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СЕКЦІЯ 1. РОБОТОТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ 

МІКРОКОНТРОЛЕРІВ, СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЗОВНІШНІХ 

ДАНИХ 

UDC 004.05:005.8(043.2) 

Albert A.K 

National Aviation University 

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN ORDER TO 

INCREASE SYSTEM DEPENDABILITY 

Like many fields, the software field has its failures. For example, 
in 1989 the frequency of software projects failures was huge: according 
to a survey, 35% of 600 firms had at least one runaway project.  

At this point of time there are a problem with system 
dependability which reflects the extent of the user’s confidence that it 
will operate as user expect. Users trust a system that is dependable.  

Dependability is a composite system property that reflect the 
degree of trust users have in system. This reflection is subjective and 
depends on the expectations and judgment of system user. Their 
expectations refers to software requirements specifications what is a 
description of a software system to be developed.  

Software requirements specifications establishes the basis for an 
agreement between customers and suppliers and defines functional and 
non-functional requirements including user interactions (use cases). 

Impediments, failures, losses and other obstacles that can happen 
to realize a qualitative system can be thought of as a deviation from 
specifications. Apparently, it follows that while software project life 
cycle provides the monitoring and analysis of the product, that is being 
developed impediments dependability shows how the product complies 
with user cases.  

Risk Management enables the prevention of impediments in 
system development cycle. It follows that after effective introducing risk 
management practices to software development cycle if  the number of 
losses decreases the level of dependability. Risk management correlates 
to system dependability by the way of predicting and reducing potential 
impediments on the stages of system development cycle which increase 
system dependability. To make a conclusion, risk management is one of 
the key concepts that should be implemented into the system 
development in order to increase system dependability and user 
satisfaction with system. 
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УДК 004.428(043.2) 

Butiryn S.O. 

National Aviation University 

DRONECORE – A SOFTWARE FOR UNMANNED VEHICLES 

As drones enter the arena of applied research, many companies 

are committed to staying at the forefront of that transformation. 

However, to design a model of an unmanned vehicle is not all. You 

need to write a module of his behavior, reactions to some incidents and 

create a common goal for him. This requires a certain environment and 

development language. One such language is the DroneCore library. 

DroneCore is a MAVLink Library for the PX4 flight stack, with APIs 

for C++, Python, Android, and iOS. The library provides a simple core 

API for managing one or more vehicles, providing programmatic access 

to vehicle information and telemetry, and control over missions, 

movement and other operations. Developers can extend the library using 

plugins in order to add any other required MAVLink API DroneCore 

can run on a vehicle-based companion computer or on a ground-based 

GCS or mobile device. The core library is written in C++, with auto-

generated bindings for other supported programming languages. The 

library is: 

- Straightforward and easy to use. It has an API that supports both 

synchronous (blocking) and asynchronous calls (using callbacks). 

- Fast, robust, and lightweight. - Cross-platform (Linux, macOS, 

Windows, iOS, Android). 

- Extensible, using compile-time plugins. 

The main features provided by the simple core API are : 

- Connect to and manage up to 255 vehicles via a UDP 

network connection  

- Get information about vehicles  

- Get vehicle telemetry and state information and set 

telemetry update rates. 

- Send commands to arm, disarm, kill, takeoff, land and 

return to launch. 

- Send commands to directly control vehicle movement. 

This technology allows you to significantly accelerate the design 

of drones and their implementation in the life of society. 
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УДК 004.832.28:681.5 (043.2) 

Глазок O.M., к.т.н.; Горбатюк С.С. 

Национальный авиаионный университет 

АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ  ПОСАДКОЮ БЛА ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Найскладнішими етапами польоту безпілотного літального 

апарату (БЛА) є захід на посадку і власне посадка. Вплив неліній-

ностей в характеристиках об'єкту управління, шумових явищ в дат-

чиках і різних зовнішніх факторів, таких як вітрові збурення в ра-

йоні злітно-посадкової смуги, може привести до великих помилок 

управління, що вкрай небезпечно для конструкції БЛА. Для забез-

печення стійкості системи автоматичного управління (САУ) до 

впливу вітрових збурень може бути застосований алгоритм, який 

використовує при обчисленні керуючого сигналу оцінки координат 

БЛА, наприклад, кута вертикального вітру в поздовжньому каналі, 

одержуваних за допомогою оптимального фільтра Калмана. Однак, 

відомо, що переходи від одного закону управління до іншого явля-

ють собою вкрай небезпечну для БЛА операцію. Такі перемикання 

можуть привести до втрати стійкості БЛА і, як наслідок, розвитку 

аварійної ситуації. В якості вирішення, можна запропонувати ней-

ромережну реалізацію комплексу автоматичних регуляторів, яка 

забезпечить відповідну швидкодію і безперервність подачі керую-

чого сигналу на привід керма висоти, виключивши ймовірність 

втрати стійкості БЛА, що може бути забезпечено використанням 

відповідної цільової функції.  
Розглядається рух БЛА в поздовжній площині. На етапі пе-

редпосадочного маневру витримується задана висота польоту, піс-
ля перетину глісади САУ БЛА усуває поточну неузгодженість по 
висоті і забезпечує його перехід в режим витримування лінії зада-
ного шляху, що збігається з напрямком глісади.  Після того, як від-
хилення від заданої висоти польоту досягне значень, що не пере-
вищують 10 м, відбувається перемикання на основний закон управ-
ління посадкою. Особливістю роботи САУ БЛА є неперервність 
змінних стану, тому предметом подальшого дослідження може бу-
ти питання про формування навчальної множини даних для нейро-
мережі таким чином, щоб забезпечити прийнятний компроміс між 
розмірністю та інформативністю. 
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УДК 004.7 (043.2) 

Остапенко В.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

Історія розвитку систем моніторингу стану об’єктів налічує 
майже 150 років (перше використання систем віддаленого контролю за 
об’єктами через мережу датчиків датується 1874-м роком). З того часу 
системи автоматичного та автоматизованого моніторингу стану 
об’єктів використовуються практично у всіх сферах життєдіяльності 
людини. Зазвичай, питання розвитку та стандартизації подібних систем 
розглядаються в межах наукових направлень телеметрія та датчикові 
мережі. Однак, не дивлячись на довгу історію розвитку і впровадження 
мереж датчиків, до сих пір відсутня універсальна концепція побудови 
датчикових мереж, не визначені програмно-апаратні (платформенні 
рішення), відсутні методи оцінки надійності та безпечності систем. 
Таким чином реалізація мереж датчиків залежить тільки від вимог 
задачі, а не від стандартів чи наукових підходів. 

Оцінка надійності та безпечності сенсорних мереж взагалі і 
бездротових сенсорних мереж, як окремого випадку, на даний момент 
не має єдиної парадигми і кожен розробник визначає власні підходи та 
критерії оцінювання.  

Згідно з положеннями IEC 61508, під функціональної безпекою 
(functional safety) мається на увазі коректне функціонування, як системи 
управління, так і керованого нею обладнання. Таким чином, для 
забезпечення функціональної безпеки необхідно спочатку визначити 
функції безпеки (safety functions), необхідні для зниження ризику 
керованого обладнання, а також для досягнення і збереження цим 
обладнанням безпечного стану.  

Перш за все, слід проаналізувати та розробити перелік основних 
функцій найпростішого елемента розроблюваної бездротової сенсорної 
мережі, а саме вимірювального вузла. Саме його функціональність буде 
в певній мірі визначати функції елементів вищого рівня мережі: 
координатора та концентратора. Детальний аналіз вимог до мережі та 
очікувань користувачів дозволили сформувати перелік основних 
функцій вузла (кліпси) – вимірювального елементу мережі (функції 
розділені на групи в рамках підпрограм – менеджерів). 
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УДК 004.67 (043.2) 

Радченко К.М., Лотиш Я.С. 

Національний авіаційний університет 

МОДИФІКАЦІЯ СХЕМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ ШИНИ I2C 

I2C це досить відомий і популярний протокол передачі даних 

у вбудованих системах. При взаємодії пристроїв, підтягуючий 

резистор необхідний на кожній двонапрямленій лінії. Саме тут 

виникає наступне питання «яким повинен бути номінал 

підтягуючого резистору?».  

Для того, щоб це дізнатися, було проведено дослід, в якому 

використовувався приклад підключення двох платформ Arduino. 

Для початку було досліджено сигнал при підключенні схеми з 

використанням лише внутрішніх підтягуючих резисторів Arduino. 

