (4) велику радіальну компоненту fi потрібно замінити на малу gi.
Брейтівська частина:
QλBr =

{ (

) (

)

(

)

(

)

(

) (

)}

1
ɶ ɶ Sl 1243
ɶ ɶ + R 1243
ɶ ɶ Sl + R 1243
ɶ ɶ Sl + R 1243
ɶ ɶ Sl 1243
ɶ ɶ . (4)
R λ 1243
λ
λ
λ
λ
λ
l
l
Z

Розрахунок внесків діаграм 2-го порядку ТЗ (е-кореляції) виконано
ефективно в межах процедур КІН підходу з використанням оптимізованого
базиса релятивістських орбіталей (див. докладніше [2]).
Література
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ЕКСПЕРИМЕНТ ТА КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
М.В. Сморж, В.В. Колядич, Г.В. Яценко
Одеський коледж комп’ютерних технологій
Одеського державного екологічного університету
Температурні, теплотехнічні вимірювання є вкрай важливими для
реалізації безперервного виробничого контролю роботи будь-якого
устаткування [1].
Об’єктивним
показником
відповідності
експлуатаційних
характеристик багатьох приладів до нормативних вимог, або їх
відповідності технологічним умовам є саме температура [2]. Це особливо
актуально при проведенні робіт з енергетичного аудиту систем, які
дозволяють провести аналіз параметрів та фізико-хімічних характеристик
навколишнього середовища. Саме точність вимірювання температури,
досить часто, обумовлює об’єктивність дій щодо прийняття рішень та
подальших заходів, які дозволяють впроваджувати нові технології і методи
моніторингу навколишнього середовища (МНС), а також використання
сучасних енергозберігаючих заходів.
Проведення вимірювань основних метеорологічних величин, таких,
як тиск, вологість, швидкість вітру є надважливою технологічною задачею
[2,3]. Але саме температура є впливовою характеристикою у тих системах,
де існують потужні енергетичні потоки. У роботі поставлена мета
проведення досліджень статичних та динамічних характеристик сучасних
приладів вимірювання температури, їх модернізація та практична
апробація.
Для досягнення цієї мети було виокремлено і вирішено наступні
задачі. 1. Визначити різноманіття вживаних сучасних засобів вимірювання
температури. Це мотивує необхідність розробки нових типів первинних
перетворювачів, приладів і інформаційно-вимірювальних систем, що
задовольняють зростаючим вимогам точності, швидкодії, завадостійкості
термометрів опору (ТрО). 2. Визначити необхідно-допустимий діапазон
вимірюваних температур при проведенні МНС конкретного типу. 3.
Провести технічну модернізацію приладу на напівпровідниковій базі з
використанням наноструктурних елементів (для досягнення надвисокої
чутливості), який вже сьогодні сприятиме розвитку техніки
теплотехнічних вимірювань. 4. З’ясувати умови використання ТрО для
вимірювання та обробки інформації щодо розподілу температурних полів в
реальних умовах шляхом моделювання. 5. Проаналізувати можливості
використанням програмних пакетів CurveExpert, MathLab, ELCUT, SciLab.
Розробити алгоритм та створити програму у середовищі Borland Delphi,
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яка моделює тепловий процес та дозволяє отримати розподіл температури
у системі.
Розглянута низка програмних засобів, які дозволять провести
комп’ютерне моделювання розподілу температури у циліндричному каналі
з рідиною з завданими граничними умовами та фізичними процесами.
Визначено передатні функції ланок логометра для ТрО [3]. Загальна
передавальна функція приладу була описана співвідношенням:
4

W ( p) = ∏ Wi ( p) =
i =1

S1 S 2 S 3 S 4
.
(τ 1 p + 1)(T 2 p 2 + 2ξTp + 1)

