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БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ І УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНІЧНИМ ОБ'ЄКТОМ З ДИСТАНЦІЙНИМ ДОСТУПОМ. 

 

Атюх С.О., 

студент факультету комп’ютерних наук 

Гриценко Р.С., 

студент факультету комп’ютерних наук 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Постановка проблеми 

Прискорювачі заряджених часток (ПЗЧ) – це клас пристроїв для отримання 

заряджених часток (іонів, електронів, позитронів тощо) великих енергій за допо-

моги електричного та магнітного полів. Перші найпростіші ПЗЧ були розроблені в 

20-30-х роках XX століття для проведення досліджень в області атомної та ядерної 

фізики. Швидкий розвиток технологій та енергії прискорення дозволив перенести 

фундаментальні дослідження в область фізики елементарних часток, але із цим 

зростали розміри самих прискорювачів та витрати на їх побудову та експлуатацію. 

Логічним розвитком став Великий адронний колайдер, котрий є найбільшим у 

світі прискорювачем елементарних часток. Паралельно із прискорювачами 

орієнтованих на великі енергії, розроблялись різноманітні типи прискорювачів 

малих та середніх енергій для вирішення задач прикладних областей. Зараз можна 

спостерігати швидкий ріст чисельності подібних пристроїв у сферах медицини, 

промисловості, сільського господарства.  

Із ростом потужностей прискорювачів, росли вимоги до безпеки, 

надійності, технічного обладнання, професіоналізму обслуговуючого персо-

налу.  Окремої уваги вимагає технічне обладнання прискорювача, яке включає 

в себе багато систем, які забезпечують функціонування самого прискорювача, а 

саме системи високовольтного та високочастотного живлення, охолодження,  

датчиків температури, тиску, струму пучка, вакууму; механічних переміщень, 

управління магнітами тощо. Контроль роботи прискорювача заряджених часток 
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здійснюється системою керування, складність якої залежить від масштабів та 

типу прискорювача.  Важливою частиною системи керування є програмна 

частина, яка повинна забезпечувати взаємодію оператора із об'єктом 

управління, а саме виконання різних сценаріїв, пов'язаних із увімкненням та  

вимкненням установки, вимірюванням параметрів пучка, обробкою аварійних 

ситуацій, ведення журналів подій у системи, а також виконання інших 

процедур, пов'язаних із роботою прискорювача. 

Як і  будь-які складні експериментальні установки, прискорювачі 

розробляються тривалий час, термін їх експлуатації достатньо великий, а 

вимірювальна й управляюча електроніка та програмне забезпечення зі с часом 

морально й фізично застарівають. Проста заміна інформаційно – вимірювальної 

й управляючої системи  (ІУВС) попереднього покоління на розроблене із 

застосуванням сучасної елементної та програмної бази дозволяє не тільки 

продовжувати термін експлуатації, але і отримати нові результати за рахунок 

більш прецизійних відмірювань. Вимогою часу є і більш широке коло 

користувачів високовартісного часу унікальної установки. 

Тому розробка сучасних багатоканальних систем збору даних і 

управління складних технічних об'єктів, у тому числі, для прискорювачів 

заряджених часток є актуальною задачею. 

Метою даної статті є розробка  структурної схеми, комп'ютерне моделювання й 

створення апаратно-програмних модулів для побудови підсистем багатоокана-

льного вимірювання  та керування у складі інформаційно – вимірювальної й 

управляючої системи складних технічних об’єктів, окремо, прискорювача 

заряджених часток Ван де Граафа. 

Структурна схема багатоканальної системи збору даних і управління з 

дистанційним доступом. 

Структурна схема багатоканальної системи збору даних і управління 

представлена на рис.1. Така схема визначає основні функціональні частини 

системи і призначена для відображення загальної структури приладу, який 

розробляється, його основних блоків, вузлів, частин і зв'язків між ними [1]. 
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Рис.1. Структурна схема багатоканальної системи збору даних і управління. 

Об.к. – об’єкт керування, МК – мікроконтролер,  ВП - виконуючий пристрій, 

ДТ – датчик температури, ДН – датчик напруги, ДС – датчик струму, ДВ – 

датчик вакууму, ЦАП - цифро-аналоговий перетворювач, АЦП - аналого-

цифровий перетворювач, ПК - персональний комп'ютер, П – підсилювач, П/Н – 

пристрій посилення/нормування сигналу. 

 

Схема зібрана на основі 32 – розрядного мікроконтролера  STM32F4, 

модулях зв’язку  по радіоканалам ESP32-SX1278-Lora й SIM800L та DP83848 

Ethernet Board для роботи в дротової локальної мережі.  

Мікроконтролер STM32F4 запрограмований на прийом інформації як від 

аналогових, так і від цифрових датчиків, їх аналого-цифрове перетворення, 

фільтрацію, передачу даних та прийом команд управління від інтерфейсних 

модулів, а також на управління цифровими і аналоговими регуляторами. Як 

видно зі схеми робота контролера може здійснюватися в складі бездротової 

сенсорної мережі - протокол канального рівня LoRaWAN, Wi-Fi технологія 

бездротової локальної мережі з пристроями на основі стандартів IEEE 802.11 

(ESP32-SX1278-Lora), GSM мережі (SIM800L) і найбільш поширеною техноло-

гією організації дротових локальних мереж Ethernet (DP83848 Ethernet Board).  
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Програмне забезпечення  

Для розробки інтерфейсу керування, використано середовище розробки 

LabVIEW. LabVIEW (LV) (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench) – це середовище та платформа розробки програм, на графічній мові 

програмування G фірми National Instruments. На даний час є версії для UNIX, 

Linux, Mac OS, але найпоширенішими та найпопулярнішими є версії під ОС 

Windows. LV використовується в системах збору й обробки даних, а також для 

управління технічними об'єктами і технологічними процесами. Програма LV є 

віртуальним приладом  (ВП) і складається з двох частин: 

1. Блочної діаграми, що описує логіку роботи віртуального приладу; 

2. Лицьовій панелі, що описує зовнішній інтерфейс віртуального приладу. 

Лицьова панель ВП  містить засоби введення-виведення: кнопки, переми-

качі, світлодіоди, верньеры, шкали. Вони використовуються людиною для 

управління ВП, а також іншими ВП для обміну даними. 

Блокова діаграма містить функціональні вузли, які є джерелами, приймачами 

і засобами обробки даних. Також компонентами блокової діаграми є термінали 

(«задні контакти» об'єктів лицьовій панелі) і керуючі структури (є аналогами таких 

елементів текстових мов програмування, як умовний оператор «IF», оператори 

циклу «FOR» та «WHILE» тощо). Функціональні вузли та термінали об'єднані в 

єдину схему лініями зв'язків. LV підтримує широкий спектр обладнання і має в 

своєму складі численні бібліотеки таких компонентів, як: для підключення зовніш-

нього обладнання з найбільш поширених інтерфейсів і протоколів (RS-232, TCP/IP 

USB тощо); для візуалізації даних та результатів їх обробки; для моделювання скла-

дних систем; для генерації звітів; для генерації та цифрової обробки сигналів і т.д. 

На рисунку додано, що для  обміну даними між ПК та МК використано 

USB інтерфейс. Для роботи з віддаленими користувачами запропоновано 

хмарний сервіс ThingsBoard і розроблено  Android-додаток. 

Література: 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Глотов О.В., 

студент спеціальності 

 «Інженерія програмного забезпечення»  

Машинобудівний коледж Донбаської  

державної машинобудівної академії 

м. Краматорськ, Україна 

У XXI столітті комп'ютерна індустрія стає дедалі більше і як наслідок всі 

сучасні організації та фірми мають власні електронні бази даних. Сфера їх 

застосування надзвичайно широка. На сьогоднішній день вони стали невід'єм-

ною частиною будь-якої галузі економіки і повсякденного людського життя. 

Обсяги інформації в світі постійно зростають. Саме тому бази даних набули 

такого широкого застосування серед всіх галузей народного господарства. Її 

результати можна успішно застосовувати для розвитку універсальних систем 

управління базами даних і розробки спеціалізованих систем. В даний час сфера 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296804
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296804&selid=21921209
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
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СУБД досягла великого прогресу в технологіях аналізу, сортування, обробки і 

зберігання даних. Новітні технології дозволяють працювати з базами даних 

петабайтного розміру. При цьому обробка і аналіз даних виконуються в режимі 

реального часу.  

Електронні бази даних є потужним інструментом в роботі всіх сфер 

діяльності будь-якої організації. Удосконалення алгоритмів, швидкість обробки 

і перевірки даних залишається актуальною і першорядним завданням. 

Створюються нові інструменти для роботи з усіма типами даних . 

Бази даних отримали таку популярність за кількома критеріями: 

швидкість обробки величезних обсягів інформації, доступність інформації та 

гнучкість її використання. У сучасному динамічному світі, щоб бути успішною 

компанією, необхідно швидко приймати ефективні рішення і виконувати 

поставлені завдання. Це стало можливим з використанням електронних баз 

даних. Продуктивність обчислювальної техніки на сьогодні дуже висока, це 

дозволяє ефективно використовувати електронні бази даних. Обсяги інформації 

постійно зростають, тому кращих результатів можна досягти створюючи нові 

технології обробки даних, що знаходяться на різних серверах. Також перевагою 

є те, що електронні бази даних можуть легко перебудовуватися для певних пот-

реб. Розвиток електронних баз даних – це шлях до мобільності та простоти [4]. 

Великого поширення бази даних набули в сфері бізнесу. Кожен керівник 

зараз має у своєму розпорядженні сучасні гаджети, такі як смартфони та 

планшети, з доступом до глобальної мережі Інтернет. Це дає йому можливість 

доступу до потрібної інформації у будь-який час та у будь-якій точці планети. 

Також керівник може змінювати інформацію у базі даних за необхідності. Це 

можливо завдяки хмарним технологіям, які зараз стрімко розвиваються [3]. 

Обсяги інформації в світі весь час невпинно зростають. Звичайно це 

хороший факт, так як збільшуються шанси знайти корисну інформацію. Для 

цього достатньо мати планшетах тощо, а також діляться цією інформацією з 

іншими. Вся ця інформація зберігається у «хмарі», що дає можливість 

користувачам припинити використання паперових щоденників, записників, 
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календарів тощо, а також працювати одночасно на кількох пристроях [1]. 

Рітейл має справу з великою кількістю різноманітної інформації та даних 

про кількість товарів на складі, з карт постійних відвідувачів про здійснені 

ними покупки, інформація з касових чеків, про зміни цін на товари. Саме тому 

для компаній вигідно використовувати хмарні бази даних з метою зменшення 

витрат та покращення усіх супутніх процесів [3]. 

Хмарні бази даних допомагають спростити процес підбору персоналу, 

підвищення кваліфікації працівників та полегшують спілкування і взаємодію 

персоналу. Такі технології мають тенденцію до доступності та спрощення. 

Саме тому у бізнесі виникає необхідність впровадження хмарних технології. 

Блокчейн – це технологія, яка здатна розширити цифрове перетворення за 

межами стін компанії і в персональний комп’ютер, Інтернет та зручний 

браузер. Пошукова система браузера бере потрібну інформацію із баз даних 

відповідно до запиту користувача. На сьогоднішній день не пошукові системи 

підлаштовуються під сайти, а навпаки. Ключові слова втрачають головну роль, 

так як пошукові системи орієнтуються на контекст, у якому вжито те чи інше 

слово. Тому користувач має більшу вірогідність отримати найбільш 

підходящий сайт з потрібною інформацією та даними. Здавалося б все 

складається дуже добре, проте існує проблема. Інформації у базах даних 

Інтернету настільки багато і її половина не актуальна, застаріла та часом взагалі 

фальшива. Тому користувачеві важко обробити та проаналізувати самому таку 

велику кількість результатів свого запиту. Звичайно найбільш корисні та 

підходящі сайти зазвичай найперші у списку результатів пошуку, але часто 

таких результатів може бути декілька мільйонів. Вирішенням цієї проблеми 

можуть стати засоби штучного інтелекту [2]. 

МуSql і PostgreSQL   бази даних з відкритим кодом – оптимальний вибір для 

більшості завдань. Обидві підтримують кластеризацію, є приклади 

використання в великих проектах і навіть міграції з однієї на іншу в великих 

проектах. NoSQL переживає період зрілості. Створені при бурхливому 

зростанні інтернету, ці БД розвивалися для відповідних завдань, наприклад, для 



12 
 

зберігання і обробки мільярдів неструктурованих документів. Багато рішень 

декларують “eventual consistency”, що означає відмову від строгого “C” в CAP-

теоремі. Деякі NoSQL-рішення знижують доступність (“A”) і декларують “CP”, 

наприклад, Cassandra. Популярність мови SQL і розвиток «заліза» породили 

новий рух – розподілені бази даних з цих слів SQL. Серед них виділяється 

Google Spanner, яка гарантує linearizability – глобальний порядок записів всіх 

транзакцій. Щоб вирішити таке завдання в масштабах планети, потрібно 

синхронізувати час на серверах БД по всьому світу. Компанія Google 

використовує для цього атомний годинник, а для резерву – GPS-приймачі. 

Для більш кращого пошуку потрібної інформації в Інтернеті необхідно вико-

ристовувати більш ефективні системи управління базами даних. Популярними на 

сьогоднішній день є MS SQL Server (комерційна система управління базами 

даних, в якій для запитів використовується мова Transact-SQL. Застосовується для 

невеликих та середніх баз даних, а також для великих, наприклад баз даних 

підприємства), Micro Focus Vertica (має розширені можливості машинного 

навчання, включаючи нові алгоритми, реплікацію моделі, функції підготовки 

даних та неперервний наскрізний робочий процес для спрощення продуктивності) 

та Oracle (об’єктно-реляційна система управління базами даних) [5]. 

Література: 

1. Семчишин А. Якими є сценарії використання хмарних технологій. 

URL: https://nachasi.com/ 2017/10/12/cloud-usage/ – стаття в інтернеті. 

2. What is blockchain? URL: https://azure.microsoft.com/en-us/soluti-

ons/blockchain/ 

3. Богомазова И.В. Использование баз данных в продвижении туристских 

территорий [Текст]. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2017. 

№ 2. С. 3-8. 

4. Що таке База Даних? URL: http://bestwebit.biz.ua/pages_03/Le-

arn_DB_theory_What_is_DB.php – стаття в інтернеті. 