У результаті досліду отримали тактовий сигнал який має дуже 

довгий висхідний фронт та досягає максимальної напруги лише в 

3.76В перед тим як впасти до нуля. Заміряна частота близька до 87 

кГц, це пов’язано з повільним часом наростання сигналу. Схема 

працює але якщо ваш пристрій чутливий до часу, то використання 

внутрішніх підтягуючих резисторів буде поганою ідеєю. Далі для 

дослідження відключили внутрішні підтягуючі резистори в Arduino 

та встановили власні. На кожному етапі дослідження ми 

зменшували опір використовуючи резистори наступних номіналів: 

68кОм після цього 47, 33, 10, 6.8, 4.7, 3.3, 2.2 та нарешті 1.5 КОм. 

На останньому етапі сигнал приймає прямокутну форму яка є 

найкращим виглядом для нашого сигналу. При значенні опору між 

33кОм та 10кОм вимірювана частота наближується до найкращої. 

Також при проведенні досліду було помічено закономірність 

зменшення часу нарощування при зменшенні опору. Резистор 

опором 4.7кОм дає сигнал з досить наближеними до ідельних 

характеристиками з часом нарощування близько 1мкс.  

При зменшенні опору, у визначених рамках, вдалося 

покращити якість сигналу на шині. Головною характеристикою, 

яка покращується, є збільшення частоти за рахунок зменшення 

тривалості висхідного фронту сигналу. Не менш важливим є те, що 

при зменшенні підтягуючого опору збільшується максимальна 

напруга сигналу. 
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 УДК 004.67 (043.2) 

Дон Ю.П. 

Національний авіаційний університет 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ВОГНЮ В ЛІСОВИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ 

Щороку сезонне підвищення температури та настання 
літнього сезону пов'язане з підвищеною пожежною небезпекою. 
Розповсюдження цифрових технологій сприяє їх використанню в 
різних сферах життя та діяльності людини, в тому числі і при 
забезпеченні пожежної безпеки. Однією з сучасних технологій, що 
може допомогти в цьому є комп'ютерний зір. Використання 
комп'ютерного зору дає змогу визначати наявність диму, 
локалізувати місце задимлення, а, відповідно, і можливої пожежі. 
Комп’ютерний зір також може використовуватися як допоміжна 
система для зменшення впливу людського фактору. 

На даний момент стеження за масивами лісу та пошук 
наявності ознак вогню проводиться з використанням пожежних 
веж. Однією зі складностей такого підходу є високий вплив 
людського фактору та складні умови роботи. Обладнання таких 
веж камерами спостереження дозволить проводити віддалене 
спостереження за навколишніми територіями, а також впровадити 
використання систем комп'ютерного зору. 

Проблема використання камер спостереження на пожежних 
вежах у системах комп'ютерного зору пов'язана з поривами вітру і 
розгойдуванням камери, що вносить складнощі в процес аналізу 
фото та відео зображень. Використання цифрової стабілізації 
вирішує дану проблему лише частково. Тому при аналізі даних 
необхідно використовувати методи та алгоритми, які не будуть 
чуттєвими до різких змін позицій об'єктів на досліджуваній сцені. 

Передбачається кілька етапів розробки системи: 
– асистент для оператора камери; 
– самостійна система. 
На етапі розвитку системи як асистента для оператора камери 

передбачається, що система буде працювати паралельно з 
людиною-оператором камерою. Цей етап також тісно пов’язаний з 
тестуванням алгоритмів визначення диму, з метою їх покращення. 
Також на цьому етапі збираються додаткові фото та відео 
матеріали для проведення подальших досліджень і внесення змін у 



Робототехніка, програмування мікроконтролерів, системи обробки зовнішніх даних 

 11 

роботу системи. Після проходження етапу асистента оператора та 
ряду випробувань вважатиметься, що система здатна працювати в 
самостійному режимі, тобто такому, що вимагає мінімального 
втручання людини в свою роботу. 

Для визначення наявності диму на зображенні, проводиться 
його попередня обробка (Рис.) (програмна стабілізація зображення, 
зміна рівнів яскравості та контрастності, приглушення цифрового 
шуму). Далі визначаються зони зображення, що представляють 
інтерес (а саме, відповідають критеріям наявності диму). 
Наступним кроком відбувається ідентифікація диму на обраних 
зонах – проводиться аналіз контуру визначених зон і 
характеристики контуру порівнюються з характеристиками 
контуру диму. При виявлені диму на сцені – відбувається 
сигналізація з метою оповіщення оператора для прийняття 
подальших рішень. 

Отримання 
зображення

Попередня 
обробка

Попередня 
обробка

Ідентифікація 
об’єктів

Визначення 
об’єктів

Створення 
метаданих

 
Рис. Етапи аналізу зображення. 

Використання систем комп’ютерного зору для 
спостереження з метою виявлення ознак вогню у лісових 
господарствах дозволить частково, а в перспективі і повністю 
автоматизувати процес спостереження. Дана технологія призвана 
зменшити вплив людського фактору на виявлення ознак вогню, а 
також дозволить оперативно повідомляти про задимлення та 
локалізувати його. На даному етапі дослідження частково 
реалізований етап асистента для оператора камери. Було проведено 
його тестування з використанням вхідних даних, що були надані 
Тетерівським лісовим господарством. В результаті тестування було 
виявлено, що атмосферні та погодні явища значно ускладнюють 
аналіз зображення та ідентифікацію диму. Необхідне додаткове 
дослідження з метою знаходження способу зменшення впливу 
атмосферних явищ на точність виявлення  диму. 
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Поляков А.О., Стенякін І.А. 

Національний авіаційний університет 

СИСТЕМА МАЯКОВОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ 

Засоби навігації інвалідів зору за рахунок озвучення об’єктів 
інфраструктури не є новим проектом, який не мав би аналогів у 
світі, – практично в кожній країні хоча б раз намагались запустити 
подібний проект, деякі до сих пір тестуються, деякі 
використовуються в закритому форматі, деякі так і не вийшли на 
широке використання. 

Навігаційний комплекс (G2S – Go to the sound) складається з: 
1) апаратної частини – пристрій (далі – маяк) з активним 

каналом радіозв’язку (в даній версії використовується формат Wi-
Fi), що оснащено гучномовцем; 2) мобільний додаток; 3) сайт для 
реєстрації активних маяків. 

Основна ідея комплексу полягає в можливості пошуку 
включених маяків через мобільний додаток (звуковий інтерфейс 
використовує стандартні модулі, які зазвичай вже встановлені на 
смартфонах) В майбутніх версіях  передбачається використання 
власних пристроїв активації маяків з спрощеним звуковим 
інтерфейсом. 

Користувач може обрати будь-який маяк та прокласти до 
нього маршрут (система передбачає використання стандартних 
навігаційних засобів, що спрощує адаптацію користувача до 
системи). При наближенні до маяка на відстань 50-70 м подається 
звуковий та/або вібросигнал про доступність обраного маяка для 
керування. В режимі керування маяком користувач має можливість 
включити звуковий сигнал на маяку та вказати необхідну кількість 
циклів (або скористатись параметрами за умовчанням). 

Також користувачу доступний режим «Радар», в якому 
постійно сканується простір і визначаються всі активні маяки в 
області дії сигналу. Кожен з знайдених маяків може бути 
активовано. За умовчанням озвучення об’єктів інфраструктури 
відсутнє, що робить навігаційний комплекс придатним для 
використання в місцях загального користування з обмеженням 
звукового фону. Можливість налаштовувати тип звучання на 
кожному маяку дозволяють використовувати декілька маяків на 
обмеженому просторі без введення в оману користувача системи, 
який орієнтується лише на звук. 
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СЕКЦІЯ 2. ПАРАЛЕЛЬНІ І РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ 

УДК 004.73 (043.2) 

Вантух І.В. 

Національний авіаційний університет 

СВОРЕННЯ КРОСПЛАТФОРМЕННИХ МОБІЛЬНИХ 

ДОДАТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ XAMARIN 

Світ мобільних платформ сильно фрагментований, на даний 
час виділяють дві основні операційні системи - Android і iOS, а 
також платформу Windows 10 Mobile. Є певні статистичні дані, що 
значна частина мобільних додатків створюється більш ніж для 
однієї платформи (Android/iOS). Однак неминуче розробники 
стикаються з наступними труднощами: відмінність в підходах 
побудови графічного інтерфейсу; різні API; різні платформи для 
розробки. Дані проблеми: великий діапазон мобільних платформ, 
засобів розробки і мов програмування негативно позначається на 
терміни створення додатків, і, в кінцевому рахунку, на кошти, що 
виділяються на розробку. Було б дуже ефективно мати один 
інструмент, який дозволяв легко і просто створювати додатки 
відразу для всіх платформ. І саме таким інструментом і є 
платформа Xamarin. Xamarin дозволяє створювати єдину логіку 
мобільних додатків із застосуванням C# і .NET одразу для всіх 
трьох платформ - Android, iOS, Windows Mobile. Xamarin 
представляє технологію для кросплатформенної розробки 
мобільних додатків. Тобто можна один раз визначити візуальний 
інтерфейс, прив'язати певну логіку і все це буде працювати на 
різних платформах. Переваги використання платформи Xamarin: 

– В процесі розробки створюється єдиний код для всіх 
платформ  

– Xamarin надає прямий доступ до «native» API кожної 
платформи.  