Пояснення величин представлено у роботі [4]. При значеннях параметра
ξ=0,9 розрахована динамічна характеристика приладу в рамках
програмного пакету CurveExpert та SciLab. Результати комп’ютерного
моделювання засвідчують, що залежності динамічних характеристик
мають явно означений екстремум. Фізична інтерпретація цього факту є,
ймовірно, наступною. Для певної швидкості зміни температури ЧЕ ТрО
починає давати некоректні результати. Тобто саме ця величина є границею
похибки вимірювання температури. Теплова інерція – це вада ТрО. До
похибки, що вноситься датчиком (термопарою) відноситься похибка із-за
втрат від тепловипромінювання і теплопровідності. Ця похибка є
методичною. Для її зменшення слід збільшити довжину занурюваної
частини датчика, зменшити товщину стінок захисного кожуха,
теплоізолювати не занурену частину датчика і місце його кріплення. При
розрахунку цю похибку можна не враховувати.
Запропонована нами фізична і математична модель плівкового
чутливого елементу термометра опру довела свою практичну ефективність
для побудови розподілу температури циліндричного теплообмінника.
Література
1. Чижиумов С.Д., Основы гидродинамики: учеб. пособие –
Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2007. – 106 с.
2. Лаздіна С.І., Лаздін В.П., Голомовзий Є.М., Олексиєнко К.М.
Температурні та теплофізичні вимірювання. м. Одеса:’Стандартъ’, 2007.
- 223 с.
3. Ковальчук В.В., Громов В.А., Маслий О.Н. Физические основы
полупроводниковой электроники. - Одесса: «Видавець Букаєв Вадим
Вікторович», 2012. - 180 с.
4. Сморж М.В. Фізична модель чутливого елементу термометрів
опору / Ковальчук В.В., Панченко А.А., Сморж М.В. // Вісник
Інженерної академії України. – 2015. – № 4.– С.111-115.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУ В ВЕБ-СИСТЕМИ
О.В. Федючек, магістр, Т.М. Терещенко, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
За останні десять років мережа Інтернет стала не тільки засобом
зберігання і поширення інформації. Інтернет перетворився в простір для
здійснення комерційної діяльності, продажу товарів і надання послуг.
Існують компанії, які повністю або частково перевели свій бізнес з
реального простору у віртуальний. При цьому зросли вимоги, яким
повинні відповідати веб-системи. Сучасний сайт повинен не тільки
інформувати користувача про товари і послуги, а стимулювати
здійснювати покупки і знову повертатися на саме цей сайт. Для досягнення
таких цілей використовуються інтелектуальні веб-системи і сервіси.
Мета роботи полягає у визначенні функціональних особливостей
інтелектуальних веб-систем і отриманні методики впровадження інтелекту
в ці системи.
В роботі [1] вказано, що основу інтелектуальних додатків складає
трикутник інтелекту, який представлений на рис.1.