5. Динамічні і статистичні сайти. URL: http://www.antula.ru/rang-

problems_2.htm – стаття в інтернеті. 
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Анатомія людини входить в обов’язковий набір знань кожного медич-

ного працівника, оскільки вивчає будову безпосереднього об’єкту докладання 

самої медицини. Але навіщо ж нам треба вивчати анатомію людського тіла? Це 

дуже риторичне питання, бо вивчати будову свого тіла і роботу всіх органів 

потрібно всім. Тобто взагалі всім людям, а не тільки лікарям, студентам-

медикам, спортсменам та викладачам фізкультури. Напевно, всі розуміють, що 

потрібно знати своє тіло, але все-таки не всі розуміють важливість цієї науки – 

анатомії. Давайте згадаємо як ми ставимось до власного тіла? Найбільшої уваги 

ми приділяємо своїй шкірі. Та й то не здоров’ю шкіри, а її зовнішньому 

вигляду, що вже говорити про те, що знаходиться глибоко під шкірою. Ми 

маємо одне тіло на все життя, а знаємо про нього менше, ніж про свій 

автомобіль, який явно не на все життя купуємо. Тіло нам дано одне на все 

життя і потрібно про нього піклуватися. А як піклуватися, якщо ми не знаємо, 

як воно влаштовано, якщо не розуміємо законів його функціонування? 

Людський організм – дуже складний механізм, і якщо ми хочемо довго жити 

потрібно ставитися до такого дару з вдячністю і любов’ю. 

Зараз, у світі сучасних технологій, телефони, комп’ютери та планшети 

стали невід’ємною деталлю нашого життя. Деякі люди вже давно не уявляють 

mailto:10nyk1972@gmail.com
mailto:kholikova@marschool64.net
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життя без інтернету – за статистикою людина в середньому проводить у 

всесвітній павутині по 5 годин на день. Так чому ж сучасній техніці не 

допомогти нам у вивченні анатомії? Особливо це буде корисно студентам-

медикам, які, обираючи таку складну і відповідальну професію, просто повинні 

знати будову людського тіла до найдрібніших подробиць. 

У цьому може допомогти додаток Complete Anatomy, який можна вільно 

скачати собі на телефон і вивчати анатомію власного тіла в будь-якому місті і в 

будь-який час, незалежно від геолокації і прогноза погоди за вікном. Функції 

цього додатка безмежні і неймовірно цікаві. Це повний посібник з анатомії для 

тих, хто серйозно цікавиться людською природою. Реалістичну тривимірну 

модель людини можна обертати і розглядати під будь-яким кутом, вивчати будову 

і роботу всіх систем організму в комплексі або окремо. За наочність відповідають 

3D-зображення і анімація. А функція доповненої реальності на пристроях Apple 

дозволяє спроектувати будь-яке зображення в простір і побачити цікаву частину 

тіла прямо перед собою. Це масштабний 3D-довідник з анатомії, створений для 

практикуючих фахівців і студентів-медиків, який можна безкоштовно встановити 

на свій мобільний та вивчати будову свого тіла так легко, ніби грати в телефонну 

гру. Програма надає користувачам можливість вибирати окремі частини віртуаль-

ного об’єкта, робити інтерактивні позначки і замітки, та прослуховувати вимову 

термінів для всіх анатомічних структур. Цей додаток послужить прекрасним 

доповненням до атласу і підручника з анатомії людини та буде гарною підмогою 

для студентів-медиків при підготовці до екзамена з анатомії, бо чіткі визначення 

допоможуть швидко вивчити або згадати анатомічні особливості[2].  

У додатку є багато різних можливостей: 

1) повністю тривимірна і масштабована модель людини; 

2)повністю відтворені системи людини: скелет, м’язи, сполучна тканина, 

артеріальна, венозна, лімфатична, нервова, респіраторна, травна, ендокринна, 

урогенітальна, покривна, серце і мозок; 

3)анімація м’язів: можна переглядати рух м’язів кожної категорії, а також 

досліджувати іннервацію; 
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4)запис взаємодії: записуйте дії з моделлю з підтримкою аудіо для подальшого 

відтворення і аналізу; 

5)анотації: створюйте начерки, рукописні замітки, прикріплюйте зображення 

або фото; 

6)тести: перевірте свої знання анатомії за допомогою тестів і питань. 

Варто сказати, що в плані оптимізації та продуктивності мобільний 

додаток Complete Anatomy вийшов дуже якісним. Додаток не відчувається 

скопійованим з iOS, працює дуже плавно і швидко, а також легко управляється 

як за допомогою сенсорного введення, так і за допомогою миші. Зрозуміло, є 

підтримка пера і Windows Ink, так що краще всього використовувати додаток на 

гібридних пристроях, наприклад Surface Pro. 

Ця безмежна у своїх можливостях програма, присвячена вивченню будови 

людського тіла, вона дає можливість отримати найдетальнішу інформацію про всі 

органах і системах людини, а також, дізнатися більше про те, як лікувати 

найскладніші захворювання. Єдиний недолік цього додатка полягає лише в тому, 

що подібні проекти коштують зазвичай дуже дорого. Хоча сам додаток і частина 

його функцій доступні безкоштовно, а повна версія обійдеться вам в кругленьку 

суму. Анатомія – складна наука, терміни якої іноді шокують і постійно 

змінюються, і вона вимагає постійного оновлення знань. Тому довідник Complete 

Anatomy – це нова, цікава і завжди актуальна інформація для студентів-медиків, 

яка дозволяє глибше пізнати основи, осягнути всі тонкощі людського тіла, а також 

скласти іспит і стати незамінним спеціалістом у медичній сфері[2].  

Література: 
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prilozhenie-complete-anatomy.html 
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3. https://www.oum.ru/literature/referat/standart-2016-2017/dekabr/zachem-

izuchat-anatomiyu-i-fiziologiyu-yogam-i-voobshche-vsem-lyudyam-v-levashov/ 
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У 1885 році німецький психолог Герман Еббінгауз провів дослідження 

пам’яті, у результаті якого було виявлено залежність відтворюваності нової 

інформації від часу. Через годину після першого безпомилкового повторення 

інформації відсоток відтворюваності склав 40%. Через десять годин – 35%. Через 

24 години – 30%. Графік залежності формує криву Еббінгауза (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Крива Еббінгауза 

Дослідження Еббінгауза стало основою техніки інтервальних повторів, 

що полягає в повторенні засвоєного матеріалу через певні зростаючі інтервали 

часу. За таким принципом працює метод Лейтнера: фрагменти інформації 

записуються на картках і розбиваються на групи. Картки з першої групи 
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демонструються учневі найчастіше, картки з другої групи – трохи рідше, і так 

далі. Якщо учень правильно пам’ятає інформацію з картки, вона переміщується 

у наступну групу. Якщо помиляється – картка переміщується у попередню або 

першу групу (рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 2 – Візуалізація методу Лейтнера 

 

Метод Лейтнера широко використовується для вивчення іноземних мов. 

Але оригінальний метод Лейтнера не може бути використаний для формування 

навичок, адже концентрується на здатності відтворювати певну інформацію. У 

зв’язку з цим, є перспективною розробка модифікації методу Лейтнера, що 

може бути використана таким чином. Така модифікація описана нижче. 

У цій модифікації картки – це алгоритми, структури даних, техніки 

розв’язання задач – наприклад, пошук у глибину [3], дерево відрізків [4], 

динамічне програмування [5] тощо. 

Картки розбиваються на десять груп. У першій групі знаходяться 

найменш засвоєні картки. У десятій групі – найкраще засвоєні картки. У 

випадку, якщо учень проходить тестування успішно, картка переміщується до 

наступної по порядку групи. Якщо результат тестування незадовільний, картка 

переміщується до попередньої групи. Якщо учень не проходить тестування для 

картки протягом 7 днів, картка переміщується до попередньої групи. 

Частота повторень для групи характеризується послідовністю Фібоначчі і 

наведена у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Частота повторень для групи 

Номер групи Частота повторень (дні) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

6 13 

7 21 

8 34 

9 55 

10 89 

 

Наприклад, картки з першої групи пропонуються для тестування щодня. 

Картки з десятої групи – раз на три місяці. 

Тестування полягає у розв’язуванні певного набору задач, пов’язаних з те-

мою картки. Підбір задач є ключовим фактором успішності застосування методу. 

Для кожної задачі визначається числова характеристика складності. 

Складність задачі залежить від: 

1. кількості людей, що успішно розв’язали задачу; 

2. кількості людей, що зробили щонайменше одну спробу розв’язку; 

3. середньої кількості спроб, необхідних для розв’язку задачі. 

Числова характеристика складності – це ціле невід’ємне число. Значення 

0 характеризує максимально просту задачу – задачу, яку з першого разу 

розв’язують усі, хто намагається. Максимальне значення складності не 

обмежується. 

Запропоновано формулу: 

𝑋 = (
𝐴 ∗ 𝑅2

𝑆
− 1) ∗ 100 

X – числова характеристика складності задачі; 
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S – кількість осіб, що розв’язали задачу; 

A – кількість осіб, що намагались розв’язати задачу; 

R – середня кількість спроб, за яку було досягнуто правильне рішення. 

Для підвищення точності, для тренування не використовуються задачі, які 

намагались розв’язати менше 100 осіб. 

Задачі розбиваються на десять груп за рівнем складності. Для цього вони 

сортуються за складністю і діляться на десять рівних груп. При тестуванні 

використовуються задачі з відповідним рівнем складності. Оскільки задача 

може бути пов’язана з декількома картками, для тестування відбираються 

задачі, які користувач може розв’язати. Наприклад, у користувача є картка 

«дерево (теорія графів)», що відноситься до 5 групи, і картка «алгоритм 

Крускала» [6], що відноситься до 1 групи. Таким чином, для тестування не буде 

використано задачу 5 групи складності, що пов’язана з обома вказаними карт-

ками, оскільки учень не в достатній мірі володіє темою «алгоритм Крускала». 

Перевірка правильності розв’язку задачі може бути виконана за 

допомогою різних онлайн-ресурсів, що надають архів задач з програмування, а 

також автоматизовану тестову систему, що перевіряє правильність розв’язку 

задачі, а також відповідність заданим вимогам до споживання програмою 

системних ресурсів – таких як оперативна пам’ять та час виконання. 

Прикладами таких сервісів є Codeforces [7], E-Olymp, Timus Online Judge тощо. 

Оскільки на початку тренувань учневі потрібно розв’язувати велику 

кількість задач, може виникати ситуація, у якій протягом одного дня учень не 

встигає пройти тестування для всіх запланованих карток. Для цього учневі 

потрібно визначити пріоритет кожної картки – таким чином, в першу чергу на 

тестування подаються картки з вищим пріоритетом. 

Існує необхідність розробки програмної системи, що забезпечить впровад-

ження та дослідження ефективності розробленої модифікації методу Лейтнера. 
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Вступ 

3D – друк та 3D - сканування використовується для швидкого створення 

прототипів в різних галузях нашого життя. Мабуть, найвагомішою перевагою 

тих хто використовує технологію тривимірного друку є можливість роботи з 

реальним прототипом необхідної моделі, так можна оцінити його функціональ-

ність і ергономіку, а також виявити можливі недоліки перед виробництвом, що 

колосально зменшує фінансові та часові витрати. Окрім цього маючи реальний 

прототип розробники можуть проводити різні тести, навіть такі які не можна 

робити на готовому зразку. Крім того використовуючи подібну технологію 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Пошук_у_глибину
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можна виготовляти готові предмети з різних матеріалів, що відмінно 

позначається на малосерійному виробництві, оскільки унікальний за своєю 

простотою технічний процес дає можливість зробити деталь будь-якої 

конфігурації за відносно короткий час. Таким чином, швидке прототипування є 

однією з найбільш перспективних галузей, що дозволяють заощадити 

колосальну кількість коштів, сил і часу інженерам, конструкторам, дизайнерам, 

архітекторам і навіть лікарям [1]. 

Об’єкт дослідження – навчально – наукові  лабораторні комплекси і про-

цеси Web управління системами 3D моделювання, 3D сканування та 3D друку. 

Предмет дослідження - інформаційно – управляюча система для 

мережевої автоматизації управління 3D лабораторіей. 

Мета роботи — розробка наукових і інформаційно - інженерних засад та 

створення інформаційно – управляючої системи для мережевої автоматизації 

Web управління процесами комп’ютерного моделювання тривимірних об’єктів, 

технологією тривимірного сканування і тривимірного друку. Комп’ютерне 

моделювання тривимірних об’єктів буде ефективно використовуватися для 

інноваційного навчального процесу, під час проведення лабораторних робіт і 

наукових досліджень, об’ємного  синтезу складних об’єктів із використанням 

технологій тривимірного друку і тривимірного сканування. 

Методи дослідження — моделювання інформаційно-управляючих 

систем, моделювання 3D-об’єктів, математичні методи обробки інформації. 

Основні технології тривимірного друку і сканування 

1.1 Процес 3D – друку 

3D друк - процес створення твердих тривимірних об'єктів будь-якої 

форми з цифрової комп'ютерної моделі. Існують різні технології тривимірного 

друку. Різниця між ними полягає в способі накладення шарів виробу і різних 

матеріалах для друку. З усіх  основних напрямків технології тривимірного 

друку - лазерна стереолітографія (stereo laser lithography, SLA), лазерне 

спікання порошків (selective laser sintering, SLS), електронно-променева плавка 

(electron beam melting, EBM), ламінування листових матеріалів (laminated object 
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manufacturing, LOM) і екструзионний друк або технологія пошарового 

наплавлення матеріалу (fused deposition modeling, FDM) було вибрано остання 

технологія, як найбільш доступна і дешева [2]. 

Технологія тривимірного друку FDM являє собою моделювання методом 

наплавлення. Ця технологія є досить простою: тривимірні об'єкти створюються 

з розплавленого матеріалу (найчастіше пластик), який подається через сопло 

(екструдер), проходячи через нього матеріал розплавляється до необхідної 

температури і подається на друкувальний стіл, на якому відбувається 

безпосереднє моделювання конкретного об'єкта за рахунок запрограмованого 

руху сопла над друкувальним столом з майбутнім об'єктом (також рухатися 

може стіл відносно сопла або ж відбувається взаємний рух обох систем) уздовж 

трьох осей (X, Y, Z), після подачі на друкувальний стіл матеріал твердне [3]. 