– При створенні додатків можна використовувати платформу 
.NET і мову програмування C# (також F#), яка є досить 
продуктивною, і в той же час простою для освоєння і застосування. 

Функціонально платформа Xamarin представляє ряд 
субплатформ: Xamarin.Android, Xamarin.Mac, Xamarin.iOS. Ці 
субплатформи відіграють велику роль - через них додатки можуть 
напрявляти запити до прикладних інтерфейсів на пристроях під 
управлінням ОС Android або iOS. 
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УДК 004.78 (043.2) 

Граф М.С. 

Національний авіаційний університет 

МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ БЕЗПІЛОТНОГО ПОВІТРЯНОГО 

СУДНА 

Розглянемо систему керування для забезпечення 
двостороннього обміну інформацією між бортовим комп’ютером 
безпілотного повітряного судна (БПС) та оператором. Для 
моделювання руху БПС використовується інструментарій, що надає 
програма для моделювання динаміки літальних апаратів з відкритим 
кодом JSBSim. 

Якщо уявити сферичний, тобто ідеальний БПС, у якого осі 
зв’язаної системи координат співпадають з головними осями еліпсоїда 
інерції та органи керування створюють моменти кожен відносно 
тільки однієї з осей, то можна на якісному рівні зрозуміти, як апарат 
буде рухатися при відхиленні органів керування. Припустимо, що 
БПС летить в горизонтальному польоті. Відхиляючи елерони у 
протилежні боки, ми змінюємо величину підйомної сили на консолях 
крила, що призводить до виникненню моменту сил відносно осі x, та 
апарат почне обертатися навколо цієї осі. В скрипті елерони 
максимально відхилені 2.45 секунди, потім повертаються в початкове 
положення. Результат моделювання приведено на графіку (рис. 1). 
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Рис. 1 

Видно, що БПС повернувся на 360 градусів по крену, однак, 
виконав цей маневр зі зниженням в 40 метрів та нахилив ніс на 14 
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градусів. Тобто при обертанні БПС починає зниження, це відбувається 
через зменшення підйомної сили на напрям сили тяжіння. Для 
запобігання зниження потрібно створити запас вертикальної 
швидкості. Додаємо відхилення руля висоти на 40 процентів за 0.4 
секунди до початку відхилення елеронів та повертаємо його в 
нейтральне положення. Головна мета – при виконанні польоту 
необхідно зберегти поздовжню ось БПС в горизонтальній площині. 
Для цього поперемінно використовують кермо висоти та руль 
направлення. Коли БПС повертається навколо поздовжньої осі кермо 
висоти та кермо направлення міняються місцями.  

По досягненні величини кута крену близько 90 градусів 
відхилення керма направлення призведе до підняття або зниження 
носу БПС у вертикальній площині. Коли кут крену досягне 180 
градусів, необхідно відхилити кермо від себе для того щоб 
втримати ніс БПС в горизонтальній площині в перевернутому 
польоті. Всі ці дані виражено в скрипті. При запуску скрипту, 
отримуємо (рис. 2) 
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Рис.2 

По крену БПС повернувся на 180 градусів, при цьому 
загальний розмах зміни висоти склав в 2.5 с – це в 5 разів краще, 
ніж в попередньому випадку.  

Для керування рухом БПС проведено моделювання його руху 
з врахуванням збереження поздовжньої осі БПС в горизонтальній 
площині, для запобігання зниження враховано запас вертикальної 
швидкості та можливі зміни кута крену на 90 та 180 градусів. 
Написано скрипт для проведення симуляції. 
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УДК 004.7 (043.2) 

Моісейкін О.С., Дехтяренко А.Т. 

Національний авіаційний університет 

RSA-ШИФРУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В НЕЗАХИЩЕНИХ 

КАНАЛАХ ЗВ'ЯЗКУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Технології передачі даних в мережі Інтернет, є відносно 

безпечними для використання, доки трафік не буде прослуховуватися 

третіми особами. Найбільш зручним та найбільш вдосконаленим 

способом є використання OpenSSL у поєднанні з протоколом HTTPS. 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) є розширенням протоколу 

HTTP для підтримки шифрування з метою підвищення безпеки. Дані 

в протоколі HTTPS передаються поверх криптографічних протоколів 

SSL або TLS.  

Проблема використання, навіть захищених протоколів, полягає 

у використанні незахищених API. Робота з будь-яким API передбачає 

використання пароля-ключа для доступу до приватних методів, що з 

одного боку є безпечним з погляду на те, що ключ передається лише 

уповноваженій особі. З іншого боку, дані надані API у більшості 

випадків передаюітся у тілі запиту “як є”. Тобто, виконуючи запит до 

серверу, ініціатору буде передано секретну інформацію через усі 

проміжні ланки мережі.  

Під час роботи над системою аналізу відеопотоків, ми 

зіштовхнулися з тієюж самою проблемою. Ми намагалися вирішити 

цю проблему віддаленого обладнання та серверу, шляхом об’єднання 

у спільну закриту VPN мережу. Такий варіант було відхилено через 

неможливість постійної підтримки з'єднання з обладнанням. Оскільки 

в нашому API застосовувався метод обміну даними у вигляді JSON-

строк, то ставку було зроблено на текстові методи шифрування за 

протоколом Діффі-Хеллмана. Це криптографічний протокол, що 

дозволяє двом і більш сторонам отримати загальний секретний ключ, 

використовуючи незахищений від прослуховування канал зв'язку. 

Отриманий ключ використовується для шифрування подальшого 

обміну за допомогою алгоритмів симетричного шифрування. 

За основу був взятий RSA (OpenSSL) алгоритм шифрування з 

відкритим ключем, що дозволяє створити два ключа: відкритий та 

закритий. Розмістивши відкритий ключ на віддалених клієнтах, можна 

шифрувати дані не боючись, що його використають для 

дешефрування.  
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УДК 004.738.4:659 

Замуренко А.С. 

Національний авіаційний університет 

СУБД MYSQL, ЯК МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННИЙ 

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ 

СУБД MySQL — вільна система керування реляційними базами 
даних. 

MySQL був розроблений компанією «ТсХ» для підвищення 
швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами 
даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива 
комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на 
mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL — одна з 
найпоширеніших систем керування базами даних. Вона 
використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-
сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов 
програмування. 

MySQL — компактний багатопотоковий сервер баз даних. 
Характеризується високою швидкістю, стійкістю і простотою 
використання. 

MySQL вважається гарним рішенням для малих і середніх 
застосувань. Сирцеві коди сервера компілюються на багатьох 
платформах. Найповніше можливості сервера виявляються в UNIX-
системах, де є підтримка багатопоточності, що підвищує 
продуктивність системи в цілому. 

СУБД MySQL є клієнт-серверної системою, що включає 
багатопоточний SQL-сервер, що підтримує різні платформи, кілька 
клієнтських програм і бібліотек, інструменти адміністрування і 
широкий діапазон програмних інтерфейсів додатків (API-інтерфейсів). 

Можливості сервера MySQL: 
• простота у встановленні та використанні; 
• підтримується необмежена кількість користувачів, що 

одночасно працюють із БД; 
• кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн; 
• висока швидкість виконання команд; 
• наявність простої і ефективної системи безпеки. 
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УДК 004.45 (043.2) 

Пінчук І.Ю. 

Національний авіаційний університет 

ТРАСУВАННЯ ПОДІЙ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ .NET CORE 

ДОДАТКУ НА LINUX 

В операційній системі Windows CLR оснащений безліччю подій 

під час виконання(ETW - Event Tracing for Windows): Garbage 

collection (колекції, що відносяться до збирача мусору); заванта-ження 

і вивантаження збірок; створення і зупинення потоків; роз-міщення 

об’єктів; створення, обробка і фільтрація помилок; фор-мування 

методів. Зібравши ці події у множину, можна отримати інформацію 

про те, що робить додаток. 