Рисунок 1 – Структурні елементи інтелектуальних веб-систем
Агрегований контент (aggregated content) являє собою великий обсяг
даних для конкретного додатка. Він характеризується наступними
властивостями:
1) Динамічність.
2) Графічне розосередження.
3) Кожен фрагмент інформації пов'язаний або посилається на безліч
інших фрагментів інформації.
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Структури посилань (reference structures) забезпечують одну або
декілька структурних та семантичних інтерпретацій контенту. Вони
представлені у вигляді словників, баз знань і онтологій. Алгоритми
(algorithms) відносяться до шару модулів, що дозволяють задіяти
інформацію, яка прихована в даних, використовують її з метою абстракції
(узагальнення), передбачення та поліпшеного взаємодії з користувачами.
До таких систем можна віднести: соціальні мережі, мешапи, портали, вікісайти, сайти загального доступу до медіа, онлайн-ігри.
Методика впровадження інтелекту в веб-додатки включає проведення
аналізу функціональності та аналізу даних. За результатами аналізу
функціональних можливостей веб-системи визначаються напрями, які
отримують додаткові переваги за рахунок використання інтелектуальних
компонент. По-перше, аналізу підлягає контент, джерела його виникнення,
якісний склад та можливість використання різними користувачами. Подруге, розглядаються передбачені засоби формування різноманітних звітів,
розширеного пошуку та автоматичного отримання рішень на основі
зумовлених правил. По-третє, аналізується доцільність розробки
компонент виявлення шахрайства, верифікації ідентичності та
забезпечення роботи сервісів.
Підвищення ефективності взаємодії користувача та системи можливе
за рахунок використання методів ранжирування та розробки рекомендацій.
Рекомендаційні системи застосовуються для запропонування клієнту в
реальному часі продуктів (наприклад, фільмів, книг, одягу), які ймовірно
його зацікавлять. Ці застосування характеризуються автоматичним
наданням рекомендацій користувачам на підставі вчинених дій (покупок,
виставлених рейтингів, відвідувань) та результатів зворотного зв'язку
(замовлення в магазинах, перехід по посиланнях). Для отримання даних,
що розташовані в мережі Інтернет, використовуються пошукові роботу
(краулери) та аналіз екранних даних.
Висновок. Функціональні особливості розглянутих систем обумовлені
використанням трикутника інтелекту, який забезпечує ефективну
взаємодію даних, зв’язків та алгоритмів, які ці дані обробляють. При
цьому, впровадження такого підходу в роботу веб-систем потребує
докладного
аналізу
функціональності
і
даних.
Використання
рекомендаційних систем дозволить підвищити кількість потенційних
споживачів товарів та послуг.
Література
1. Марманис Х.,
Бабенко Д.
Алгоритмы
интеллектуального
Интернета. Передовые методики сбора, анализа и обработки данных. –
Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 480 с.
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МОДЕЛЬ АНАЛИЗАТОРА СОСТАВА
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА
А.В. Цуркан, Л.В. Долинская, В.В. Ковальчук, д.ф.-м.н., профессор
Одесский колледж компьютерных технологий
Одесского государственного экологического университета
В последние годы развитие получила микросенсорная диагностика
многокомпонентных сред, в том числе на основе кварцевых резонаторов
[1]. Эффективными являются т.н. кварцевые весы, принцип работы
которых основан на сдвиге резонансной частоты и изменении добротности
резонатора при его нагружении объектом исследования. На этом принципе
основаны методы определения вязкости жидкости, измерения массы
осадка, кинетики агрегации компонентов, адгезионных свойств клеточных
суспензий, вязко-эластических свойств полимерных пленок, образованных
на поверхности сенсора при высыхании суспензий в форме наночастиц,
квантово-размерных систем и др. [2].
В работе была поставлена задача разработать модель анализатора,
позволяющего определить состав многокомпонентной жидкости на основе
регистрации динамических характеристик составляющих ее компонент с
применением методики, описанной в работах [1,3].
Был определен технологический ресурс сенсорных устройств на
основе кварцевых резонаторов, используемых в приборе КИТП-5
(кварцевый измеритель толщины пленки).
Следует подчеркнуть, что процесс самоорганизации тонких слоев
(например, в форме нанокластерной подсистемы [3,4]) и техническая
возможность регистрации динамики этого процесса, могут быть сведены
воедино. Это позволило нам создать новый технологический подход,
который открывает дополнительные перспективы для исследования
гетеропереходов на пленочной основе и гетероструктур, которые сегодня
позволяют развивать ряд практических приложений в области
функциональной электроники [5].