1.2 Процес 3D – сканування 

3D - сканування являє собою безперервне використання лазерного 

далекоміра, промінь якого в процесі роботи сканує об'єкт по певній «сітці» з 

чітко заданим кроком. Після зняття даних, отримані результати зводяться в 

хмари точок, які зводяться (зшиваються) в єдину модель за допомогою 

спеціального програмного забезпечення, таким чином ми отримуємо 

тривимірне зображення об'єкта [4]. 

Система лазерного сканування складається з блоку самого лазерного 

сканера БЛС і персонального комп'ютера зі спеціалізованим програмним 

забезпеченням. БЛС в свою чергу складається з лазерного далекоміра, 

адаптованого для роботи з високою частотою, і блоку розгортки лазерного 

променя. У якості блоку розгортки в БЛС виступають високоточний 

сервопривід і полігональне дзеркало або призма. Сервопривод відхиляє промінь 

на задану величину в горизонтальній площині, при цьому повертається вся 

верхня частина сканера, яка називається головкою. Розгортка у вертикальній 

площині здійснюється за рахунок обертання або коливання дзеркала. У процесі 

сканування фіксується напрямок поширення лазерного променя і відстань до 

точок об'єкта. В процесі зняття даних і після нього, точки зшиваються в хмари 
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точок, програмно обробляються «зшиваються» і в підсумку ми бачимо 

віртуальну 3-D модель об'єкта сканування. На якість сканування впливає безліч 

чинників. Колір, структура поверхні, розширення, температура, освітлення, 

швидкість зняття, фізика деталі та інше, в нашому випадку, наприклад, брязкіт 

сервоприводу або крокової двигуна [5]. 

Розробка апаратно-програмного забезпечення 

Архітектура системи в нотації UML 2.00 зображена на рисунку 1.  

Система Web управління 3D лабораторією побудована по клієнт 

серверній архітектурі, в якій сервером виступає сервіс ThingSpeak, а в якості 

клієнта розроблено Web-додаток «Система автоматизації управління 3D 

лабораторією». Також сервер повинен обробляти інформацію, що отримується 

від 3D-сканеру та 3D-принтеру за допомогою використання технології Internet 

of Things (Інтернет речей, IoT) [6, 7]. 

 

Рис. 1 - Діаграма розгортання «Система автоматизації управління 3D 

лабораторією». 

Створення 3D-моделі відбувається наступним чином: за допомогою 3D-

сканеру створюється модель в форматі STL. Інформація про процес сканування 

передається від 3D-сканера на сервіс ThingSpeak, а переглянути її можна у 

Web-додатоку «Система автоматизації управління 3D лабораторією». По 

закінченню сканування файл сжимаеться та відправляється по мережі Internet 

на сервіс Google Drive [8, 9]. Після цього, за необхідності, модель можна 

модифікувати використовуючи програму SolidWorks. Далі ця модель 
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завантажується в програму Cura, яка відповідно з поточними настройками 

розбиває модель на шари і для кожного шару пише інструкцію з параметрами 

друку - послідовністю команд, які виконає принтер. Як поточні налаштування 

оператор задає діаметр прутка матеріалу, висоту шару, швидкість переміщення, 

ставлення заповненого матеріалом обсягу до загального обсягу (коефіцієнт 

заповнення), температури сопла і підкладки. 

Далі готується до роботи сам принтер, включаються нагрівачі, оператор 

проводить перевірку точності переміщення рухомих частин, зокрема 

переміщення екструдера по осі Z, кількість пропонованого матеріалу, якість 

притискання сопла екструдера до поточного шару. Принтер починає друк в 

точці, що відповідає початку координат, причому особливо важливо точно 

задати початкове положення екструдера щодо осі Z. Для наступних шарів 

спочатку друкується периметр, потім проводиться заповнення внутрішньої 

частини з заданим раніше коефіцієнтом заповнення. Інформація про перебіг 

процесу друку передається до сервісу ThingSpeak, а переглянути її можна у 

Web-додатоку «Система автоматизації управління 3D лабораторією» Після 

закінчення друку екструдер відводиться від деталі, і, як тільки деталь остигає 

до кімнатної температури, її знімають з підкладки. 

Вибір принтерів і сканерів визначався по простоті конструкції, легкості 

заміни деталей і модифікації, великого числа варіантів виконання і великого 

кола користувачів, програмного і апаратного забезпечення. 

Висновки 

Тривимірний друк є конкурентоспроможною технологією організації 

дрібносерійного виробництва, де він може застосовуватися для створення 

наочних макетів, прототипування і корпусування виробів. У даній роботі нами 

запропоноване рішення реалізації інформаційно – управляючої системи для 

мережевої автоматизації Web управління процесами комп’ютерного 

моделювання тривимірних об’єктів, технологією тривимірного сканування і 

тривимірного друку. Дана класифікація методів 3D-друку, описана конструкція 

і принцип роботи 3D-принтера і 3D-сканера,  наведені характеристики 
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використовуваних матеріалів. Описано процес синтезу 3D об’єктів з 

використанням 3D-сканеру і хмарного сервісу ThingSpeac, з подальшим їх 

друком на 3D-принтері. 

Створене програмне забезпечення дозволить студентам і науковцям 

віддалений доступ до обладнання лабораторного комплексу в будь-який час і з 

будь-якого робочого місця, включаючи домашні комп'ютери. 

Науково дослідна робота внесла серйозний внесок в створення навчально-

наукової лабораторії з моделювання тривимірніх об'єктів, проте як і раніше акту-

альною є проблема точності сканування тривимірних об'єктів, яка в подальшому 

може бути вирішена використанням інтерференційного методу сканування.  
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УТОЧНЕНА МОДЕЛЬ ПОРУШНИКА ТА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КІБЕРАТАК 

В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

 Козаренко В.С., Пастушенко В.Р. 

Навчально-науковий інститут  

інформаційної безпеки 

Національної академії Служби безпеки України 

Реалізація ефективного кіберзахисту (включаючи, криптографічний захисту 

інформації (КЗІ)), в системах управління технологічними процесами (СУТП) потре-

бує побудови адекватної моделі загроз, що в умовах постійного вдосконалення 

методів та засобів нападу вимагає постійного уточнення моделі потенційного 

порушника системи захисту. Аналіз повідомлень про кібератаки дає змогу визна-

чити мету його злочинних дій, а саме нанесення суттєвих збитків власнику системи, 

мінімізуючи при цьому власні фінансові, матеріальні та інші витрати.  

Для цього, по-перше, він має достатньо високу кваліфікацію та необхід-

ний фінансовий ресурс, технічне і програмне оснащення, які дозволяють йому 

створювати складні програмні комплекси для реалізації кібератак. По-друге, 

згідно з принципом Керкхофса, він знає алгоритми функціонування засобів 

захисту, включаючи засоби КЗІ, але до початку атаки не знає діючих ключів. 

По-третє, для досягнення поставлених цілей порушник має можливість 

перехоплення будь-якої інформації у транспортній мережі, модифікацію або 

створення неприпустимої команди за відносно невеликий час.  

     Виходячи з викладеного, можливо передбачити наступні варіанти його 

зловмисних дій (потенційних загроз) стосовно СУТП в цілому: 
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 1) модифікація дійсної команди або реальної інформації про внутрішній 

стан системи; 

 2) формування та надсилання керованому об’єкту неприпустимої 

команди або фальшивих даних про внутрішній стан СУТП;  

3) перехоплення в транспортній мережі окремих команд або частки 

інформації щодо внутрішніх станів задля їх вилучення;  

4) крадіжка конфіденційної інформації щодо сервісів, які надаються; 

 5) модифікація або руйнування програмного коду СУТП.  

Щодо програмних реалізацій засобів КЗІ, які використовуються в СУТП, 

можливо вважати, що метою дій порушника може бути: 

 1) зміна, знищення або крадіжка критичних параметрів CSP; 

 2) модифікація програмного коду (криптосхеми) засобу КЗІ. 

     На підставі аналізу наукових публікацій щодо реалізації кібератак у 

поєднанні з відомими методами криптоаналізу на основі побічних каналів  була 

сформована наступна модель кібератак в СУТП, яка включає вісім фаз 

активних дій порушника:  

1. Розвідка. На першому етапі порушник, використовуючи всі доступні 

методи, здійснює приховане вивчення вразливостей комп’ютерної системи 

(КС), яка є технологічною базою функціонування СУТП, а також виявлення 

слабких місць наявної системи захисту. 

2.  Розробка. На цьому кроці, здійснюється вивчення отриманої інформа-

ції та розробка програмних засобів для реалізації атак (ПЗРА).  

3.  Маскування. Порушник здійснює заходи щодо усунення ознак, які 

пов’язують ПЗРА та спосіб його застосування з реальним розробником, та/або 

створює фіктивні ознаки, що ототожнюються з непричетними до кібератаки 

суб’єктами. Також він визначає тактику приховування реального маршруту 

(адрес проміжних вузлів глобальної мережі) спроб проникнення в КС. 

4.  Проникнення. Використовуючи створені засоби і технології, а також 

можливості інсайдерського впливу порушник забезпечує подолання системи 

захисту та проникнення ядра ПЗРА в програмне середовище КС. 
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5. Підготовка. Далі в автоматичному або автоматизованому режимі 

реалізується збирання ПЗРА з окремих модулів, його інсталяція та ініціалізація.  

6. Реалізація. Ініціалізоване ПЗРА на основі певної апріорної інформації про 

підсистеми (елементи) КС, що виконують конкретні функції СУТП, а також про 

потрібні порушнику дані, зокрема, чутливі параметри безпеки криптографічних 

модулів SSP виявляє та ідентифікує зазначені об’єкти у запам’ятовуючих пристро-

ях КС. У якості відповідної апріорної інформації можуть виступати розмір файлів, 

формати даних, певні ключові слова, програмні переривання/звернення до деяких 

ресурсів системи тощо. Залежно від цілей кібератаки виявлені ресурси можуть бути 

знищені, модифіковані або використані для розкриття конфіденційної інформації. 

7. Витік. За необхідності, створюється канал прихованої передачі 

зібраних даних з використанням методів стеганографії, процедури стискання 

даних з наступним шифруванням, фізичного переносу під час підключення 

зовнішніх пристроїв тощо. 

8. Самоліквідація. На завершальному етапі ПЗРА включає механізми 

самознищення та приховування слідів кібератаки. Цей етап реалізується 

автоматично, в разі настання в КС певних обставин (наприклад, визначеного 

часу), або автоматизовано на підставі отримання команди ззовні. 
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СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Козаренко В.С., Пастушенко В.Р. 

Навчально-науковий інститут  

інформаційної безпеки 

Національної академії Служби безпеки України 

        Грунтуючись на результатах аналізу інформаційної війни Російської 

Федерації проти України можливо визначити, що одним з основних чинників, які 

впливають на воєнно-політичну обстановку в регіоні, є забезпечення інформацій-

ної безпеки України у воєнній сфері. Існуючі прин- ципи готовності Збройних Сил 

України (ЗСУ) до оборони держави, а також ухвалені Верховною Радою України 

засади внутрішньої та зовнішньої політики визначають забезпечення 

інформаційної безпеки України у воєнній сфері одним із пріоритетних напрямів.  

Аналіз досвіду передових країн світу свідчить, що таке завдання зараз 

вирішується за допомогою стратегічних комунікацій. Так, наприклад, у 

балтійських державах шлях створення та функціонування стратегічних 

комунікацій є показовим як з позиції об’єднуючого органу управління 

інформаційною безпекою, так і з погляду формування нових спроможностей у 

секторі безпеки та оборони щодо забезпечення інформаційної безпеки.  

Необхідність створення такої системи в Україні також підтверджується 

положеннями Доктрини інформаційної безпеки України, в якій зазначено, що 

розвиток системи стратегічних комунікацій є одним з національних інте- ресів 

України в інформаційній сфері . Тому метою статті є обґрунтування на основі 

аналізу положень Воєнної доктрини України та Доктрини інформаційної 

безпеки України варіанта структури системи стратегічних комунікацій 

Міністерства оборони України (МОУ) та ЗСУ.  

Сьогодні термін «стратегічні комунікації» для України не є новим, 

оскільки його зміст визначений у положеннях Указу Президента України № 
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555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 

вересня 2019 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”». Так, зміст 

терміна «стратегічні комунікації» передбачає скоординоване й належне 

використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, 

зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та психологічних 

операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави. Основною 

умовою створення стратегічних комунікацій МОУ та ЗСУ є об’єднання 

можливостей та ресурсів МОУ, ЗСУ, інших правоохоронних органів і 

державних інституцій з метою забезпечення інформаційної безпеки України у 

воєнній сфері. Існуючі воєнно-політичні виклики переросли в цілеспрямований 

інформаційний (інформаційно-психологічний) вплив і стали загрозою для 

дестабілізації соціальнополітичної обстановки в Україні та мають тенденції до 

постійно погіршення. 

 Зазначена ситуація вказує на недостатню інформаційну протидію як з 

боку держави, так і МОУ та ЗСУ загалом. Тому інформаційна безпека держави 

у воєнній сфері повинна бути спрямована на запобігання загрозам застосування 

воєнної сили проти України та на формування позитивного міжнародного 

іміджу України, а також на стабілізацію внутрішніх загострень міжетнічних та 

міжконфесійних відносин в Україні. Комплексне дослідження існуючих 

складових інформаційної безпеки держави у воєнній сфері показало, що в 

системі національної безпеки України з питань інформаційної безпеки досі не 

визначені нормативноправові відносини між органами військового управління. 

Так, одним із завдань Генерального штабу ЗСУ є «забезпечення інформаційної 

безпеки у Збройних Силах», що передбачає об’єднання зусиль різних відомств 

та установ держави. 

У МОУ та ЗСУ сьогодні існує нагальна потреба запровадження загально-

державного механізму управління процесом забезпечення інформаційної 

безпеки держави у воєнній сфері. Цей процес є складним і багатогранним, 

оскільки може охоплювати цільові програми, проекти та окремі дії (заходи, 

роботи), спрямовані на реалізацію певного порядку забезпечення інфораційної 
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безпеки держави у воєнній сфері. Виконавцями цього процесу повинні бути 

профільні структури як у складі МОУ та ЗСУ, так і інших суб’єктів сектора 

безпеки та оборони держави, а також задіяні підприємства й установи України, 

котрі не належать до названих суб’єктів. Для того, щоб такий механізм 

управління комунікативними можливостями держави міг бути запроваджений у 

МОУ та ЗСУ і став дієздатним (ефективним), необхідно створити потужний 

орган управління та відповідну структуру, яка безпосередньо відповідатиме за 

організацію та функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки 

МОУ та ЗСУ. При цьому створення системи потребує виконання певних 

заходів у самих МОУ та ЗСУ. 