В ОС Linux відсутній інструмент ETW для CoreCLR, проте є 

подібний легкий LTTNG фреймворк, який може обробляти події в 

реальному часі, або записувати їх у файл для подальшої обробки. Він 

підтримує кілька одночасних сеансів трасування. Для кожного сеансу 

може бути включено декілька провайдерів, наприклад, по-стачальник 

системного виклику(який вимагає встановлення модуля ядра), 

постачальник користувацького простору(CoreCLR). 

Трасування можна аналізувати на різних ПК, і існують за-соби 

для більш детальної візуалізації. Також підтримуються корис-тувацькі 

провайдери на основі EventSource. Для цього можна вико-ристовувати 

інструмент perfcollect, проте в цьому інструменті від-сутня фільтрація 

подій. 

Команда lttng create створює сеанс трасування, в який до-

даються провайдери. Add-context – гарантує, що кожна подія буде 

мати, окрім даних провайдера, ім’я PID, TID та ім’я процесу. Після 

чого enable-event додає певний набір подій від провайдера CoreCLR. 

Команда lttng start починає сеанс трасування із увімвне-ники 

провайдерами. За замовчуванням, результат записується у ~/session-

name-timestamp,   Варто звернути увагу на те, що LTTNG не потребує 

метаданих про ці події завчасно. 

Основний недолік полягає в тому, що LTTNG не підтримує 

трасування стеку для подій в середовищі користувача. 

Цей недолік робить LTTNG для CoreCLR базою логіюван-ня, 

яка може використовуватись для запису і дослідження журналу, але 

не для трасування, яке може допомогти у діагностуванні та усуненні 

проблеми продуктивності. 
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УДК 004.43:577.2(043.2) 

Драч В.І., Роботницька Т.П. 

Национальный авиационный университет 

ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ PERL В ГАЛУЗІ 

БІОІНФОРМАТИКИ 

Сучасні дослідження у галузі біології породжують океан да-

них, які потребують специфічного аналізу для отримання наукової 

інформації. Біоінформатика – це дисципліна, яка застосовує мето-

дики з математики, інформатики та статистики, щоб зрозуміти ве-

личезну кількість даних, отриманих в результаті біологічних екс-

периментів із високою пропускною здатністю, для інтерпретації 

біологічних даних, таких як послідовність ДНК, послідовність біл-

ків, або тривимірних структур. Успіх досліджень у цій галузі зале-

жить від здатності інтегрувати дані різних видів, які часто виво-

дяться як текстові файли, специфічні для експерименту. Виявилося, 

що мова Perl добре підходить для мети аналізу таких даних. Значна 

частина програмного забезпечення Perl в області біоінформатики є 

специфічною для конкретної лабораторії або установи і була напи-

сана для отримання швидкої корисності, а не для багаторазового 

використання. Це призводить до значної неефективності, оскільки 

одне і те ж програмне забезпечення переписується кілька разів.  

BioPerl є міжнародною асоціацією розробників інструментів 

Perl з відкритим кодом для біоінформатики, дослідження геномів та 

суміжних наук про життя. Цей рух сформовано на початку дев'яно-

стих років і офіційно організований в 1995 році. BioPerl координує 

зусилля в галузі розробки та збору обчислювальних методів, що 

використовуються в режимі дослідження біоінформатики та біоло-

гічних наук, і надає набір функцій аналізу послідовностей та багато 

іншого: доступ до основних біологічних баз даних для пошуку да-

них, читання, перетворення, обробка всіх основних форматів фай-

лів експериментальних даних, надання інтерфейсу для ClustalW, 

HMMer, BLAST, FastA та інших стандартів, що застосовуються в 

галузі біоінформатики, аналіз та представлення даних про білкову 

структуру, філогенетичних дерев тощо. Основною мотивацією на-

писання набору інструментів BioPerl є бажання авторів зосередити 

енергію на рішенні, компоненти якого можуть бути спільними, а не 

дублювати зусилля. 
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УДК 004.67 : 004.78 (043.2) 

Длужевський А.О. 

Національний авіаційний університет 

ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ КОНТРАСТУ ЗОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМАХ 

КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 

При аналізі візуальних сцен виникає необхідність реагувати на 

динамічні зміни в оточуючому середовищі, що впливають параметри 

зобрження. До параметрів зображення можна віднести яскравість. 

контрастність, рівень цифрового шуму. Ручне налаштування параметрів 

зображення вимагає значних витрат ресурсів. Тож існує необхідність 

налаштування параметрів попередньої обробки зображення в залежності від 

умов досліджуваної сцени. 

Для вирішення задачі автоматичної корекції параметрів зображення в 

системах комп’ютерного зору пропонується використовувати експертну 

систему. Тому представлена така логіко-лінгвістична модель: 

Об’єкт управління (ОУ) – система аналізу об’єктів на відео 

зображенні. 

Можливі управляючі операції: 

- Збільшити контрастність зображення [збільш_КТРСТ]; 

- Зменшити контрастність зображення [зменш_КТРСТ]. 

Елемент ОУ, який є місцем реалізації керуючої операції – програмний 

модуль попередньої обробки зображення (b) 

Необхідні умови виконання управлінських операцій корекції 

контрастності зображення:  

- недостатній рівень контрастності зображення [НЕДОСТ(k(а))]; 

- зависокий рівень контрастності зобреження [ЗВИС(k(а))]. 

Ресурси, необхідні для реалізації управляючої операції: 

- неоптимальне значення контрастності зображення 

а [КТРСТ(а, неопт)]; 

Вирази, що описують можливі способи впливу на ОУ: 
))](())(_(&)(([ akОПТaКТРСТзбільшРЕАЛakНЕДОСТba   

))](())(_(&))(([ akОПТaКТРСТзменшРЕАЛakЗВИСba   
де РЕАЛ – предикат, що має зміст «бути реалізованим». 

Вирази, що описують умови реалізації управляючих операцій: 
))](_(),([ aКТРСТзбільшРЕЗнеоптaКТРСТba   

))](_(),([ aКТРСТзменшРЕЗнеоптaКТРСТba   
де РЕЗ – предикат, що відображає наявність ресурсу. 

Вираз, що означає необхідність реалізації управляючої операції за 

умов якщо вона може привести до необхідного результату та існування 

ресурсів для цієї операції. 
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)]()(&)([ хРЕАЛхРЕЗхРІШx   
))](()([ akОПТхРІШxa   

де РІШ – предикат, що відображає факт існування рішення задачі, яка 

розглядається. 

Для корекції зображення за критерієм контрасту було побудовано 

логіко-лінгвістичну модель, що дозволяє приймати управлінські рішення за 

умови відхилення цієї характеристики зображення від встановленого 

оптимального значення. 
Подібні моделі можуть бути створені і для корекції зображень за 

іншими критеріями, такими як яскравість,  наявність шуму, тощо. 
Оптимальне значення може варіюватися в залежності від інших 
характеристик та задачі аналізу відео зображення. 
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СЕКЦІЯ 3. МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННІ ПРОГРАМНІ 

ЗАСОБИ, МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.67(043.2) 

Крант Д.В., Романцов О.І. 

Національний авіаційний університет 

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК СИСТЕМИ МАЯКОВОЇ 

НАВІГГАЦІЇ 

Основна ідея комплексу полягає в можливості пошуку 
включених маяків через мобільний додаток (звуковий інтерфейс 
використовує стандартні модулі, які зазвичай вже встановлені на 
смартфонах) В майбутніх версіях  передбачається використання 
власних пристроїв активації маяків з спрощеним звуковим 
інтерфейсом. 

Користувач може обрати будь-який маяк та прокласти до 
нього маршрут (система передбачає використання стандартних 
навігаційних засобів, що спрощує адаптацію користувача до 
системи).  

При наближенні до маяка на відстань 50-70 м подається 
звуковий та/або вібросигнал про доступність обраного маяка для 
керування. В режимі керування маяком користувач має можливість 
включити звуковий сигнал на маяку та вказати необхідну кількість 
циклів (або скористатись параметрами за умовчанням). 

Мобільний додаток розроблено з урахуванням потреб 
інвалідів зору та підтримує стандартну навігацію за пунктами 
меню та активацію елементів керування. 
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UDC 004.451:004.75 (043.2)  

Iryna Gyza, Maksim Kuklinskiy, Ph.D., associate professor 

National Aviation University 

DISTRIBUTED OPERATING SYSTEM AS A METHOD OF 

SOLUTION THE NETWORK PROBLEMS 

Corporate information that is accumulated in large databases usu-

ally has a distributed structure. Among the main components of its proc-

essing are distributed database management systems, which are usually 

implemented through existing stand-alone database management sys-

tems. The basic requirement of the means of functions distributing of 

these databases on the network is to provide transparency to users and to 

ensure their corresponding distributed operating systems (OS). 