Нами проведен анализ и обобщен опыт получения информации о
многокомпонентных жидкостях на основе регистрации динамических
характеристик их высыхающих капель [2].
Нами также показано, что каждый из видов неразрушающего
контроля включает в себя методы, которые классифицируются по
определенным признакам. А именно:
− по характеру непосредственного взаимодействия физических полей
или веществ с контролируемым объектом;
− по первичным информативным параметрам, т.е. по одной из
основных характеристик физического поля или проникающего
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вещества, регистрируемых после их взаимодействия с
контролируемым объектом;
− по способу получения первичной информации, т.е. по способу
регистрации совокупности характера физических полей или
проникаю-щих
веществ
после
их
взаимодействия
с
контролируемым объектом.
Высыхание жидкой капли, исследуемого вещества, на подложке
кварцевого резонатора сопровождается сдвигом несущей частоты на
несколько сот Гц. Поэтому, после обустройства нового корпуса вокруг
резонатора, сдвиг его частоты четко определялся, а информация об этом
отправлялась в устройство записи. Далее проводилась компьютерная
обработка данных эксперимента. Выстраивались эталонные кривые,
которые в дальней использовались нами для определения физикохимических свойств многокомпонентой жидкости. Коррекция частоты в
передатчике осуществлялась по шкале приёмника, частотомера или с
помощью метода нулевых биений с сигналом гетеродина приёмника,
учитывая подстраиваемую частоту.
Итак, в работе предложен способ анализа многокомпонентой
жидкости на основе сенсорного устройства, отличительной особенностью
которого является получение электронных подписей компонент,
пригодных для их идентификации. Регистрация динамики формирования
капли и выражение ее в виде экспериментальных кривых позволяет
получать количественные различия между сравниваемыми объектами, что
может быть использовано для контроля их качества путем сравнения с
эталонными образцами.
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слоя методом кварцевого резонатора // Збірник наукових праць КНТУ. 2010. - № 1. - C.11-17
2. Ковальчук В.В., Клименко А.М. Неруйнівний метод контролю
багато компонентної речовини // Метрологія та прилади. - 2011. – №2 (28).
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3. Ковальчук В.В. Кластерная модификация полупроводниковых
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тільної матриці шляхом формування нанокластерної підсистеми //
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРИ
Р.М. Шевельов, магістр, О.С. Лімонов, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Моделювання – дослідження об'єктів пізнання на їх моделях;
побудова і вивчення моделей реально існуючих об'єктів, процесів або явищ
з метою отримання пояснень цих явищ, а також для передбачення явищ,
що цікавлять дослідника.
− суб'єкт (дослідник),
− об'єкт дослідження,
− модель, що визначає (відображає) відносини пізнає суб'єкта і
пізнаваного об'єкта.
Дослідження ( «проходження зсередини») в гранично широкому сенсі
- пошук нових знань або систематичне розслідування з метою
встановлення фактів. У більш вузькому сенсі дослідження - науковий
метод (процес) вивчення чого-небудь .
Наукове дослідження, засноване на застосуванні наукового методу,
надає наукову інформацію і теорії для пояснення природи і властивостей
навколишнього світу. Таке дослідження може мати практичне
застосування. Наукові дослідження можуть фінансуватися державою,
некомерційними організаціями, комерційними компаніями і приватними
особами. Наукові дослідження можуть бути класифіковані згідно з їх
академічному і прикладного характеру.
Моніторинг – це комплексна система спостережень, збору, обробки,
систематизації та аналізу інформації про стан навколишнього середовища,
а також температури навколишнього середовища, яка дає оцінку і
прогнозує його зміни, розробляє обґрунтовані рекомендації для прийняття
управлінських рішень.
Основними завданнями екологічного моніторингу є:
− організація єдиної державної системи контролю за складовими
природного середовища;
− налагодження
автоматизованої
системи
збору,
обробки,
узагальнення і зберігання інформації про кількість і стан природних
ресурсів (банк даних);
− оцінка природно-ресурсного потенціалу та можливого рівня
використання ресурсів;
Програмна частина автономної системи моніторингу навколишнього
середовища
Дані з реєстраторів передаються в особистий кабінет в інтернеті. За
зберігання і відображення даних відповідає наш веб сервіс телеметрії.
Програмна частина дозволяє візуалізувати дані у вигляді графіків, робити
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експорт в популярні формати, такі як Excel, PDF. В ході роботи було
розглянуто датчик температури.