За результатами обробки й узагальнення зібраної інформації формується 

довідка-доповідь на ім’я заступника міністра оборони України з євроінтеграції. 

Реалізація запропонованої системи стратегічних комунікацій МОУ та ЗСУ 

дасть змогу врегулювати нормативно-правові відносини між органами 

військового управління на всіх рівнях. Крім того, впровадження системи 

стратегічних комунікацій МОУ та ЗСУ створює можливість визначити порядок 

роботи для системи інформаційних заходів МОУ та ЗСУ, який передбачає 

здійснення аналізу змін обстановки в інформаційному просторі та прогнозу-

вання наслідків реалізації виявлених загроз інформаційній безпеці на підставі 

даних моніторингу. 

 Результати аналізу використовуються для оперативного планування та 

управління інформаційними заходами, що передбачає розробку (уточнення) 

замислу та плану проведення інформаційних заходів, організацію розробки та 

поширення інформаційних матеріалів, постановку завдань підпорядкованим 

військам (силам). Результати проведених інформаційних заходів 

визначатимуться в процесі моніторингу інформаційного простору. 

Таким чином, упровадження запропонованої системи стратегічних 

комунікацій МОУ та ЗСУ дасть змогу реалізувати безперервний цикл 

проведення інформаційних заходів та оцінювання їх ефективності. Після 

створення системи стратегічних комунікацій МОУ та ЗСУ в Україні у 
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перспективі може бути запроваджена відповідна організаційна структура 

загальнодержавної системи стратегічних комунікацій. 
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В сучасних умовах широкого використання персональних комп'ютерів 

(ПК) в багатьох галузях діяльності людини, у тому числі бізнесі та науці, вели-

ке значення має висока надійність функціонування  ПК і швидке визначення та 

усунення проблем у їх роботі. Для вирішення цих завдань можна ефективно 

використовувати експертні системи для пошуку несправності ПК [1]. 

Був розроблений прототип експертної системи для пошуку несправності 

ПК, який працює в дещо обмеженій області визначення помилок та 
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несправностей комп'ютера. Знання з даної предметної області були отримані 

шляхом інтерв'ю з експертами у галузі комп'ютерних наук, вивчення та аналізу 

документації і практичного спостереження. У ході розробки прототипу 

експертної системи використовувалася система програмування SWI WIN 

пролог. В якості механізма висновку був обраний зворотній механізм висновку 

(backward chaining). База знань для представлення інформації використовує  

пари атрибут-значення (властивість-значення). Система інтерфейсу користува-

ча використовує такі форми діалогу як таблична та обмежена фразова. 

Даний прототип експертної системи можна вдосконалювати в напрямках 

розширення бази знань для ідентифікації якомога більшої кількості можливих 

несправностей ПК, додавання модулів пояснення та набуття знань і 

вдосконалення інтерфейсу користувача. 
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У роботі запропоновано новий підхід до розробки прискорювачів плазми, 

заснований на застосуванні нейронних мереж. Нейронами в такій мережі є самі 

елементи конструкції прискорювача плазми і типи прискорювачів плазми. 

Зв'язки між нейронами відповідають реальним залежностям елементів 

прискорювачів плазми від типів прискорювачів. 
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Як правило, розробка прискорювачів плазми і іонних інжекторів пов'язана з 

досить трудомістким і тривалим процесом знаходження оптимальних параметрів 

конструкції. Для прискорення цього процесу пропонується використовувати 

нейронні мережі, які вже досить давно використовуються в таких завданнях як 

прогноз, оптимізація, передбачення, апроксимація функцій, управління і в тих 

завданнях, де невідомий точний вид зв'язків між вхідними та вихідними даними. 

Основні класи електричних прискорювачів плазми - плазмові прискорювачі 

з власним магнітним полем, наприклад, імпульсні, стаціонарні торцеві прискорю-

вачі, і плазмові прискорювачі із зовнішнім магнітним полем, наприклад, торцевий 

холівський прискорювач, прискорювач із замкнутим дрейфом електронів і іонний 

прискорювач [1, c. 12]. Крім цього кожен вид прискорювача може ділитися на 

підвиди, наприклад, прискорювач із замкнутим дрейфом електронів ділиться на 

прискорювач з анодним шаром, прискорювач із замкнутим дрейфом електронів і 

продовженої зоною прискорення і прискорювач із зовнішнім електричним полем.  

Кожен з цих видів прискорювачів має свої параметри функціонування, 

такі як сила іонного і електронного струму, потужність, енергія іонів, 

коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт використання маси і ін. Завдяки широкому 

спектру параметрів кожен вид прискорювачів відповідає своїй галузі 

застосування - будь то в якості маршового двигуна для міжпланетних польотів 

(стаціонарні торцеві прискорювачі), або для корекції орбіти штучного 

супутника Землі (прискорювач із замкнутим дрейфом електронів і продовженої 

зоною прискорення). 

Зважаючи на те, що існуючі нейронні мережі є не досконалими 

рішеннями  і можуть робити "помилки", необхідно ретельно підготувати 

відповідну модель.  Окрім того, не можна гарантувати, що розроблена мережа є 

оптимальною мережею. Застосування нейронних мереж вимагає від розробника 

виконання ряду умов. 

Ці умови включають: 

· множину даних, що включає інформацію, яка може характеризувати 

проблему; 
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· відповідно встановлену за розміром множину даних для навчання й 

тестування мережі; 

· розуміння базової природи проблеми, яка буде вирішена; 

· вибір функції суматора, передатної функції та методів навчання; 

· розуміння інструментальних засобів розробника; 

· відповідна потужність обробки. 

Як зазначено в [2, с. 217] : “Практичне застосування нейронних мереж, 

особливо в задачах проектування (в т. ч. синтезу) матеріальних об’єктів, 

пов’язане з вирішенням проблем викликаних особливостями, характерними 

саме для цієї області, тому і підходи до їх розв’язання мають відрізнятися від 

класичних.”. Для проектування доцільно застосовувати багатошарову нейронну 

мережу з нелінійною функцією активації, яка навчається за допомогою 

алгоритму зворотного поширення. Тому найбільш оптимальним є використання 

трьох шарів.  

Для створення нейронної мережі, яку можна було б використовувати для 

розробки прискорювачів плазми або для передбачення значень незалежної 

змінної(в разі завдання регресійного аналізу або прогнозу часових рядів), що 

особливо важливо в разі статистичного аналізу, необхідно:— задати архітектуру 

мережі, тобто задати кількість шарів і кількість нейронів в кожному з них;—оці-

нити вагові коефіцієнти для всіх нейронів мережі (ваги в матрицях зв’язку Wk()). 

Нейронна мережа повинна містити як мінімум два шари: вхідний і вихідний. 

Кількість нейронів у вхідному шарі визначається кількістю використовуваних 

змінних. Якщо всі змінні — безперервні кількісні, то число нейронів просто 

дорівнює числу змінних. Навчання даної нейронної мережі здійснюється шляхом 

послідовного пред'явлення вхідних векторів з одночасним налагодженням ваг 

відповідно до певної процедури. В процесі навчання ваги мережі поступово 

стають такими, щоб кожен вхідний вектор виробляв вихідний вектор.  

Якщо після контрольованого навчання нейронна мережа ефективно 

опрацьовує дані навчальної множини, важливим стає її ефективність при роботі 

з даними, які не використовувались для навчання. У випадку отримання 
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незадовільних результатів для тестової множини, навчання продовжується. 

Тестування використовується для забезпечення запам'ятовування не лише 

даних заданої навчальної множини, але і створення загальних образів, що 

можуть міститись в даних. 

З іншого боку, кожен з прискорювачів плазми має свої елементи 

конструкції, деякі з яких притаманні тільки цьому виду прискорювачів, або має 

свої конструктивні особливості. Наприклад, особливістю прискорювача із 

зовнішнім електричним полем є винесення анода вперед на зріз корпусу, металеві 

стінки прискорювального каналу характерні для прискорювача з анодним шаром. 

Для того, щоб, знаючи вихідні дані, а саме параметри плазмового прискорювача, 

необхідні для вирішення конкретної прикладної задачі проектувальник міг 

визначити елементи і особливості конструкції, які матиме цей прискорювач і його 

вигляд, можна сформувати нейронну мережу, в якій нейронами є самі елементи 

прискорювача. Нейрони зв'язуються між собою, якщо зв'язок неможливий, то на 

ньому ставиться ваговий коефіцієнт 0, а ніж зв'язок сильніше тим вище ваговий 

коефіцієнт. Активаційна функція кожного нейрона, в тому числі і вихідного шару 

- ступінчаста. Вхідний шар нейронів містить параметри плазмового прискорювача 

і пов'язаний з іншими нейронами-елементами.  

Головним компонентом для успішної роботи мережі є представлення і 

кодування вхідних і вихідних даних. Штучні мережі працюють лише з 

числовими вхідними даними, отже, необроблені дані, що надходять із 

зовнішнього середовища повинні перетворюватись. Додатково необхідне 

масштабування, тобто нормалізація даних відповідно до діапазону всіх значень. 

Нормалізація виконується шляхом ділення кожної компоненти вхідного 

вектора на довжину вектора, що перетворює вхідний вектор в одиничний. 

Попередня обробка зовнішніх даних, отриманих за допомогою сенсорів, у 

машинний формат спільна для стандартних комп'ютерів і є легко доступною. 

Розробка прискорювачів плазми і іонних інжекторів з використанням ней-

ронних мереж дозволить максимально скоротити час на знаходження оптималь-

них параметрів конструкції і підвищить якість проектування прискорювачів.  
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1. Постановка задачі. 

В сучасній промисловості для забезпечення збільшеного експлуатацій-

ного ресурсу та надання деталям робочих механізмів необхідних властивостей, 

широко використовують нанесення на поверхню захисних, антикорозійних, 

антифрикційних, декоративних та інших покриттів [1,2,3,4]. 

 Незважаючи на те, що існує достатня кількість досліджень, які направлені 

на знаходження оптимальних рішень проблеми максимальної ефективності 

напилювальних, зокрема магнетронних, систем у вітчизняному секторі економі-

ки є певний дефіцит сучасних інформаційно-керуючих систем і розробок в цій 

галузі. У зв'язку з цим технологічні процеси мають недостатній вихід готової 

продукції, в більшості не можуть бути дистанційно контрольовані, результати 

моніторингу процесів мало доступні в он-лайн режимі інженерному і 
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керуючому персоналу. Тому, створення інформаційно-вимірювальних і 

управляючих систем на сучасній ІТ базі є актуальною задачею. 

2. Проектування підсистеми дистанційного контролю  

Об'єктом дослідження в даній роботі є процеси створення інформаційно-

управляючих систем для технологічних процесів, а предметом дослідження — 

апаратно-програмні модулі системи управління установкою магнетронного 

нанесення функціональних покриттів. Мета — розробка наукових і інформа-

ційно-інженерних засад для створення комп’ютерної системи керування з 

дистанційним доступом для установки магнетронного напилювання. Система 

також може бути застосована для різноманітних галузей техніки та науки.  

Основними завданнями при виконанні цієї роботи вважалися наступні:  

- Вибір технічної бази та розробка архітектури комп’ютерної системи 

управління магнетронним комплексом; 

- Розробка схем, моделей  та алгоритмів функціонування системи; 

- Розробка програмного забезпечення для локальних пристроїв — 

комп’ютерів, телефонів та пристроїв з доступом до веб-браузера; 

  

Рис.1 Діаграма діяльності 

Разом з цим потрібно було вирішити питання оновлення обладнання, 

впровадження серверів та клієнтів, розробка бази даних та надання доступу до 
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неї користувачеві або ж прикладних програм і функціонального, інтуїтивно 

зрозумілого інтерфейсу. На рисунку 1 представлено UML-діаграма діяльності, 

на якій показано основні моменти роботи програми і процесу дистанційного 

контролю з застосуванням хмарної технології. 

Висновки 

Створене програмне забезпечення дозволяє працівникам підприємства 

швидко й зручно слідкувати за технологічним процесом в будь-який час і з 

будь-якого робочого місця, включаючи домашні комп’ютери й мобільні 

пристрої. 
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них органах України. 
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bodies if Ukraine. 
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Постанова проблеми. Сучасна економіка широко використовує 

інформацію та інформаційні ресурси у сфері управління. З цієї причини таку 

економіку називають інформаційною. 

Розрізняють управління (control) і менеджмент (management). Розрізня-

ють інформаційне управління (information control - IC) і інформаційний 

менеджмент (information management - IM). Для нової (інформаційної) 

економіки великого значення набуває мережева економіка і зростає роль 

управління мережевими потоками і роль мережевого і субсидіарного 

управління. Інформатизація, інформаційне суспільство та інформаційна 

економіка - привели до створення інформаційного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В інформаційному менедж-

менті велике значення надається інформаційної підтримки управлінських 

рішень. Для цього використовуються сучасні електронні засоби комунікації, а 

також новітні розробки в галузі прогнозування, сценарне і ситуаційне 

планування. Інформаційне управління приділяє особливу увагу людським 

ресурсам і чинникам, які впливають на ефективність їх використання, таким як 

корпоративна культура і стиль управління, мотивація працівників, взаємини в 

колективі та ін. Для того щоб установа могла адекватно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища, її управління повинно ґрунтуватися на моделях 

інформаційних взаємодій, що представляють собою сукупність правил 

діяльності та орієнтирів розвитку, розрахованих на тривалий термін. 

Мета статті. Метою статті є аналіз та розкриття напряму інформаційного 

управління на застосуванні інформаційних ресурсів для вирішенні управлінь-

ких завдань. 
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 Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційне управління 

включає ряд концепцій і принципів інформаційного менеджменту. До таких 

належать:  

● концепція про межі раціональності особи, що приймає рішення;  

● принцип обмеженої здатності особи, яка приймає рішення, обробляти 

інформацію великого обсягу;  

● принцип обмеженої здатності особи, яка приймає рішення, обробляти в 

короткі терміни інформацію великого обсягу;  

● принцип обмеженої здатності особи, яка приймає рішення, обробляти в 

короткі терміни інформацію великої складності. 