Today, the OSI reference model is the basis for the development 

of network interconnection tools for remote subscribers. However, the 

lack of complete OSI standards and, consequently, the corresponding 

hardware that fully implements these standards has led to the creation of 

many different data networks for compatibility of which hardware-

software gateways are further developed. In addition, some experts ex-

pect that if a complete hierarchical set of OSI protocols is created, the 

resources will have to either allocate a separate processor for them, or 

expand the resources of the main processor.  

Therefore, the task of determining the interface of a resident OS is 

relevant. It will allow the organization of the interaction of remote OS 

and meet such requirements as the ability to implement the directives of 

the resident OS in network mode; launch of stand-alone applications for 

work on the network; minimizing the complexity of programming and 

the invariance of distributed operating systems for applications. As a 

result of the analysis of the most common OS, it has been found that in 

general these requirements correspond to the core OS interface, which 

can be used to develop a distributed OS for local data networks. 

The development of such an interface for the implementation of 

distributed OS will have a number of advantages, due to which there 

will be no need to develop service programs for users, since all the ca-

pabilities of the resident operating system will be used in network mode; 

programs of various specialists written in different languages, capable of 

working in a resident operating system environment, will be able to be 

downloaded and executed in network mode; parallelization of tasks 

solving in specialized networks will become real. 



Мультиплатформенні програмні засоби, мобільні технології 

 24 

УДК 004.588 (043.2) 

Мурий Є.В. 

Національний авіаційний університет 

РОЛЬ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗРОБЦІ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ДОПОВНЕНОЮ 

РЕАЛЬНІСТЮ 

Сучасні програмісти використовують мобільні технології для 

розробки програмного забезпечення у різних напрямах і на даний 

момент посилена увага наділяється доповненій реальності.  

Характерною ознакою не лише сьогодення, а й майбутнього 

мобільних додатків є інтеграція доповненої реальності (англ. 

augmented reality, AR), – накладення інформації в формі тексту, 

графіки, аудіо та інших віртуальних об'єктів на реальні об'єкти в 

режимі реального часу, яка веде до оптимізації сприйняття інфор-

мації користувачем. Важливою умовою впровадження доповненої 

реальности стало підвищення швидкості та продуктивності вико-

нання додатків на новітній апаратній базі. 

На нашу думку, основною технологією для роботи з допов-

неною реальністю є застосування камери мобільного пристрою, що 

дозволяє інтегрувати елементи додатку у реальний світ та у корот-

кий термін відібрати потрібну інформацію із величезного потоку 

даних.    

Необхідність розробки систем доповненої реальності зумов-лена 

збільшенням кількості та інформації, яка потребує обробки у 

реальному житті. Для того, щоб не опрацьовувати ці дані вручну, 

створюються AR додатки, які допомагають, наприклад :виділити 

текст та показати його переклад моментально, навести камеру сма-

ртфону на QR-код у метро та отримати на екрані смартфону меню з 

можливістю купити квитокабо прокласти маршрут тощо. 

Основні завдання, які постають перед галуззю доповненої ре-

альності у мобільних технологіях – це моментальна обробка даних, 

які подані у спеціальному виді та відтворення їх на екрані смарт-

фону. 
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ANDROID-ДОДАТОК ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКГ 

Мобільна система аналізу даних ЕКГ призначена для вирішення 

задачі своєчасного попередження ускладнень при серцево-судинних 

захворюваннях [1]. Для отримання даних ЕКГ використовується 

компактна система Cardiomo. Результати вимірювань (ЕКГ, 

температура тіла, дані з акселерометру та гіроскопу) передаються в 

мобільний додаток на смартфон за допомогою бездротової технології 

Bluetooth low energy. 

В програмному забезпеченні реалізовані наступні функції: 

• прийом даних користувача; 

• аналіз отриманих даних (ЕКГ, положення та температура тіла, 

факти падіння, кількість кроків); 

• розсилка повідомлень вказаним особам при екстрених 

ситуаціях. 

Для програмної реалізації задачі обрано ОС Android, оскільки 

вона є найбільш розповсюдженою серед мобільних пристроїв, майже 

85 % від світових поставок смартфонів [2]. Середовищем розробки 

програмного забезпечення є IntelliJ IDEA, а мовою програмування – 

Kotlin. Для розробки графічного середовища та інтерфейсу 

користувача використано технологію Kotlin Anko, для створення бази 

даних і роботи з нею – СУБД SQLite. 

З використанням комплексу Cardiomo проведено експерименти 

з моніторингу життєво важливих показників користувача. Завдяки 

застосуванню сучасних технологій розроблене програмне 

забезпечення має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та надає 

користувачеві широкі функціональні можливості для спостереження 

за станом свого здоров’я. 

Перелік посилань: 

1. Всемирная организация здравоохранения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/ru/. 
2. Новости высоких технологий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступу до ресурсу: http://hi-news.ru/phone/android-zanyala-85-
procentov-mirovogo-rynka-smartfonov.html. 
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КОНТРОЛЮ РОБОЧОГО 

ЧАСУ 

Необхідність контролювати використання часу виникає в 
будь-якої людини. Якщо людина орієнтована на організацію ефекти-
вної та плідної праці, швидке просування кар’єрними сходами та 
досягнення поставлених цілей, то без зручного сервісу, який би був 
«під рукою», не обійтися. 

Найбільш ефективними в цьому випадку є додатки для конт-
ролю робочого та особистого часу в мобільному телефоні. Звісно, 
що на сьогодні існує безліч різноманітних сервісів для контролю та 
обліку часу як для окремої людини, так і для цілих компаній. Такі 
додатки мають як свої переваги так і недоліки. До найбільш вагомих 
недоліків можна віднести: ресурсоємність більшості мобільних рі-
шень; пріоритетність виконання додатку в операційній системі; інте-
грація з хмарними сервісами при нестабільному Інтернет-з’єднанні 
тощо. Але існують і переваги: синтез календаря та органайзера у 
продуктах від Google та Microsoft; кросплатформність більшості до-
датків, адже користувачі надають перевагу перевіреним додаткам із 
зрозумілим інтерфейсом; реалізація сповіщень декількома шляхами, 
наприклад, sms і e-mail; можливість сортування записів за темами. 

Здійснивши огляд та аналіз існуючих рішень в області сервісів 
відслідковування часу, було розроблено мобільний додаток для кон-
тролю робочого часу для операційної системи Android. Створений 
сервіс реалізує такі функції як: збереження записів та позначок; до-
давання, зміна пріоритету та іншої інформації; керовані сповіщення, 
що мають змогу з’являтися під час виконання сторонніх програм; 
ведення журналу подій, за яким можна переглядати виконані справи; 
легкий та зручний користувацький інтерфейс. Мовою програмуван-
ня для реалізації додатку була обрана мова Java.  

Даний сервіс дозволяє планувати розпорядок робочого дня по-
годинно. Користувач сам обирає з якою інтенсивністю та у який час 
надходитимуть сповіщення. У додатку встановлено певні обмежен-
ня. Наприклад, без точного вказання дати та часу певної події корис-
тувач не зможе зберегти запис, оскільки в необхідний момент часу 
додаток не відобразить відповідне сповіщення. 
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GAMEMAKER: STUDIО, ЯК МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННИЙ 

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ 

GameMaker: Studio - один з найпопулярніших ігрових движків, 
що дозволяє розробляти додатки під безліч платформ і писати 
розширення під безліч платформ на відповідних їм мовами. 
Підтримуються наступні типи файлів розширень: gml, dll-бібліотеки 
на Windows, Windows Phone, Xbox One, js-скрипти для HTML5, so-
бібліотеки на Linux і Tizen, dylib-бібліотеки на Mac, prx на PS4, suprs 
на PSVita, а також спеціальні placeholder для iOS і Android. Є 
можливість створити проксі-розширення для проектів на багатьох 
платформах, що дозволяє використовувати однакові назви функцій в 
коді, але звертатися до бібліотек відповідної платформи. 

Є функції для роботи з кодуваннями Base64, JSON, MD5, 
SHA-1, можливості розпакування ZIP-архівів, читання і записи .ini, 
текстових і двійкових файлів, управління директоріями. Є 
можливість взаємодіяти з мережею: колективна гра по UDP, TCP, 
Bluetooth, відправка http-запитів, завантаження будь-яких файлів, 
взаємодія з Steam API і Facebook. 

GameMaker: Studio підтримує вершинні і фрагменти шейдери 
на мовах GLSL ES, HLSL9, HLSL11 і GLSL. 

GameMaker: Studio містить безліч математичних функцій для 
роботи зі скалярними і векторними величинами, включаючи 
тригонометричні обчислення, знаходження ступенів, логарифмів, 
інтерполяцій, нормалей векторів, скалярних творів. Є вбудований 
фізичний движок Box2D, набір функцій для роботи з ним. 