Рисунок 1 – Інтерфейс розробленого програмного забезпечення.
Література
1. М.А. Бабіков, А.В. Косинський. Елементи та пристрої автоматики:
Учеб. посібник для вузів. М .: Вища школа, 1975. – 464 с.
2. Суханова Н.Н., Суханов В.І., Юровський А.Я. Напівпровідникові
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
В.А. Щекотілін, магістр, Т.М. Терещенко, к.т.н., доцент
Одеський державний екологічний університет
Складно уявити сучасний освітній заклад, в якому не
використовуються інформаційні системи і технології. Від рівня розвитку і
використання таких систем залежить якість освітніх послуг навчального
закладу. Сучасний ринок програмного забезпечення надає університетам
можливості використання готових рішень, як в процесах навчання, так і в
процесах управління ВНЗ.
Метою даної роботи є аналіз готових рішень для автоматизації
діяльності вищих навчальних закладів та розробка рекомендацій щодо
впровадження таких систем.
Найбільше поширення отримали автоматизовані системи для
управління деканатом, приймальною комісією, розкладом навчальних
занять. Послуги по впровадженню таких систем надають ПрАТ «НДІ ПІТ»,
ТОВ "Юнітех+ " та інші. Перевагою таких систем є досить просте швидке
впровадження та відносно низька вартість. Подібні системи створюються
за модульним принципом та автоматизують основний напрям діяльності
університету. Вони забезпечують можливість використання даних ЄДЕБО
та формування звітів для міністерства. Повністю забезпечують контроль
руху контингенту студентів в рамках окремих факультетів і ВНЗ в цілому.
Надають можливість управління аудиторним фондом в процесі
автоматизованого складання розкладу занять та формування звітних форм
для студентських груп і викладачів. Недоліком таких рішень є відсутність
комплексного підходу для управління процесом надання освітніх послуг та
діяльністю ВНЗ.
Комплексний підхід в процесах автоматизації діяльності ВНЗ
реалізовано в програмних продуктах, які будуються на базі ERP-систем.
Одним з найбільш відомих є програмний продукт «Галактика Управління
Вузом». Ця система призначена для ведення всього процесу управління як
навчальним процесом освітньої установи, так і його фінансовогосподарською діяльністю.
Впровадження таких систем потребує суттєвих матеріальних та
людських ресурсів. Керівництво ВНЗ повинно створити систему мотивації
для співробітників, спланувати та реалізувати технічну базу для
ефективного функціонування такої системи, забезпечити програмну та
методичну підтримку для всіх користувачів системи незалежно від їхнього
рівня підготовки.
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АЛГОРИТМ ВИДІЛЕННЯ N-ГРАМ ДЛЯ ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ
ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТІВ
А.О. Щерба, аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Виділення сутностей з тексту є важливим завданням для задачі
аналізу тональності текстів. N-грами представляють собою впорядковані
масиви з N слів. Вони дозволяють виділяти деякі семантичні зв’язки між
словами, не використовуючи ніяких семантичних засобів з апріорними
знаннями про мову текстів.
Проте використання цього підходу має деякі недоліки, серед яких
можна виділити наступні:
Хоча N-грами і можуть представляти деяку семантично цілісну
1)
мовну конструкцію, проте в більшості випадків довільна послідовність
певної довжини зі слів тексту не є семантичною одиницею, а отже
N-грами високих порядків зустрічаються рідко. Через це кількість різних
N-грам при N>2, зростає майже лінійно зі зростанням кількості текстів. А
це майже унеможливлює побудову словника N-грам для великих масивів
даних.
2)
При підрахунку частки появ N-грами у даній категорії, ми
враховуємо і всі N-грами, що є її складовими. Тобто поява
словосполучення «не сподобався» у негативному відгуку в навчальній
вибірці буде означати, що слово «сподобався» так само зустрілося в цьому
відгуку. Це погіршує якість статистичних метрик, які збираються для
N-грам і як наслідок підсумкову роботу алгоритму.
Саме на вирішенні цих проблем акцентує увагу автор у своїй роботі.
Для вирішення першої проблеми було запропоновано використання
зв’язаного хеш словника фіксованого розміру. Ця структура є надбудовою
над звичайним хеш словником, елементи якого з’єднані у ліній список.
Якщо розмір цього словнику перевищує певне значення найбільш старий
елемент словнику видаляється. Для такої структури важливо, щоб тексти
однієї категорії не опрацьовувалися один за одним (тобто спочатку усі
позитивні рецензії, потім нейтральні і негативні), оскільки це може
призвести до втрати важливих для елементів для попередніх категорій.
Для вирішення другої проблеми автор пропонує будувати словник у
два етапи і використовувати парсер N-грам, що використовує словник.
Зазвичай для тексту генеруються усі N-грами, проте, якщо при
генерації є словник, можливо генерувати лише елементи, що зустрічаються
у словнику, видаливши при цьому усі N-грами, що містяться в інших.
Щоб генерувати такі елементи потрібно мати словник. Але, якщо
використовувати стандартну фільтрацію, то елементів в словнику буде
досить мало і додатковий крок генерації лише змінить ваги у елементів, що
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вже є в словнику. Проте, якщо на першому етапі побудови словника
робити менш сувору фільтрацію, то кількість елементів буде більшою і у
словнику на другому етапі можуть з’явитися нові N-грами, які були
відфільтровані раніше.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРА В Si-ТЕХНОЛОГИИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Ю. А. Кругляк, проф.
Одесский государственный экологический университет,
quantumnet@yandex.ua
Налицо давно предсказываемое замедление закона Гордона Мура
(1965) об ежегодном удвоении числа транзисторов/резисторов на чипе.
Каковы фундаментальные и практические пределы для максимальной
скорости вычислений, максимальной плотности упаковки транзисторов и
минимальной энергии бинарного переключения ?
Оценить нужно: 1) Время t переключения on/off: чем t меньше, тем
скорость вычислений больше; 2) Плотность упаковки n: число
транзисторов на см2, которое до сих пор росло экспоненциально (закон
Мура); 3) Максимальное число бинарных переключений в единицу
времени B = n / t; 4) Диссипацию мощности P = BЕbit, где Еbit – энергия
обработки (запись или стирание) одного бита информации: уменьшение
P требует минимизации Еbit.
Продемонстрируем в докладе два подхода к оценке перечисленных
характеристик
транзистора:
сначала
воспользуемся
двумя
фундаментальными законами:
1) Законом Ландауэра об энергии, необходимой для стирания одного
бита информации Ebit ≥ kT ln=
2 ( 0.017 эВ при
=
Т 300 К) [1]; открыт
в 1961 году, первое экспериментальное подтверждение – в 2012 году.
2) Принципом неопределенности Гейзенберга: ∆x ∆p ≥ /2; ∆E ∆t ≥ /2
Затем
компактно
сформулируем
физические
принципы
функционирования транзистора как бинарного переключателя, и попутно
дадим правильную формулировку причин возникновения электрического
тока в любых веществах любой размерности в отличие от и поныне
даваемой студентам причины возникновения тока в виде закона Друде
(конец XIX века), согласно которому ток возникает в проводнике в
результате приложения внешнего электрического поля, т.е. электроны
движутся якобы под действием электрического поля внутри проводника.
Подобное объяснение в лучшем случае неполное, а вернее – просто
ошибочное. Для возникновения тока на контактах 1 и 2 резистора