Інформаційне управління включає ряд нових концепцій і принципів і 

моделей управління. Це концепції: інформаційної взаємодії, інформаційної 

ситуації, інформаційної позиції, інформаційної відповідності, інформаційної 

асиметрії та ін. 

Інформаційне управління засноване на побудові універсального 

інструментарію, який можна використовувати в різних додатках, менеджменті 

організацій, маркетингу, логістиці, виробництві, у військових відомствах і ін. 

Прикладом інформаційного управління може служити методологія ITIL - 

бібліотека передового досвіду в галузі управління ІТ. Вона поряд з CobiT 

(методологія корпоративного управління ІТ) є реалізацією концепції ITSM (IT 

Service Management). ITIL - це бібліотека кращих практичних способів 

організації надання ІТ-послуг для роботи підрозділів або компаній. 

Інформаційне управління відноситься до інформаційних технологій 

управління. Інформаційні технології перетворилися в один з найбільш 

значущих чинників, що сприяють динамічній трансформації сучасного 

суспільства від постіндустріального до інформаційного. 

Основою інформаційного управління є інформаційний підхід. Застосування 

методів інформатизації дозволило сформулювати концепцію «інформаційний 

підхід в управлінні». В якості основної концепції інформаційний підхід викорис-

товує поняття «інформаційного поля», «інформаційного об'єкта», «інформаційних 
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відносин». У технологічному плані інформаційний підхід спирається на 

інформаційні технології та інформаційні системи. Їх опис відомий і досить 

широко дається в літературі, тому в даній роботі вони не розглядаються. 

Ресурсний аспект інформаційного підходу полягає в тому, що в якості основного 

ресурсу розглядається інформаційний ресурс. Інформаційний ресурс включає 

інформаційні моделі та інформаційні одиниці. Аспект моделювання вимагає 

поділу інформаційних моделей на три класи,  в яких моделі володіють різними 

якостями за основними функціями. 

Особливістю інформаційного підходу в управлінні є застосування 

спеціальних інформаційних моделей, що описують ситуацію і оточення об'єкта 

управління. Це моделі інформаційної ситуації. У якості особливої 

інформаційної ситуації розглянута інформаційна асиметрія. Вона грає важливу 

роль на ринку і при інформаційних взаємодіях. 

Особливістю інформаційного підходу в управлінні є застосування 

спеціальних інформаційних моделей, що описують динаміку взаємодії оточення 

об'єкта управління. Це моделі інформаційної взаємодії. При інформаційному 

підході використовуються принципи ієрархічності, субсидіарності  і 

корелятивності. 

При державному управлінні необхідно враховувати організаційні 

чинники, які поєднуються з інформаційними. Це призводить до необхідності 

розгляду моделі складної організаційної системи як об'єкта управління і 

самоврядування. Більш детально можна виділити наступне. Важливим 

фактором управління є інформаційні ресурси. Саме інформаційні ресурси є 

основою економічних перетворень. Відповідно до ресурсного аспекту 

інформаційний підхід в управлінні включає наступні компоненти:  

- збір інформації;  

- аналіз інформації;  

- витяг знань;  

- створення інформаційних ресурсів;  

- інформаційний опис структури об'єкта управління;  
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- інформаційний опис об'єктів, відносин і зв'язків;  

- інформаційний аналіз процесів і явищ;  

- інформаційний опис структури управлінських потоків;  

- побудова інформаційних моделей;  

- інформаційне моделювання;  

- застосування знань і інформаційних ресурсів для вирішення практичних 

завдань. 

Інформаційний підхід включає використання: інформаційних технологій, 

інформаційних систем, інформаційних одиниць, інформаційних моделей, 

інформаційного моніторингу, інформаційного моделювання, інформаційних 

потоків. Все це застосовується для вирішення практичних завдань, отримання і 

накопичення знань, а також для вирішення практичних завдань в економіці. 

При інформаційному підході широко застосовують інформаційне 

моделювання. В основу інформаційного моделювання при управлінні 

покладена важлива ідея - ітеративна розробка (iterative development). В рамках 

інформаційного моделювання весь процес управління розбивається на кілька 

частин або циклів фіксованої тривалості. У деяких теоріях їх називають 

циклами (cycle), в інших ітераціями (iteration). Кожна ітерація, або цикл, 

включає свої власні етапи реалізації, контролю, аналізу, і завершується 

прийняттям рішення щодо чергового циклу. 

Цей метод дозволяє реалізувати технологію ітеративного або еврис-

тичного управління. Технологія евристичного управління має свій життєвий 

цикл. Ітеративний життєвий цикл ґрунтується на постійному розширенні та 

доповненні системи управління в процесі декількох ітерацій з періодичним 

зворотним зв'язком і адаптацією зміни стану об'єкта управління до існуючої 

мети управління. 

Евристична система управління поступово крок за кроком розростається, 

тому такий метод управління іноді називають інкрементальним методом 

(incremental a method). Оскільки зворотний зв'язок і адаптація призводять до 

розвитку і розширення застосованих раніше керуючих і регулюючих впливів, 
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то такий метод називають ресурсним (resource a method) або еволюційним 

(evolutionary a method). Таким чином, інформаційний підхід в управлінні 

забезпечує спадкоємність між інтелектуальними, інформаційно-технологічними 

і штучно-інтелектуальними методами управління. 

Він створює можливості вдосконалення методів управління та 

накопичення інформаційного досвіду управління зафіксованого в об'єктивних, 

незалежних від людини моделях. Крім того, інформаційний підхід в управлінні 

створює можливості міждисциплінарного перенесення або використання різних 

логіко-математичних методів в різних областях для збагачення і вдосконалення 

процесів управління. Застосування інформаційного підходу дозволить якісно 

підвищити ефективність методів, що застосовуються в економіці і забезпечити 

рішення нових завдань. 

Інформаційне управління має свої завдання і особливості. Завдання 

інформаційного управління включають таке: 

- створення концепцій і технологій управління на основі інформаційного 

підходу;  

- застосування інформаційних систем, технологій та методів - для 

підвищення надійності і поліпшення діяльності бізнес-систем;  

- отримання і організація інформації для вирішення управлінських 

завдань;  

- застосування потрібної інформації на всіх рівнях управління для 

отримання конкурентної переваги. 

Основні види інформаційних ресурсів, що законодавчо закріплені в нашій 

державі, надані в законі України "Про інформацію" [5], це: статистична, адміні-

стративна, масова, про діяльність органів влади та місцевого самоврядування, 

правова, про особу, довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна. 

Система державного управління використовує всі види інформаційних ресурсів. 

Статистична інформація необхідна для отримання кількісних даних про процеси в 

різних сферах існування держави. Адміністративна використовується в органах 

державної влади для виконання своїх обов'язків. Масова інформація публічно 
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поширюється. Вона може бути друкованою або аудіовізуальною. Масова 

інформація є засобом, за допомогою якого система державного управління 

поширює інформацію для широкого кола користувачів. Особливе місце займає 

інформація державних органів та місцевого самоврядування, яка має ряд ознак, які 

виділяють її серед інших видів інформації: офіційність, документальність, 

створення в процесі діяльності органів влади. Ця інформація є результатом 

перетворення нормативно-правової інформації і нормативних документів органів 

влади. Правова інформація складається з відомостей про право і його систему. 

Вона документована і публічно оголошена. Правова інформація є одним з 

найбільш важливих джерел інформаційно-управлінської діяльності в органах 

державного управління. Інформація про особу є документованою або публічно 

оголошеною. Особа має документи, в яких фіксується ця інформація, є інформація 

про особу і в органах державної влади. Інформація довідково-енциклопедичного 

характеру несе відомості про суспільне життя та навколишнє середовище. 

Соціологічна — розкриває ставлення громадян до подій та явищ. Ця інформація є 

теж документованою та публічною. Але законодавство не дає трактування 

поняттю "інформаційний ресурс в державному управлінні" або "інформаційний 

ресурс органу державного управління". 

До інформаційних ресурсів, які використовуються в державному управ-

лінні, доцільно зарахувати всю інформацію, що циркулює або знаходиться на 

зберіганні в органах державної влади та місцевого самоврядування. Інформа-

ційні ресурси мають і користувачі, які знаходяться у структурі цих органів. Ко-

жен з підрозділів, що входить до складу органу державного управління, корис-

тується декількома видами інформаційних ресурсів. Це ресурси, які надають 

глобальні інформаційні системи, державні інформаційні ресурси, галузеві, 

об'єднань, організацій, що належать до сфери впливу органу державного управ-

ління, інформаційні ресурси конкретних виконавців. До інформаційних ресур-

сів потрібно віднести також і архівну інформацію, яка вже втратила актуаль-

ність, але може використовуватися з метою аналізу тенденцій, які мають місце 

в процесах, що відбуваються в об'єктах управління. Крім свого походження, 
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ресурси різняться і за ознакою використання того або іншого носія інформації. 

В державному управлінні використовуються паперові та електронні носії. 

Крім різних форм представлення інформаційного ресурсу, існує багато 

його постачальників для підтримки управлінських процесів. Постачальниками 

інформаційних ресурсів у державному управлінні є: глобальні, регіональні, 

корпоративні інформаційні мережі; органи державного управління та їх 

інформаційні системи; підрозділи органів державного управління; органи 

місцевого самоврядування; державні службовці; об'єднання, підприємства, 

організації; політичні формування; громадські організації; соціальні спільноти; 

інтернет-спільноти; громадяни. 

Найбільш розповсюджена форма інформаційного ресурсу в системі 

державного управління — документи, які можуть бути паперовими або 

електронними. Також інформація зберігається у вигляді файлів, що зв'язані в 

спеціальні структури в інформаційній системі. Ще одна форма — пам'ять 

людей. Людина, спеціаліст є джерелом і носієм фахової інформації, яка застосо-

вується для прийняття рішень. Тому для системи державного управління 

пропонується в якості інформаційних ресурсів вважати наступні їх види: 

документи, файли, люди, спеціальні види інформаційних ресурсів. 

Узагальнена схема функціонування інформаційної системи в органах 

державного управління показана на рис.1. Схема відображає процедури роботи 

з інформацією, що відбуваються в автоматизованій системі, яка забезпечує 

керівників інформацією для прийняття рішень для здійснення впливів на об'єкт 

управління будь-якого рівня. 

Висновки. Інформаційна система формує свій інформаційний ресурс 

шляхом збору інформації із зовнішнього і внутрішнього середовищ. Інформація 

надходить у вигляді документів і файлів, що проходять відбір за критеріями 

репрезентативності, точності, своєчасності, актуальності, достатності, дієвості. 

Відібрана інформація використовується для формування інформаційних 

ресурсів. На етапах збирання і відбору ці операції здійснює персонал, 

відповідальний за інформаційне забезпечення системи. Також він займається і 
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формуванням інформаційних ресурсів. Ресурси надалі використовуються для 

вироблення варіантів рішень шляхом обробки інформації, до якої входять етапи 

аналізу, розробки альтернатив і критеріїв вибору. Ці дії виконуються у 

функціональних підрозділах системи силами спеціалістів. Інформація після 

обробки у вигляді варіантів рішень надходить керівнику, що приймає рішення. 

Керівник одноосібно, або з залученням інших відповідальних осіб здійснює 

вибір варіанта — остаточного рішення, що спрямовується в об'єкт управління і 

забезпечується необхідними ресурсами. 

 

Рис. 1. Узагальнена схема функціонування інформаційної системи в органах 

державного управління [4, с. 86] 
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Мета: впровадження та перевірка підходу забезпечення якості програм-

ного забезпечення, придатного для глобальних дисциплін розгалужувалися у 

гнучких командах програмного забезпечення. 

Для досягнення цієї мети досліджується питання: які задачі та проблеми 

виникають у забезпеченні якості програмного забезпечення на етапі розробки 

програмного продукту, що використовується у гнучких глобально розподілених 

системах.  

Завданням дослідження є опрацювання, проблеми розробки програмного 

забезпечення та яким підходом вони повинні вирішуватись, забезпечення якості 

використання та впровадження програмного забезпечення, що має бути 

розроблено з використанням Agile-методів.  

Аналіз сучасних підходів забезпечення якості програмного забезпечення, 

що доведені на практиці. 
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Цілі та проблеми присутні в забезпеченні якості програмного 

забезпечення в однорідних і глобальних умовах, розподілені гнучкі розробки 

програмного забезпечення. 

Вирішення проблеми забезпечення якості програмного забезпечення в 

глобально розподіленому гнучкому високому рівні зрілості компанії. 

Agile методологія дозволяє замовнику оперативно впливати на розробку, 

а фахівцям ІТ по ходу коректувати свою роботу і не виконувати зайвого. В 

результаті система Agile підвищує якість web-продукту, прискорює розробку, 

мінімізує ризики. 

 

Рис. 1 – процес Agile методології 

Agile буквально — гнучкий. Це радше не SDLC модель розробки 

програмного забезпечення, а підхід: гнучкий підхід до виконання завдань 

замовника, де вимоги можуть змінюватися, результат видимий швидко і є 

предметом до обговорення і покращення, робота гнучко реорганізується на 

користь ефективності й швидкості результату, а не на користь дотримання 

процесу. 

Agile розуміють як використання на проекті гнучких підходів, таких як 

Scrum, Kanban, Extreme Programming та інших, в яких вимоги і рішення 

розвиваються на основі співпраці між собою учасників самоорганізованої, крос-

функціональної команди. Це сприяє адаптивному плануванню, еволюційному 

розвитку, ранньому наданню продукту, постійному вдосконаленню, дозволяє 

швидко і гнучко реагувати на зміни. 
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Agile управління проектами - це методологія, яка зазвичай 

використовується для виконання складних проектів завдяки її адаптивності. Це 

підкреслює співпрацю, гнучкість, постійне вдосконалення та високу якість 

результатів. 

Труднощі в прогнозуванні, моніторингу та вдосконаленні процесів 

розробки в командах з розробки програмного забезпечення в цілому це 

пов'язано з «розмаїттям процесів», які викликані людським фактором, який 

завжди необхідний у розвитку програмного забезпечення. Процес розробки 

буде різним для кожного окремого виконавця процесу [2, с. 46]. 