Studio використовує компілятор, а не інтерпретатор коду, що 
прибрало можливість виконання чистого коду "на льоту", але 
істотно збільшило продуктивність ігор. Також є додатковий модуль 
YoYoCompiler, що транслює GML-код в C ++ і оптимізує його. 
Проекти, зібрані з використанням цього компонента, показують 
хорошу продуктивність з сотнями ігрових елементів на рівні. Однак 
цей модуль доступний не для всіх платформ. 

В останніх версіях з'явилися безліч опцій налагодження 
програм в новому вікні The Debug Module, що дозволяють ставити 
крапки зупинки, стежити за виконанням коду, значеннями будь-яких 
змінних, конкретних об'єктів, вмістом буферів, кількістю і часом 
виконання різних скриптів. 
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СИСТЕМНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ТЕМПОРАЛЬНИХ БАЗ 

ДАНИХ 

Дані в комп'ютерних системах так чи інакше пов'язані з різними 

подіями, інтервалами часу. Фінансові програми, системи управління 

польотами літаків, інформаційні системи підприємств і т.д. оперують 

даними, які змінюються в часі. Системи управління базами даних 

(СУБД) в таких системах управляють даними, які посилаються на час, 

і час зв'язується з сутностями, які зберігаються в базах даних [1].  

Темпоральні бази даних − це бази даних, що зберігають  дані, 

пов'язані з часом. Такі БД можуть розглядатися як темпоральні тільки 

в тому випадку, якщо відомо правило інтерпретації тимчасових міток 

і інтервалів для конкретної СУБД [2]. Щоб визначити, чи є розглянута 

СУБД темпоральною в повному сенсі цього слова, необхідно 

зрозуміти, чи можна окремо виділити і спеціальним чином 

інтерпретувати дані атрибута "час". У категорію темпоральних СУБД 

не потрапляють звичайні реляційні СУБД, в яких підтримуються 

пов'язані з часом типи даних, але інтерпретацією і зв'язком даних) між 

собою з урахуванням часу доводиться займатися розробнику, так як 

вони не містять спеціальних засобів обробки таблиць з версіонністю. 

Розроблено засіб, в якому реалізовано основні сценарії роботи з 

темпоральними таблицями, перегляд метаданих для них.  

Використані джерела 

1. S.Varga, D.Cherry, J. D’Antoni. Introducing Microsoft SQL 

Server 2016. Mision-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale 

Cloud. − Microsoft Press Washington, 2016. − 200 с. – ISBN: 978-1-5093-

0195-9.  

2. SQL Server 2016 Developer's Guide/D. Sarka, M. Radivojević, 

W. Durkin: 2016. – 616 с. 
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ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ 

КОРИСТУВАЧІВ СТАРШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ 

Чому в старших людей проблеми з новинками? Ми ж то до 

них можемо пристосуватися. Ну, по-перше, ці люди жили в зовсім 

іншу епоху. Там ніхто не знав, що таке комп’ютер, а якщо і щось 

друкували на папірчиках, то за допомогою друкувальною 

машинки. От задаю себе питанням, а чи дуже сучасна молодь зараз 

знає як друкувати текст таким чином? 

Якби їм таке дали робити, то би також виникли проблеми. 

Чи, скажімо, писати листи не через електронну пошту, а за 

допомогою такого месенджера як телеграм. Насамперед причиною 

того, що старше покоління не використовує активно мобільні 

додатки є те, що усі вони не є актуальними в повсякденному житті 

та їх інтерфейс є доволі складним.  

Ще однією причиною чому старші люди бояться працювати з 

комп’ютером, є фобія щось зламати. Комплектуючі до ПК чи ті ж 

смартфони, айфони є дорогими, а люди колись жили й, відповідно, 

бояться зробити помилку і поплатити за це грішми. 

Щоб цього не було, треба вміти їм гарно все пояснити. Що є 

комп’ютер, він тобі нічого не зробить і з ним треба подружитися. 

Нічого смішного в цьому не буде, якщо своєму татові, 

дідусеві ви запропонуєте взяти блокнот, ручку й він все буде 

поетапно записувати: що, де, як і до чого. 

І найголовніше, не треба злитися, що в когось щось не 

виходить. Сьогодні людина помилиться, завтра, а через тиждень 

вже так більше робити не буде. 

До теми мобільних телефонів. Якщо комп’ютери – це ще 

терпимо для старших людей, то смартфони зі сенсорними екранами 

– це смерть. В старших людей руки не складаються до них, тому 

тут потрібно прикласти більше зусиль. 

Саме для людей старшої вікової групи були створенні 

додатки для адаптування старого android-смартфону в телефон для 

літньої людини. Одна з таких програм - Necta Launcher спеціально 

адаптована під вимоги літніх людей, яким від телефону потрібен 

лише мінімальний набір функцій. Існує безкоштовний додаток для 
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Android під назвою Phonotto, що перетворює навіть найновіший 

смартфон в простий мобільний телефон для літніх людей. При 

запуску програми доступ до стандартного інтерфейсу Android 

блокується. 

Також для адаптація мобільної ОС для людей старшого віку 

можна скористатись наступними порадами: 

1) Треба збільшити розмір шрифту. Операційна система 

Android включає в себе ряд спеціальних можливостей для людей з 

вадами зору та слуху. Зокрема, найкорисніша функція для тих, хто 

має проблеми з дрібними літерами, ховається в меню налаштувань 

в розділі Спеціальні можливості. Відзначте тут опцію Великий 

текст і все стане набагато видніше. 

2) Застосовуйте голосовий асистент. Сучасний інтерфейс 

Android, який здається цілком природним і логічним вам, може 

стати непереборною перешкодою для літньої людини. Ви можете 

хоч десять раз поспіль пояснити як відкривати адресну книгу і 

шукати в ній номер телефону, як відправити СМС або 

повідомлення по електронній пошті, як запускати додатки і 

встановлювати будильник, але все буде безрезультатно. 

3) Встановіть спеціальний лаунчер. Ще один спосіб 

полегшити використання мобільного пристрою для літніх людей - 

це встановити і налаштувати спеціальну оболонку. Хорошим 

прикладом такого підходу є інтерфейс Launcher 7. Великі кнопки-

плитки забезпечать швидкий доступ до найбільш потрібних 

функцій телефону навіть для людей з обмеженими можливостями. 

4) Встановіть відповідну клавіатуру. Дефолтна клавіатура 

Android навіть молодих людей змушує іноді промахуватися, що 

вже там говорити про пенсіонерів, які не вирізняються гостротою 

зору і чіткістю рухів. Виходом в цьому випадку може бути 

установка сторонньої клавіатури, яка підтримує більше 

можливостей настройки.  

Отже з вищесказаного випливає що для оптимізації 

смартфона для використання людьми старшого віку є кілька 

підходів. Використання додатків є простішим але менш гнучким 

способом. Виконання всіх налаштувань вручну займає багато часу 

але надає нам більше можливостей. На мою думку найкраще 

об'єднати дані підходи для того щоб досягти найкращого 

результату. 
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УДК 004.78 (043.2) 

Артамонов Є.Б., к.т.н., Нагорний В.Ю. 

Національний авіаційний університет 

БАГАТОСЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЖЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ СИСТЕМИ 

Процес інформатизації вищого навчального закладу вимагає 

максимального урахування його специфіки і традицій, 

особливостей організації в ньому навчального процесу, наукових 

досліджень, системи управління, а також особливостей процесів 

регіональної інформатизації. Організація й керування формуванням 

штатного розпису викладачів є однією з перших ланок в роботі по 

формуванню викладацького контингенту на кожен навчальний рік, 

що впливає на якісну підготовку майбутнього фахівця у вищій 

школі. У сучасному вищому навчальному закладі практично 

неможливо проводити моніторинг, аналіз та планування штатного 

розкладу без використання розподілених комп'ютеризованих 

систем. 

Система передбачає декілька рівнів доступу з різними 

режимами представлення інформації та глибини допуску до 

налаштувань системи 

0) рівень адміністратора системи; 

1) рівень адміністратора баз даних; 

2) рівень вченого секретаря/завідуючого кафедри; 

3) рівень працівника НМУ. 

Для реалізації рівнів доступу до системи було розроблено 

модуль налаштування представлення інформації та елементів 

управління для кожної з груп користувачів (рис.) 

 
Рис. Приклад вікна налаштування сценарію доступу 
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УДК 004.67 (043.2) 

Бекала К. І. 