необходимо
создать
разность
электрохимических
потенциалов
(фермиевских энергий) EF 1 − EF 2 =
qV , но этого еще недостаточно для
возникновения тока. Вблизи фермиевской энергии существует
«фермиевское
окно
электронной
проводимости»
шириной
± 2kT (kT ≈ 25 мэВ при Т = 300 К) . Ток возникает только в том случае при
наличии EF 1 − EF 2 ≠ 0 , если в фермиевском окне проводимости существует
хотя бы один уровень энергии (мода проводимости) проводника. Точно так
же как разность температур приводит к потоку тепла, а различие в уровнях
жидкости ведет к ее перетоку, так и разность электрохимических
потенциалов при наличии в проводнике энергетических уровней является
причиной возникновения электрического тока. Полезно знать, что
аналогичное окно, но уже бозевское, работает при передаче тепла.
Подробнее с выкладками см. в [1].
Из анализа физических принципов функционирования транзистора,
как бинарного переключателя, и из двух упомянутых фундаментальных
законов физики однозначно следуют одни и те же фундаментальные
пределы, ограничивающие функционирование транзистора, а именно:
1) Минимальный размер транзистора в режиме минимальной энергии
Еbit Lmin = 1.5 нм при Т = 300 К. Это 3 боровских радиуса атома Н.
2) Максимальная плотность упаковки
=
nmax 1/ L2min = 4.7 ×1013 см−2 .
min
=
tmin =
/ Ebit
 / kT
=
ln 2 40 фc.
3) Минимальное время переключения
4) Диссипация мощности на единицу поверхности в этой предельной
nmax min
min
Si-технологии
=
P BE
=
=
Ebit 3.7×106 Вт × см−2 .
bit
tmin
На не снятый с повести дня вопрос: «Не существует ли иной
бинарный переключатель, фундаментально лучший чем MOSFET ?» ответ
может быть таков: навряд ли можно предложить иной переключатель,
фундаментально лучший чем MOSFET.
На примере 22 нм Si-технология показано, что длина канала
проводимости L и время пролета (переключения) t транзистора
практически того же порядка, что и их предельные фундаментальные
значения.
2
2
Энергия переключения ESw ≈ CSw VDD
, где VDD
– квадрат напряжения,
CSw – переключаемая емкость. Для типичной интегральной схемы CSw ≈ 1f F
и VDD ≅ 1 В, что для ESw дает на 3 – 4 порядка большее значение по
сравнению с фундаментальным пределом и уменьшить ESw очень трудно.
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