Різноманітність процесу означає, що буде важко використовувати те ж 

саме рішення для забезпечення якості програмного забезпечення в рамках 

різних проектів [5]. 

Ще один виклик, про який говорив Фредеріксен для досягнення 

розуміння показників зацікавленим сторонам. Щоб дозволити їм зрозуміти 

мету метрики та інтерпретувати їх сенс і використання результатів для 

поліпшення процесу розробки та його продукції. Зрештою розробники 

використовувати дані для поліпшення програмного забезпечення. Якщо дані не 

розуміються розробниками, вони не знають як покращити програмне 

забезпечення. Якщо зацікавлені сторони, такі як клієнт, не розуміють метрики, 

то існує ймовірність, що вони не підтримуватимуть витрачання часу на будь-які 

питання, які сигналізуються метриками. В такому випадку, якщо розробники не 

встигнуть виконати необхідні поліпшення щоб уникнути таких ситуацій, 

повинні бути процеси в поліпшенні підходу для перекладу показників і даних у 

поліпшення для зацікавлених сторін [1, с. 220]. 

Agile методологія є ефективним процесом для команд, які шукають 

гнучкий підхід до розробки продуктів. Більше не ексклюзивна для індустрії 

програмного забезпечення, вона може бути реалізована в будь-якому напрямку 

підприємницької діяльності, яке вимагає нелінійного плану атаки, який також 

повинен цінувати співпрацю з клієнтами, ефективну командну роботу, швидкі 

зміни, і, звичайно, якісні результати [4].  
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У цьому дослідженні розробили, впровадили і перевірили ітеративний 

підхід, Agile GQM, для забезпечення якості в глобально розподілених командах 

з гнучкої розробки. Підхід ґрунтується на парадигмі цілі / питання / метрики, 

розробленої Василі і Вайссом. Замість того, щоб виконувати GQM як метод 

водоспаду для проведення вимірювань, парадигма інтегрується в практику 

гнучкої розробки. Після кожної ітерації результати оцінюються, а для наступної 

ітерації встановлюються покращення. Після виконання підходу в трьох різних 

командах в межах Точних результатів результати є позитивними, хоча ще не є 

остаточними. [3, с. 18] 

Під час дослідження Agile GQM підхід застосовувався лише до 

вдосконалення процесу. Незважаючи на те, що цей підхід розроблений для 

того, щоб бути придатним для вдосконалення продукту та процесу, його слід 

перевірити у майбутніх дослідженнях.  
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Общая теория систем — это общенаучная и логико-методологическая 

концепция исследований объектов, представляющих собой системы. Общая 

теория систем тесно связана с системным подходом и является конкретизацией 

и логико-методологическим выражением его принципов и методов. 

Основной задачей общей теории систем является унификация отдельных 

областей научного знания при помощи выяснения того, каким образом 

закономерности, установленные в ограниченных областях, могут быть поняты 

как частные случаи более общих закономерностей.  

Современные исследования в общей теории систем должны 

интегрировать наработки, накопленные в областях «классической» общей 

теории систем, кибернетики, системного анализа, исследования операций, 

системной инженерии и синергетики. 

Рассмотрим некоторые принципы функционирования и развития 

сложных систем. Среди таковых традиционно принято выделять: 

• «принцип обратной связи». Положение, согласно которому 

устойчивость в сложных динамических формах достигается за счёт 

замыкания петель обратной связи: если действие между частями 

динамической системы имеет этот круговой характер, то мы говорим, что 

в ней имеется обратная связь. Принцип обратной афферентации, 

являющийся в свою очередь конкретизацией принципа обратной связи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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фиксирует что регулирование осуществляется на основе непрерывной 

обратной информации о приспособительном результате; 

• «принцип организационной непрерывности». Любая возможная 

система обнаруживает бесконечные «различия» на её внутренних 

границах, и, как следствие, любая возможная система принципиально 

разомкнута относительно своего внутреннего состава (то есть открыта к 

его поэлементной и даже комплексной модификации), и тем самым она 

связана в тех или иных цепях опосредования со всем универсумом — со 

своей средой, со средой среды и т. д.;  

• «принцип совместимости». Фиксирует, что условием взаимодействия 

между объектами является наличие у них относительного свойства 

совместимости, то есть относительной качественной и организационной 

однородности: так, прививка различных плодоносящих ветвей между 

различными плодовыми растениями возможно благодаря их 

относительной совместимости — но при этом трансплантация тканей от 

животного к человеку или даже между различными людьми в высшей 

степени проблематична, и стала возможной лишь в результате развития 

медицины на протяжении многих тысячелетий; 

• «принцип взаимно-дополнительных соотношений». Дополняет закон 

расхождения, фиксируя, что системное расхождение заключает в себе 

тенденцию развития, направленную к дополнительным связям. При этом 

смысл дополнительных соотношений целиком сводится к обменной 

связи: в ней устойчивость целого, системы, повышается тем, что одна 

часть усваивает то, что дезассимилируется другой, и обратно;  

• «принцип моноцентризма». Фиксирует, что устойчивая система характери-

зуется одним центром, а если она сложная, цепная, то у неё есть один 

высший, общий центр. Полицентрические системы характеризуются 

дисфункцией процессов координации, дезорганизованностью, неустойчи-

востью и т. д. Подобного рода эффекты возникают при наложении одних 

координационных процессов на другие, чем обусловлена утрата целостности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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• «принцип внешнего дополнения». Сводится к тому, что любой язык 

управления в конечном счёте недостаточен для выполнения стоящих перед 

ним задач, но этот недостаток может быть устранён благодаря включению 

„чёрного ящика“ в цепь управления. Непрерывность контуров координации 

достигается лишь посредством специфического устройства гиперструктуры, 

древовидность которой отражает восходящую линию суммации 

воздействий. Каждый координатор встроен в гиперструктуру так, что 

передаёт по восходящей лишь частичные воздействия от координируемых 

элементов (например, сенсоров). Восходящие воздействия к системному 

центру подвергаются своеобразному «обобщению» при суммации их в 

сводящих узлах ветвей гиперструктуры. Нисходящие по ветвям 

гиперструктуры координационные воздействия (например, к эффекторам) 

асимметрично восходящим подвергаются «разобобщению» локальными 

координаторами: дополняются воздействиями, поступающими по обратным 

связям от локальных процессов. Иными словами, нисходящие от систем-

ного центра координационные импульсы непрерывно специфицируются в 

зависимости от характера локальных процессов за счёт обратных связей от 

этих процессов; 

• «принцип прогрессирующей сегрегации». Означает прогрессирующий 

характер потери взаимодействий между элементами в ходе дифференциа-

ции, однако к оригинальной версии принципа следует добавить тщательно 

замалчиваемый момент: в ходе дифференциации глобальное управление 

системой осуществляется промежуточным образом из системного центра 

через каналы взаимодействий между элементами. Понятно, что происходит 

потеря части автономных взаимодействий между элементами (регулиро-

вание части процессов переходит на более высокий уровень — например, 

общепринятая в любом регионе Конституция), что существенным образом 

трансформирует принцип. Данный эффект оказывается потерей 

«совместимости», что компенсируется интегрирующими процессами; 

• «принцип прогрессирующей механизации». Является важнейшим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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концептуальным моментом. В развитии систем части становятся 

фиксированными по отношению к определённым механизмам. Первичные 

регуляции элементов в исходном агрегате обусловлены динамическим 

взаимодействием внутри единой открытой системы, которая 

восстанавливает своё подвижное равновесие. На них накладываются в 

результате прогрессирующей механизации вторичные механизмы 

регуляции, управляемые фиксированными структурами преимущественно 

типа обратной связи. Существо этих фиксированных структур было 

обстоятельно рассмотрено Богдановым А. А. и наименовано «дегрессией»: в 

ходе развития систем формируются особые «дегрессивные комплексы», 

фиксирующие процессы в связанных с ними элементах (то есть 

ограничивающие разнообразие изменчивости, состояний и процессов);  

• «принцип актуализации функций». Также фиксирует весьма 

нетривиальное положение. Согласно этому принципу объект выступает 

как организованный лишь в том случае, если свойства его частей 

(элементов) проявляются как функции сохранения и развития этого 

объекта, или: подход к организации как непрерывному процессу 

становления функций её элементов может быть назван принципом 

актуализации функций. Таким образом, принцип актуализации функций 

фиксирует, что тенденция развития систем есть тенденция к поступа-

тельной функционализации их элементов; само существование систем и 

обусловлено непрерывным становлением функций их элементов. 

Литература: 

1. Системы: ПРИНЦИПЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ / Исхак Кальни; 

Пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 128 с.  

2. Гуреников О.П. Наука про системы: Учебн. пособ. – Николаев: НУК, 

2009. – 182 с  
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Постановка задачі. 

Вимірювання і регулювання температури, вологості, тиску, освітлення є 

важливим завданням при створенні належних умов життєзабезпечення як в 

побуті, так і на виробництві. На окремих технічних об'єктах також необхідно під-

тримувати кліматичні умови в заданих межах. При цьому важливо мати мож-

ливість віддаленого контролю і управління кліматичними параметрами на об'єкті. 

На жаль, переважна більшість об'єктів зовсім не мають, або мають 

застаріле обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам. Як наслідок, 

людина працює в неналежних умовах, недостатньо відпочиває вдома, а на 

складних об'єктах виникають нештатні ситуації. 

Тому, розробка відповідних апаратних і програмних засобів для 

вирішення цієї проблеми є важливою і актуальною задачею.  

Контролер для дистанційного вимірювання і регулювання 

Структурна схема контролера для вимірювання і регулювання кліматич-

них умов приведена на рис.1. Така схема визначає основні функціональні час-

тини системи і призначена для відображення загальної структури приладу, який 

розробляється, його основних блоків, вузлів, частин і зв'язків між ними [1]. 

Контролер зібраний на основі 32 – розрядного мікроконтролера  

STM32F4, модулях зв’язку  по радіоканалам ESP32-SX1278-Lora й SIM800L та 

DP83848 Ethernet Board для роботи в локальної мережі.  
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Рис.1. Структурна схема контролера для вимірювання і регулювання 

кліматичних умов. 

Мікроконтролер STM32F4 запрограмований на прийом інформації як від 

аналогових, так і від цифрових датчиків, їх аналого-цифрове перетворення, 

фільтрацію, передачу даних та прийом команд управління від інтерфейсних 

модулів, а також на управління цифровими і аналоговими регуляторами. Як видно 

зі схеми робота контролера може здійснюватися в складі бездротової сенсорної 

мережі - протокол канального рівня LoRaWAN, Wi-Fi технологія бездротової 

локальної мережі з пристроями на основі стандартів IEEE 802.11 (ESP32-SX1278-

Lora), GSM мережі (SIM800L) і найбільш поширеною технологією організації 

дротових локальних мереж Етнернет (DP83848 Ethernet Board).  

Блок живлення виконаний з резервним живленням на літій - іонних 

акумуляторах. 

Література: 

1. Моделирование информационной системы мониторинга и контроля 

параметров технически сложного объекта / Гудков К.В., Гудкова Е.А., 

Володина М.А. // Современные информационные технологии. – 2014. – № 19. – 

С. 191-195. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296804
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296804&selid=21921209
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1. Вступ та постановка задачі. 

Останнім часом перспектива використання альтернативних джерел 

енергії зростає. Це все пов’язано з різноманітними факторами, такими як: зміна 

клімату, виснаження запасів нафти чи зростання ціни на неї; прагнення 

багатьох країн до незалежності від енергоресурсів, таких як: нафта, газ, вугілля. 

У зв’язку з цим екологи усього світу мають серйозні побоювання за стан нашої 

Землі (екосистеми). Існує ризик, що прийдешнє покоління зіткнеться з великою 

проблемою - відновленням нормального екологічного стану на Землі. У наш 

час дуже стрімко зростає кількість малих деревопереробних підприємств, а з 

ними росте кількість деревини, яку переробляють. Тому більшість країн 

сьогодні переходять на біопаливо. Особливість масового виробництва 

біопалива – це відсутність потреби буріння нафтових свердловин, але 

необхідно використовувати значні посівні площі [1]. 

Що таке біопаливо? На сьогоднішній день, коли мова йде про біопаливо, 

потрібно розуміти, що це використання біоетанолу та біодизеля. Біоетанол 

виробляють здебільш із рапсу, кукурудзи, цукрової тростини та цукрового 

буряка завдяки ферментативному бродінню. Якщо провести аналіз, то 

побачимо, що 80%  етанолу використовується для палива, приблизно 12% - у 

технічному напрямку та приблизно 8% - у харчовій промисловості [2].  

2. Процес управління синтезу біопалива 

Усі пристрої для отримання біопалива працюють таким чином: існує 
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реактор для долучення розчину каталізатора, в який заливається каталізатор та 

етиловий спирт, змішується в реакторі, приблизно 5 хвилин, отримується 

розчин, який потім переливається у реактор для синтезу біопалива. Як раніше 

було зазначено, для синтезу біопалива необхідно мати олію, виготовлену з 

рапсу чи інших сільськогосподарських культур, та каталізатор. Після залиття 

каталізатора та олії до реактора, ретельно все це змішується за допомогою 

кавітаційного реактора, приблизно 5 хвилин.  

Кавітаційний реактор працює як прискорювач струму рідини, яка завдяки 

цьому дуже ретельно перемішується. Отримана перемішана рідина насосом 

відправляється до відстійника для відділення гліцеринової фракції на 10 

хвилин. Через 10 хвилин насосом відливається гліцерин до збірника, а 

біодизель зливається до контактної ємності для ретельного змішування 

адсорбенту з біодизелем, з підігрівом. Під кінець останній раз поганяється 

біодизель через фільтр та зливається до останньої ємності (Рис.1.) [3].  

3. Удосконалення процесу та управління синтезом. 

Для удосконалення пристрою для отримання біопалива пропонується додати до 

відстійника та збірника датчики прозорості, для точнішого установ 

Рис.1. Схема промислової технологічної установки для виробництва біодизеля 

лення часу, коли рідина дійде потрібного рівня прозорості. Якщо рідина стане 

прозорішою раніше, це зекономить час, бо, якщо протягом тривалого часу рідина 

не буде достатньо прозорою, це може привести до зіпсування партії біопалива. 
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Також, для керування пристроєм на відстані, щоб не потрібно було 

перебувати безпосередньо біля пристрою, пропонується установити на ньому 

Wi-Fi модуль ESP 8266 та модуль SIM 800L для з’єднання пристрою з 

мобільним додатком за допомогою інтернету. 