Національний авіаційний університет 

БЕЗПЕКА АВТОРИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ IP-ТЕЛЕФОНІЇ 

Традиційна, звична для всіх телефонія з кожним роком 

втрачає свої позиції і відстає від еволюційного розвитку сучасних 

телекомунікацій. Все стрімкіше розвивається такий напрям як IP 

телефонія і застосування нових засобів комутації, що мають 

програмну основу.  

Аналізуючи дані IP-телефонії, зокрема програмна АТС 

Asterisk, можна прийти до висновку, що на даний IP-телефонія -це 

дуже цінний ресурс, на який люди кладуть око. І постійно 

намагаються знайти вади в захисті АТС для того, щоб, згодом, 

зламати. 

Один з методів злому АТС. є спам реєстрація. Цей метод 

досить поширений, метод полягає в тому що користувач 

дізнавшись зовнішній IP-адреса АТС, намагається реєструватися на 

телефонної станції, і з кожним разом підбирає нові паролі, для 

реєстрації. Даний метод рано чи пізно може дати результат у 

вигляді отримання доступу до трафіку АТС, крім цього є 

подразником для фахівців IP-телефонії, так як спам йде 

неймовірний і заважає роботі. 

Для вирішення даного питання,  було розроблено програму, 

яка робить записи у базу даних, з приводу IP-адрес, які 

намагаються зареєструватися на АТС. Якщо кількість спроб 

реєстрацій перевищують позначку 10, то дана IP-адреса потрапляє 

в чорний список, і тим самим не може більше здійснювати 

реєстрації на телефонної станції. 

Таким чином, запропонований метод додавання в чорний 

список IP-адрес які спамлять, є досить ефективним. По-перше ви 

підвищуєте рівень захисту телефонної станції. По-друге спрощуєте 

життя співробітникам АТС. 
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УДК 004.78 (043.2) 

Кашкевич І.-Ф.Ф. 

Національний авіаційний університет 

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРА АДАПТИВНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ 

З розвитком новітніх технологій, в тому числі інформаційних, 

зросла популярність адаптивних і експертних систем. Дана тенденція 

стосується і процесу навчання спеціалістів. Перехід на нові форми 

навчання, такі як адаптивні навчальні курси, вимагає розробку 

надійної системи електронного навчання. Сучасним напрямком в 

області систем електронного навчання є адаптивні системи навчання. 

Основною особливістю даних систем є адаптація навчального 

матеріалу до індивідуальних особливостей учня. Адаптація може 

відбуватися за різними параметрам, наприклад за обсягом 

пропонованого матеріалу або за формою його подання. Завдання 

адаптивних систем навчання - оптимізація навчального процесу 

шляхом подання навчального матеріалу в найбільш зручній формі для 

користувача. Результатом такого підходу є підвищення якості 

навчального процесу. 

Адаптивні системи навчання входять у велику групу системи 

під назвою «інтелектуальні системи». Поняття інтелектуальності 

передбачає наявність у системі штучного інтелекту, тобто здатності 

діяти не за суворим алгоритмом, а приймати рішення, аналізуючи 

ситуацію. Деякі компоненти адаптивної навчальної системи, 

наприклад база знань, успадковані від загальної структури 

інтелектуальних систем, інші ж компоненти притаманні лише даної 

наукової області. 

Підсистема формування моделі учня. Ця підсистема призначена 

для формування та корекції моделі учня, і включає наступні елементи: 

1) Модель учня - сукупність характеристик учня, що 

вимірюються під час роботи системи з учнем і визначає ступінь 

засвоєння ним знань по предмету, що вивчається, а також способи 

подання навчальної інформації. Значення даних показників 

змінюється в процесі роботи учня з системою. Моделі учня в різних 

навчальних системах використовують найрізноманітніші параметри. 

Найчастіше використовуються: оптимальний дидактичний обсяг 

навчального матеріалу, бажана форма подачі матеріалу (текст, 

таблиці, діаграми і т.д.), час ефективного навчання. Модель учня є 
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основним компонентом системи, так як саме з урахуванням її 

параметрів формуються інші компоненти. 

2) База особистісних тестових завдань - набір тестових завдань, 

призначених для визначення індивідуальних особливостей учня і 

формування з їх урахуванням моделі учня.  

3) База параметрів моделі - набір різних характеристик учня, які 

можуть використовуватися в процесі адаптації навчального матеріалу. 

З заданих характеристик будуть обрані такі, які підходять для 

конкретного учня. 

4) Блок тестування призначений для визначення особистісних 

характеристик учня. В даному блоці використовуються тестові 

завдання з описаної вище бази особистісних тестів. 

 У блоці формуванні моделі відбувається створення моделі 

конкретного учня. На підставі результатів виконання учнем 

особистісних тестів з бази параметрів моделі вибираються відповідні 

параметри і встановлюються їх значення. 

Блок корекції моделі використовується для коригування 

значень параметрів адаптації конкретного учня після проходження 

ним тестового контролю знань після завершення навчання. 

Навчальний матеріал, що пропонується учню, адаптований виходячи з 

параметрів моделі, сформованої за результатами особистісного 

тестування. Особистісне тестування може недостатньо точно 

визначити деякі параметри адаптації, як наприклад, бажану форму 

подання матеріалу. За результатами тестування знань, отриманих в 

процесі навчання,  можна уточнити дані параметри і відкоригувати їх 

значення в моделі. 

Підсистема планування навчання призначена для визначення 

цілей навчання і формування навчальних елементів. 

База тестових завдань початкового рівня містить тести для 

визначення початкового рівня знань учня. Визначення початкового 

рівня знань не є обов'язковим етапом, так як, найчастіше, учень 

починає вивчення невідомої йому області, без будь-яких знань про 

неї. Проте, в деяких випадках цей етап дозволяє виключити з 

навчального плану вже відомий матеріал і тим самим оптимізувати 

процес навчання. 

Блок формування цілей навчання необхідний для визначення 

кінцевого результату, який повинен бути досягнутий. Дані висновки 

робляться на підставі знань, якими користувач уже володіє по 

кожному з розділів навчального курсу. На даному етапі знання учня 
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по кожному з розділів можуть бути віднесені до деяких нечітких груп, 

таких як «відмінні», «хороші» і т.д. Залежно від того до якої групи 

віднесено знання по кожному розділу, будуть розставлені пріоритети і 

визначені витрати на вивчення кожного з них. Наприклад,  розділи по 

яким рівень знань учня визначено як «відмінний» потребує мінімум 

часу на вивчення і повторення, а розділ по якому знання взагалі 

відсутні буде розглянуто максимально докладно. 

Блок формування плану навчання необхідний для складання 

послідовності роботи системи в процесі навчання конкретного учня. 

На підставі сформованих раніше цілей навчання формується чітка 

послідовність запропонованих користувачеві навчальних розділів до 

встановлених пріоритетів. 

На наступному етапі формуються навчальні елементи, тобто 

одиниці навчального матеріалу, запропоновані учню для вивчення. Як 

правило під навчальним елементом розуміють матеріал, що повністю 

розкриває певну частину навчального розділу і в той же час по 

дидактичному (смисловому) обсягу може бути засвоєний за одне 

заняття. В середньому навчальний елемент еквівалентний одній темі 

обсягом 15-12 тисяч символів тексту. 
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УДК 004.451.8 (043.2) 

Магас Т.О. 

Національний авіаційний університет 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЕРВІСИ MICROSOFT WINDOWS 

Сервіси Microsoft Windows – це додатки, що працюють три-

валий час і виконуються в окремій сесії Windows. Сервіси не мають 

елементів інтерфейсу користувача, можуть бути зупинені й запу-

щені повторно і здатні автоматично запускатися під час заванта-

ження комп’ютера. Ці особливості роблять сервіси ідеальним засо-

бом використання на сервері, а також в ситуаціях, коли необхідна 

довготривала фонова функціональність, що не буде заважати робо-

ті користувачів на тому ж комп’ютері. Крім того, сервіси можуть 

запускатися в контексті безпеки конкретного облікового запису 

комп’ютера за замовчуванням. Зазвичай сервіси виконують визна-

чені службові функції, необхідні для роботи усіх додатків користу-

вача чи якогось конкретного додатку. Наприклад, якщо потрібно 

відслідкувати дані лічильника продуктивності та реагувати на по-

рогові значення, то можна з цією метою створити додаток сервісу 

Windows, що буде зчитувати ці показники, розгорнути його та пе-

рейти до збирання й аналізу даних. Ще одним прикладом сервісу є 

фоновий процес, що забезпечує доступ до баз даних – такі сервіси 

також називають серверами, оскільки їх функцією є відповідати на 

запити клієнтів. Інший тип сервісів – це програми-драйвери, що 

забезпечують доступ до периферійних пристроїв Сервісом також 

може бути процес, що відслідковує роботу деякого додатку (моні-

тори).  