4. Вимірювальні датчики 

Для контролю наповнення бака розроблено датчик, за допомогою якого 

вимірюється рівень біодизеля, який є датчиком місткості рівня палива. 

Конструкція датчика - це коаксіальний конденсатор. 

В основу роботи цього типу датчика покладено властивість конденсатора 

змінювати свою ємність при зміні складу і розподілу матеріалу діелектрика, що 

розділяє пластини конденсатора. Ця властивість застосовується в багатьох 

ємнісних детекторах, наприклад, в ємнісних датчиках вологості.  

Конструктивно датчик може бути виготовлений у вигляді двох вставлених 

одна в іншу металевих трубок. При цьому поверхні обкладок конденсатора не 

повинні мати електричного контакту, а проміжок між обкладинками повинен 

легко заповнюватися паливом при зануренні датчика і так само вільно звільнятися 

при його зменшенні. Бензин та інші види рідкого палива електричний струм не 

проводять. Вимірюючи електричну ємність датчика, можна обчислити рівень па-

лива у баку. Для контролю управління процесом виготовлення біопалива створено 

андроїд-додаток. Він підключається за допомогою Wi-Fi або GSM до інформацій-

но-керуючої системи для нагляду чи зміни даних окремих приладів (Рис.2.).  

У якості приладу для контролю мутності було вирішено взяти 

фотоколориметр. Фотоколориметр використовують, щоб вчасно замінювати 

воду у акваріумах та резервуарах із рідиною.  

Принцип дії: прозорість води обумовлюється її мутністю, тобто складом 

різноманітних забарвлених або мінеральних речовин. У свою чергу мутність 

суміші залежить від тонкодисперсних домішок, обумовлених наявністю 

нерозчинних речовин. Мутність суміші вимірюють фотометричним способом, 

фіксуючи інтенсивність прохідного світла й порівнюючи цей показник із 

показником мутності прозорої(стандартної) суміші. 
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Прототипами фотоколориметра є виробничі пристрої для виміру мутності 

рідини, такі як КФК-2 та КФК-3 [4]. Однак, такі виробничі прилади або занадто 

складні у налаштуванні або малопридатні для вимірів відносної прозорості 

розчинів. Тому, для виміру відносної прозорості було розроблено пристрій 

фотоелектричного фотометра (фотоколориметр), принцип дії якого полягає у 

перетворенні світлового потоку до електричної величини – напруги.  

Рис.2. Схема управління синтезом за допомогою Android додатку 

 

5. Контроль за допомогою андроїд-додатку. 

Як зазначалось раніше, пристрій для виробництва біопалива 

підключається за допомогою Wi-Fi, через хмару, до андроїд-додатку. 

Завдяки андроїд-додатку з’являється можливість контролю:  

1) наповненості баку, початку чи завершення роботи, ймовірності не 

повного зливу рідини під час етапів роботи; 

2) зміни часу для відстію або змішування. Датчик контролю прозорості 

слідкує за цим, але є можливість трохи збільшити час; 

3) припинення або продовження роботи, у разі якщо було виявлено 

помилку або екстрену ситуацію;  

4) температури підігріву, яка залежить від температури у приміщенні та 

каталізатора; 
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5) відкриття клапанів, продовження виробництва, якщо один з етапів було 

завершено. 

За будь-якої зміни у виробництві, додаток проінформує користувача 

попередженням про помилку. 
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Бездротові сенсорні мережі є найбільш перспективними технологіями для 

моніторингу значних територій. Вони являють собою сукупність територіально 

розподілених бездротових сенсорних вузлів призначених для збору, іноді й для 
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попередньої обробки інформації про параметри оточуючого середовища, а також 

для передачі цієї інформації віддаленим користувачам. Їх доцільно використову-

вати в таких додатках, де неможливо, важко або дорого експлуатувати провідні 

датчики [1][2]. Різноманітність доступних датчиків і актуаторів уможливлюють 

застосування сенсорних мереж у багатьох галузях, наприклад, – в моніторингу 

навколишнього середовища [3, с. 158], в моніторингу сільськогосподарських угідь 

[4][5], в системах моніторингу складних об'єктів і технічних систем [6], в системах 

безпеки об'єктів [7, с. 18], в медичних системах контролю стану хворих [4], в сис-

темах пожежогасіння [8], в системах автоматизації наукових досліджень [9, с. 82] 

тощо. Бездротові сенсорні мережі складаються з невеликих незалежних пристроїв, 

що мають здатність вимірювати будь-які показники – температуру, тиск, звук, 

забруднення та інші). Такі пристрої називаються сенсорними вузлами. Кожен з 

них, крім сенсорної частини – датчиків, обладнується мікроконтролером, 

трансивером для бездротового зв'язку і автономним джерелом живлення. Через те, 

що бездротові мережі можуть розгортатися у віддалених і важкодоступних місцях, 

апаратне, алгоритмічне та програмне забезпечення повинне забезпечувати 

максимальний час функціонування вузлів, надійність, відмовостійкість і 

автоматичне переконфігурування. 

 На рисунку 1 представлено структурну схему розробленого вузла для 

бездротової мережі шумового моніторингу навколишнього середовища. 

 

Рис.1. Структура сенсорного вузла для бездротової мережі шумового 

моніторингу. 
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Чутливий мікрофон з внутрішнім попереднім підсилювачем М 

підключено до основного підсилювача на мікросхемі LM358, вихід якого 

підключений до аналого-цифрового перетворювача у складі мікроконтролера 

МК STM32F4. Попередньо обробленні дані передаються в трансивер Tx/Rx, в 

якості якого застосовано   модуль ESP32-SX1278-Lora – нова зручна, ефективна 

й економічна розробка для роботи з мережевими програмами. Основним чіпом 

модуля є Lexin ESP32, двоядерний процесор Tensilica LX6 з тактовою частотою 

240 МГц, обчислювальна потужність до 600DMIPS, вбудована мікросхема 520 

КБ SRAM, 802.11 b / g / n HT40 Wi-Fi приймач, базова частота, стек протоколів 

і LWIP, вбудований дворежимний Bluetooth – стандартний Bluetooth і Bluetooth 

з низьким енергоспоживанням. Вбудована 32MB Flash пам'ять, Wi-Fi антена, 

0,96-дюймовий синій OLED-дисплей, USB інтерфейс на CP2102. Зручною для 

роботи з модулем є  підтримка середовища розробки Arduino. 

Блок живлення БЖ виконаний на літій-іонних акумуляторах з зарядним 

пристроєм від сонячної панелі СБ. 
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Використання новітніх технологій у сучасному світі, для оптимізації 

роботи з документами набуває все більшого поширення у світовій практиці 

діловодства. Але зокрема ще не всі вітчизняні установи мають змогу 

використовувати їх в своїй роботі.  

Для оптимізації роботи підприємства із сфери надання послуг важливе 

місце займає правильне налагодження механізму одержування ззовні, 

http://www.cs.wayne.edu/~weisong/papers/sha06-firenet.pdf
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готування всередині, реєстрування, передавання працівникам, контролювання, 

виконання, ведення довідкової роботи, зберігання важливих документів.  

Тому злагоджена організація роботи з документами є важливою складовою 

частиною процесів і прийняття управлінських рішень, яка впливає на 

економічність, оперативність і надійність функціонування апарату управління 

установи, культуру праці управлінського персоналу і якість управління.  

Аналізом останніх досліджень і публікацій із застосування можливостей 

використання інформаційних технологій для автоматизації обліку на 

підприємствах різних сфер діяльності займались ряд зарубіжних та вітчизняних 

науковців. Серед них – О. В. Грицунов, О. М. Томашевський, Ярка та інші[1-5].  

Розвиток сфери послуг та підвищення її ефективності, задоволення 

потреб суспільства безпосередньо пов'язані з інноваціями. Також одним з 

головних показником розвитку сфери послуг є конкурентоспроможність 

послуг, яка безпосередньо пов'язана з рівнем інноваційної діяльності на 

кожному сервісному підприємстві.  

Сьогодні розвиток інновацій важливий не тільки для загального зростання 

конкурентоспроможності підприємств, а й для формування ефективних клієнт-

ських відносин, які мають на меті забезпечувати для підприємства прибутковість.  

Автоматизація роботи з документами на підприємствах має різні шляхи для 

реалізації: введення автоматизованих документаційних систем, автоматизація до-

кументаційної діяльності на основі побудови баз даних, створення окремих авто-

матизованих додатків для роботи з документами, створення шаблонів документів.  

Можливість автоматизації залежить від величини та платоспроможності 

підприємства.  

Для малих та середніх підприємств актуальною є автоматизація докумен-

таційної діяльності на основі побудови баз даних, створення окремих 

автоматизованих додатків для роботи з документами, створення шаблонів 

документів.  

Універсальним інструментом створення систем управління документами 

є системи управління базами даних (СУБД). СУБД управляє однією або 
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декількома базами даних, кожна окрема база даних являє собою 

сукупністьінформації, організованої у вигляді множин. Але в той же час кожна 

множина містить записи уніфікованого виду[2,3].  

Інформаційна база даних споживачів – це організований масив інформації 

географічного, психофізичного, демографічного характеру, а також дані про 

особливості купівельної поведінки.  

Одним з основних пріоритетів перетворення анонімного покупця в 

індивідуального споживача товарів і послуг є бази даних, в них накопичується 

обширна, багатостороння і персоніфікована інформація про організації та 

приватних осіб, включенення в ринкові відносини інших організацій. 

Використовують бази даних на підприємства у сері надання послуг має 

подвійну користь, це визначення і отримання потенційних клієнтів, сегментації 

загальної маси споживачів, розділення її на групи, яким можна запропонувати 

конкретні пропозиції та автоматизоване створення необхідних документів з 

використанням цих даних[4]. 

 База даних підприємства, яке надає послуги повинна являти собою 

структуровану сукупність даних, що дозволяє отримати обов’язкову для 

прийняття рішень інформацію.  

Сучасні бази даних дедалі частіше грунтуються на реляційних базах. 

Технічні деталі є важливими під час формування інформаційних баз даних на 

підприємстві чи організації, бази даних реляційного типу дозволяють 

встановити зв’язок між різними типами даних, які є збереженими. Для того, 

щоб база даних була можливою для використання вона має представити такі 

переваги: легко та швидко оновлятися, бути зручною та доступною для 

розгляду різноманітних запитів та звітів, зберігати великий об’єм інформації 

про клієнтів, мати змогу додавати нові поля, зміну даних і пошук інформації, 

розробку та впровадження комунікацій із споживачами, що приводить до 

простого оновлення документації створеної на основі таких баз даних.  

Використання баз даних дозволяють підприємствам налагодити процес 

взаємодії з клієнтами, а також створювати ефективний механізм управління 
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маркетингом, продажами і сервісом. Синтез програмного забезпечення та 

управління підприємством є одним з найперших завдань, які стоять перед 

засновниками сучасних підприємств. 
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У наші дні в медицині значно збільшилася кількість різних методів 

діагностики і лікування.  Обсяг інформації про стан здоров'я пацієнтів, який 

необхідно запам'ятовувати і обробляти лікарю, стає дедалі більше.  Крім того, 

інформація про стан здоров'я пацієнта, скоріше за все розосереджені по декількох 

лікувально-профілактичних установах, що надають медичну допомогу.  Всі ці дані 

http://eprints.kname.edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf
https://lib.if.ua/news/1342533375.html
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викликають необхідність в їх інтеграції.  І постійно зростаючий обсяг 

оброблюваної інформації ускладнюють її впорядкування та систематизацію. 

Щодня в ЛПУ вирішується маса серйозних завдань, пов'язаних з внесенням, 

обробкою і зберіганням медичної інформації, управлінням потоками інформації. 

Для обробки безперервно зростаючого обсягу даних використовуються 

бази даних.  Для більш ефективної обробки інформації з усіх пересувань 

пацієнта: надходження - діагностика - лікування - реабілітація - моніторинг.  

Крім того, простіше працювати з структурованою інформацією. Тому 

центральне місце в медичних інформаційних системах належить базам даних. 

Найчастіше МІС(медичні інформаційні системи) включають в себе такі БД: 

• БД застрахованого населення, для яких медичне та медикаментозне 

забезпечення здійснюється з урахуванням призначених їм державних пільг; 

• бази персоніфікованих медичних даних про хворих соціально 

значущими хворобами; 

• медико-статистичні бази персоніфікованих даних медичних послуг, 

включаючи послуги амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, швидкої та 

невідкладної медичної допомоги, стоматологічної допомоги; 

• бази фінансово-економічної інформації; 

• БД щодо кадрового складу та матеріально-технічному оснащенню ЛПУ; 

• бази фармакоекономічних даних; 

• бази нормативно-довідкової інформації. 

Для здійснення пошуку задається порядок даних, з допомогою ключових 

полів. 

Тоді пошук інформації здійснюється за цими ключами[1]. 

Прикладами нормативно-довідкових баз даних в медицині можуть служити: 

• HSTAT: Повнотекстова база даних Національної медичної бібліотеки 

США за клінічними гайд-лайнсам, формулярам, фактам доказової медицини та 

інших документів, що допомагає в прийнятті клінічних рішень. Включає 

інформацію для пацієнтів. Матеріал поставляється American Public Authorities 

• Index of Patent Offices World-Wide, James W Piper & Co: Медичні патен-

ти: новини та сайти державних органів щодо видачі патентів у країнах світу 
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• Journal Citation Reports: База даних Каролінського університету 

(Швеція) для студентів, викладачів і дослідників. Пошук інформації про 

видавців наукових журналів, імпакт-фактори, цитованості. 

Прикладами баз діагностичних даних можуть служити: 

• Patrix: (Швеція) Містить загальну інформацію про хвороби, методи 

лікування, лікарських препаратах, самолікуванні. Вільний доступ. 

• DynaMed (Dynamic Medical Information System): Медична інформаційна 

база даних з більш ніж 2000 захворювань. Щодня оновлюється. 

• NORD Rare Disease Database: Інформація про 1000 нозологіях, пошук за 

ключовим словами. Включає симптоми захворювань, етіологію, схильність, 

ускладнення, стандартні методи лікування, діагностичні процедури, джерела 

інформації та довідкового матеріалу. Доступ платний. 

• OMIM [ Online Mendelian Inheritance in Man] Онлайн база даних 

спадковості за законами Менделя. Містить клінічну і доклінічну інформацію з 

генетики. Вільний доступ [2]. 

СУБД також встановлюють обмеження на кількість інформації, яка може 

бути доступна конкретному користувачу. Наприклад, лікаря і реєстратурі 

лікарні потрібні різні дані, що зберігаються в базі даних. 

Коли користувач хоче отримати доступ до бази даних, він виконує запит, 

використовуючи спеціальну мову, який розуміється СУБД. Запит обробляється 

і перевіряється на синтаксичні помилки. Далі СУБД вивчає зовнішнє і 

внутрішнє будова, і виконує необхідні операції з збереженої базою даних. 

СУБД повинна відшукувати кожну із запитаних записів і складати таблицю, що 

відповідає запитам користувача. 

Виходячи зі сказаного СУБД – це програмна система, яка забезпечує 

процес доступу до даних, а саме: 

• забезпечує необхідний пошук у зовнішній пам'яті; 

• забезпечення копіювання знайдених за запитом даних в пам'ять 

комп'ютера користувача; 

• керує всіма операціями з базою даних. 

Вибір оптимальної СУБД являє складне багатопараметрове завдання і є 

одним з головних етапів у розробці ІС[3]. 
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В медичних інформаційних системах використовується технологія 

віддаленого сервера баз даних, з колективним доступом користувачів до даних 

на сервері по Інтернет. Медичні дані – є продуктом запитів користувачів. 

Особливостями цієї технології є: 

• Надання користувачу тільки результат пошуку, а не самої БД; 

• Повнота подання запитуваної інформації; 

• Висока швидкість обробки, доступу до даних; 

• Інтерактивність системи; 

• Локальна або віддалена робота користувача. 

При локальній роботі можна знайти дані по пацієнтові в базі самої 

лікарні, а у віддаленому режимі - в обласній клініці. 

В даний час в охороні здоров'я є велика кількість різноманітних 

персоніфікованих БД цільового призначення на всіх рівнях - починаючи з рівня 

закладів до федерального рівня. 

Одним з головних інформаційних ресурсів медичного закладу є його 

корпоративна автоматизована БД, що включає відомості з медичних карт 

пацієнтів, дані про обсяги і характер наданої їм медичної допомоги, фінансових 

потоках, рахунки на оплату послуг, що формуються при оплаті медичної 

допомоги, нормативно-довідкова медична та економічна інформація. 

На сьогодні можна виділити 3 основних підходи в питанні вибору СУБД: 

1. МІС розробляється на базі реляційної СУБД. Цей підхід 

використовується в переважній більшості рішень. 

2. МІС розробляється на базі пост-реляційної СУБД або 

об’єктноорієнтованих СУБД. Цей підхід найчастіше використовується при 

виборі СУБД Cache або Lotus Notes / Domino в якості основи системи. 

3. Об'єктно-реляційний підхід. Найбільш перспективне рішення, що 

враховує специфіку предметної області і, разом з тим, інтегрує в собі всі 

переваги перших двох рішень[1]. 

Із-за постійного збільшення оброблюваної інформації в даний момент 

бази даних широко використовуються в різних сферах медицини з абсолютно 
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різними цілями, тому можна зробити висновок, що постійно необхідні нові, 

більш досконалі СУБД, МІС і т. д. 

Література: 

1. Медицинські бази даних [Електронний ресурс]: http://ilab.xmed-

test.net/?q=node/4185. (Дата звернення 30.09.2019р.) 

2. Приклади баз даних [Електронний ресурс]: http://surgerycom.net/so-

me/Bazas.htm (Дата звернення 30.09.2019р.) 

3. Подходы в вопросе выбора СУБД [электронный ресурс] URL: 

http://citforum.ru/database/articles/msmysql/ (Дата звернення 30.09.2019р.) 
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ДОСТУП ДО АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАІНІ  

 

Хоменко Є.Г., Козлан В.О 

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки  

Національної академії Служби Безпеки України 

 Сенс і кінцева мета існування архівів і всієї державної архівної служби у 

демократичному суспільстві – забезпечення його членам умов рівного, нічим не 

обмеженого доступу до архівної інформації. Доступ до архівів – це прояв 

одного з основних прав людини: права на інформацію. Його вдоволення 

особливо важливе у контексті розвитку демократичних суспільств і пов’язаного 

з цим процесу підвищення відповідальності людей за політичні та соціальні 

умови, в яких вони бажають жити. Запорука конституційного права громадян 

на вільний доступ до інформації – мобільність та відкритість різнопланових 

інформаційних потоків. Рівень доступності архівної інформації визначає 

ступінь публічності архівів, тобто їх роль у політичному житті суспільства як 

інструмента демократичного контролю за діяльністю органів влади. Проблема 

доступу до архівної інформації набула особливої актуальності з розпадом 

соціалістичного табору та демократизацією політичних режимів у цих країнах. 

З огляду на незавершеність демократичних трансформацій українського 

http://ilab.xmedtest.net/?q=node/4185
http://ilab.xmedtest.net/?q=node/4185
http://surgerycom.net/some/Bazas.htm
http://surgerycom.net/some/Bazas.htm
http://citforum.ru/database/articles/msmysql/
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суспільства, пов’язану з амбівалентністю ціннісних орієнтирів сприйняття 

історичного минулого, проаналізуємо залежність між забезпеченням права 

доступу до ретроспективної інформації та рівнем суспільної свідомості, а також 

спробуємо показати можливості розширення доступу до архівів. Відповідно до 

європейської практики під доступом до архівів слід розуміти їхню функцію з 

“надання матеріалів, що перебувають під їх опікою, у розпорядження 

користувачів” . Цю проблему потрібно розглядати у трьох аспектах: правовому, 

фізичному та інтелектуальному. Правовий доступ до архівів – це забезпечення 

конституційних прав громадян на отримання первинної і вторинної інформації 

про склад і зміст Національного архівного фонду. 

 Доступ до інформації – це один із механізмів конструювання колективної 

пам’яті й відповідно суспільної свідомості. Зокрема, після розпаду Радянського со-

юзу велика частина матеріалів була розсекречена , це зруйнувало його ідентичність.  

 Можна констатувати, що розширення доступу до архівної інформації – це 

одна із загальних тенденцій розвитку архівної справи у посттоталітарних країнах 

Центральної та Східної Європи, хоча й має певні національні особливості. 

Регулювання доступу до архівних документів можна вважати одним з індикаторів 

зміни гуманітарної політики держави. З приходом кожним новим президентом 

сторінки Українки поповнюються новою інформацією про події які були , так як 

кожен розсекречує інформації все більше і більше. Хоча на прикладі наших 

сусідів з пострадянського союзу , то вони не спішать це робити. Це робить нашу 

державу більш відкритою до інформації і цим самим ми показуємо світу, що ми 

хочемо бути відкритою державаю і з демократичними цінностями. 

 Отже, за умови повної доступності офіційних документів суспільство може 

здійснювати глибокий критичний аналіз наявних соціальних проблем, давати 

імпульс державній системі до більшої гнучкості та запровадження інновацій. Але 

організаційно-технологічні проблеми інтелектуального і фізичного доступу 

більшою мірою залежать від реальних, фінансових і кадрових ресурсів державної 

архівної служби. Не останню роль у процесі формування історичної пам’яті 

українського суспільства відіграє державна архівна служба, установи якої активно 
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задіяні у більшості заходів, пов’язаних із актуалізацією в суспільстві 

ретроспективної інформації про трагічні сторінки української історії. 

Література 

1 Рекомендація № R (2000) 13 Комітету Міністрів країнам-членам 

стосовно європейської політики доступу до архівів // Вісник Державного 

комітету архівів України. – 2000. – № 4. – С. 79. 

 2 Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про 

Національний архівний фонд і архівні установи” // Офіційний вісник України. – 

2002. – № 2. – С. 43.  

3 Закон України “Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 45. – С. 361. 

 4 Козлов В. П. Публичность архивов и свобода архивной информации // 

Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие исследования. – М.: 

РОССПЭН, 1999. – С. 263.  

5 Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Матяш та К. 

Климової. – К.: Видавн. дім “КМ Академія”, 2002. – С. 472. 

____________________________________________________________________ 

Інформаційні технології 
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Національна академія  

Служби безпеки України 

Масова комунікація у мережі Інтернет набирає дедалі більших обертів. 

Зокрема, ринок онлайнової реклами був єдиним рекламним ринком, який не 

лише не скоротився в роки фінансової кризи 2008—2009 рр., а навіть трохи 

зріс. Абсолютну меншість серед найвідвідуваніших інтернет-ресурсів 

становлять сайти зі сталим змістом або рідко поновлювані джерела, такі, як 
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електронні бібліотеки, енциклопедії або деякі корпоративні сторінки. Усі інші 

мережеві ресурси є, по суті, інформаційними потоками. При чому часто для 

рецепції цього потоку інформації не потрібно навіть заходити на його сайт, а 

достатньо скористатися технологією RSS, яка автоматично надсилає на RSS-

клієнт користувача всі оновлення того чи іншого сайту: текстові, аудіальні або 

аудіовізуальні. Саме вивчення інформаційних потоків і може дати найзагаль-

ніший науковий апарат для дослідження масової комунікації в Інтернеті. 

Досі вивчення цієї сфери комунікації найчастіше зосереджувалося або на 

технічних аспектах, або на інтернет-ЗМІ, розглядаючи їх у контексті 

традиційних журналістських форматів .  

Концепція вивчення «нових медіа» частково охоплює явища, що не 

наслідують формат друкованої преси. Зокрема, до розгляду дослідників потрап-

ляє частина блогів, що ведуться у форматі «громадянської журналістики». 

Однак навіть побіжний аналіз рейтингів інтернет-ресурсів свідчить, що серед 

найбільш відвідуваних інформаційних потоків чимало тих, які в принципі не 

можливо класифікувати як журналістику, навіть найекспериментальнішу або 

найрозважальнішу. Достатнім доказом цієї тези є хоча б практика підвищення 

формальних показників відвідуваності інтернет-ЗМІ шляхом закупівлі 

порнотрафіку.  

Досі термін «інформаційний потік» в українській науці активно вживався 

переважно в логістиці. Так, Р. Ларіна визначає його як «переміщення у деякому 

середовищі даних, виражених у структурному вигляді». Однак таке визначення 

характеризує перш за все вузькоспрямовані потоки, а в контексті соціальної 

комунікації більш важливими є масові потоки. Тому найзагальнішим 

визначенням буде інформаційний потік. 

Отже,інформаційний потік— це система продукування й поширення 

повідомлень, які характеризуються певними спільними ознаками незалежно від 

становища в країні. 
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Автоматизована система обліку робочого часу (іншими словами, тайм-

трекингова система) - це комплекс апаратних і програмних заходів, які все 

частіше використовуються на підприємствах для контролю діяльності 

співробітників в автоматичному режимі[1]. Безумовно, кожне підприємство 

працює заради власного прибутку.  

Якщо в компанії не організоване бюджетування - відсутня можливість 

ефективно управляти компанією. Бюджетування – це основна складова процесу 

планування на підприємстві, що відбиває оцінку необхідних показників 

діяльності (у грошовому вираженні) і дозволяє ефективно управляти бізнесом. 

Це планування вирішує завдання розподілу матеріальних, фінансових, трудових 

та інших ресурсів, які перебувають у розпорядженні компанії, і тісно пов'язане 

зі стратегічними цілями організації [2].  

Якщо враховувати тільки доходи від проектів, планувати витрати перед 

початком проекту, і в ході реалізації проекту фактично не коригувати їх, 

неможливо отримати чітку картину. В такому разі витрати підраховуються в 

масштабах всієї компанії, але без рознесення їх по проектам, тож неможливо 

отримати уявлення про те, наскільки прибутковим був той чи інший проект. 

У діяльності ІТ-компанії часто відбувається збільшення термінів 

реалізації проекту, що безпосередньо впливає на його прибутковість. Якщо 

кожен проект має свій бюджет, розподілений по періодам, це дозволяє 

керівництву компанії бачити реальну картину. 
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Кожне підприємство має власний підхід до організації бюджетування. 

Невеликі компанії зазвичай проводять своє бюджетування просто в Excel, через 

брак персоналу, відсутність бухгалтера. Натомість вони набагато частіше 

помиляються, оскільки близько 90% електронних таблиць містять помилки. 

Деякі компанії почали переміщати свої бюджети з Excel або робити управління 

своїм бюджетом більш структурованим [3]. 

Саме тому метою нашої розробки було спроектувати та реалізувати 

систему бюджетування ІТ-компанії та налаштувати співпрацю тайм-

трекингових систем з цією системою бюджетування.  

Аналіз існуючих тайм-трекерів показав наступне: загальні функції 

програм схожі - можливість звітування, контроль надходжень та витрат, 

більшість інструментів володіють функцією прогнозування. Кожен із продуктів 

володіє своїми особливостями, такими як здатність легко масштабуватися, 

можливість розрахунку заробітної плати для кожного члена команди. 

Та це не є цілісною системою та ускладнює роботу проектного 

менеджера. Розроблена нами система дає можливість сформути рахунок-факту-

ру для замовника із зазначенням вартості роботи одного розробника на даному 

проекті(при цьому дані про кількість відпрацьованого розробником часу 

запрошуються із тайм-трекеру, з яким працював розробник протягом поточного 

проекту). 

Особливістю архітектури розробленої інформаційної системи 

бюджетування компанії, є інтеграція в систему зовнішніх автоматизованих 

систем обліку робочого часу. 

Інформаційне та програмне забезпечення системи в першу чергу 

відповідає таким вимогам: функціональність і зручність супроводу.  

Програмне забезпечення дозволяє в залежності від того, над яким 

проектом працював розробник, дізнатися кількість його робочих годин над 

даним проектом, сформувати інвойс і відправити його замовнику.  

Оскільки інформаційна система має можливості розширення, то зручність 

супроводу грає велику роль. Інтеграція в інформаційну систему тайм-
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трекингової системи - лише модуль, частина великої інформаційної системи 

бюджетування компанії. Тому модуль інтеграції має змогу легко адаптуватися 

до вже наявного оточення. У перспективі можливо також впровадження інших 

систем автоматизованого обліку робочого часу та розширення можливостей 

системи, тому обслуговування системи було максимально полегшене. 
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