Для налаштування, запуску, зупинки чи призупиненні служ-

би можна використовувати Диспетчер керування службами. Части-

на цих дій може бути також виконана за допомогою класу 

ServiceController. За необхідності організувати взаємодію сервісу 

Windows із іншими станціями необхідний керуючий інтерфейс API 

Windows. Робота через Windows API – це найбільш близький до ОС 

спосіб взаємодії з неї із прикладних програм. Більш низький рівень 

необхідний тільки для драйверів. Крім того, кожен сервіс повинен 

включати в себе дві функції зворотного виклику, що визиваються 

ОС. Одна з цих функцій визначає точку входу сервісу, а інша – реа-

гує на управляючі сигнали від ОС. 
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УДК 004.512 (043.2) 

Панфьоров О.В. 

Національний авіаційний університет 

РІВНІ ЗВ'ЯЗНІСТІ ЗМІСТОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З АДАПТИВНИМ ЗМІСТОМ 

Для вирішення питання коректного зв'язування елементів 

тексту, яке дозволить подавати інформацію як в повній формі, так і 

для реалізації принципів багатосценарного підходу було вирішено 

представити зміст підручника за схемою, яка має три рівні 

уявлення. 

Рівень перший: є текст в книзі без будь-яких скорочень і 

обробки. Цей рівень призначений для використання людьми, які 

тільки знайомляться з даною тематикою книги. 

Рівень другий: на цьому рівні текст книги проходить певну 

обробку (докладніше вона описана нижче), яка дозволить 

користувачеві з поверхневим або середнім знанням тематики книги 

отримати найбільш точну інформацію без необхідності читати те, 

що користувач вже знає. 

Рівень третій: інформація на цьому рівні проходить тільки 

обробку. Користувач цього рівня вимагає лише загального 

уявлення про тематику книги і вимагає тільки уявлення окремих 

точних теорем і формул без будь-яких пояснень. 

На кожному з трьох рівнів у користувача є доступ до 

пошукової системи, яка дозволяє знайти в книзі все необхідне. 

На даному етапі реалізації системи основним контролюючим 

параметром використовувався час, який читач витрачає на 

ознайомлення з елементом тексту. 

Після перетину певної величини часу для даного елемента 

тексту відкриваються для доступу всі пов'язані з ним елементи і 

починають нараховуватися додаткові бали відкриття для всіх 

зв'язків першого і другого рівнів (по досягненні певної кількості 

сумарних балів відкриваються і вони). 

При цьому користувач відсторонений від гнучкого 

маніпулювання переходами з одного рівня на інший. Але йому 

надана можливість заздалегідь визначити рівень розкриття змісту 

тексту або вказати на помилкові (на його думку) зв'язки. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ 

ПРИХОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

I. Вступ 

Задачу захисту інформації від небажаного доступу 

намагались вирішити протягом всього часу існування людства. В 

наш час широкого застосування електронних засобів зв’язку, 

електронного підслуховування та шахрайства, розмаїття 

комп’ютерних вірусів та інших електронних небезпек, електронні 

системи висувають високі вимоги до захисту інформації. Таким 

чином, дослідження методів цифрової стеганографії є актуальною 

задачею. 

Метою роботи є дослідження існуючих методів таємної 

передачі інформації. Завданням дослідження є порівняння цих 

методів, висвітлення їх недоліків та переваг, виявлення найбільш 

придатних до використання методів та розробка покращеного 

алгоритму на основі отриманих результатів.  

II. Основні принципи комп’ютерної стеганографії та 

порівняння стеганографічних методів 

Існують два основні напрямки вирішення задачі прихованої 

передачі даних: криптографія та стеганографія. Метою 

криптографії є обмеження доступу до інформації шляхом її 

шифрування. На відміну від криптографії, стеганографія дозволяє 

приховати сам факт наявності прихованих даних. Бурхливий 

розвиток інформаційних технологій в останні роки дав суттєвий 

поштовх для появи і покращення методів комп’ютерної 

стеганографії. З’явились нові варіанти застосування – приховані 

повідомлення вбудовують у графічні, аудіо- та відеоматеріали, 

текстові файли і навіть у файли програм [1]. 

Комп’ютерна стеганографія базується на двох принципах: 

- Файли, що містять зображення чи звукові матеріали можуть 

бути, до певної міри, змінені без втрати функціональності; 

- Органи чуття людини не здатні відрізнити незначні зміни у 

кольорі або якості звуку. 

 Другий принцип можливо успішно використовувати з 

огляду на надлишковість деяких сучасних аудіо- та графічних 
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форматів: наприклад, зміна найменш значущих бітів 24-бітного 

зображення, котрі відповідають за колір конкретного пікселя, не 

призводить до явних змін у зображенні. 

Стеганографічна система складається із двох основних 

компонентів: вбудовування та вилучення повідомлення [2]. Типову 

структуру такої системи зображено на рис.1 

 
Рис.1. Структура стеганографічної системи передачі даних 

Описувана система складається із наступних об’єктів: 

- Повідомлення – дані будь-якого типу; 

- Контейнер – будь-яка інформація, придатна для приховання 

в ній повідомлень; 

- Ключ – секретний ключ, що необхідний для шифрування та 

розшифрування повідомлень. Застосовується із метою 

посилення захисту. 

 
Рис.2. Потенційні області застосування стеганографії 

В ході дослідження було розглянуто основні методи 

прихованої передачі даних із використанням комп’ютерної 

стеганографії, а саме: 

1. Метод використання системно зарезервованих областей 

цифрових форматів даних. Зарезервовані поля, що існують в 

багатьох форматах файлів, часто заповнені нульовою інформацією 

та не використовуються. Перевагою методу є простота його 

застосування, а недоліком – низький об’єм даних, що передаються 

та низький ступінь захисту. 

2. Методи приховування інформації шляхом спеціального 
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форматування текстових файлів полягають у використанні 

зміщення слів, речень або абзаців, вибору певних позицій букв у 

тексті або використання властивостей системних полів, що не 

зображуються на екрані. Недоліками даного ряду способів передачі 

даних є низька продуктивність, невеликий обсяг даних, що 

передаються та низький ступінь захищеності [3]. Іншим варіантом 

прихованої передачі даних, що базується на роботі з текстом є 

метод використання імітуючих функцій. Суть методів полягає у 

модифікації повідомлення за принципом акровірша. Для передачі 

повідомлення створюють текст, що приховує саме повідомлення. 

Перевагою методу є те, що кінцевий текст не містить відступів і, як 

наслідок, не є підозрілим для систем моніторингу. Недоліком – 

порівняно низький обсяг даних, що передаються 

3. Методи використання невикористовуваних секторів 

дисків. При застосуванні даного методу інформацію записують в ті 

сектори, що не задіяні при звичній роботі з оптичними або 

магнітними носіями, наприклад у нульовій доріжці. Перевагою 

методу є простота застосування, а недоліком – відносна легкість 

виявлення наявності прихованих даних. 

4. Метод використання надлишковості медіа-файлів (аудіо, 

фото та відео). Суть методу полягає у використанні молодших 

розрядів (бітів), що містять дуже мало корисної інформації. Їх 

заповнення додатковими даними майже не впливає на якість 

сприйняття початкових медіа-матеріалів. Перевагами методу є 

можливість передачі великих об’ємів інформації, а також 

можливість захисту авторських прав, прихованої товарної марки 

тощо. Недолік даного методу – зміна статистичних характеристик 

цифрових потоків, що спрощує виявлення прихованих даних. Цей 

недолік може бути подоланий шляхом додаткового шифрування 

приховуваної інформації або застосування стеганографічних 

алгоритмів, що мінімізують зміну статистичних характеристик 

контейнера. Також серйозною проблемою є те, що контейнер із 

внесеною прихованою інформацією в процесі передачі може 

зазнати спотворень: додавання випадкового шуму, стиснення із 

втратами, а також навмисних спроб знищення прихованих даних. 

Необхідно передбачити стійкість стеганографічних алгоритмів до 

впливі такого роду.  

Таким чином, найбільш збалансованим методом, що поєднує 

в собі і можливість передачі великих обсягів інформації і відносну 
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захищеність до виявлення є метод використання надлишковості 

медіа-файлів. 

III. Опис розробленого алгоритму 

Алгоритм оперує 24-бітовими нестисненними зображеннями 

із RGB-кодуванням. Вбудовування виконується в канал синього 

кольору, оскільки до синього кольору система людського зору 

найменш чутлива [4]. 

 Поріг чутливості ока до зміни освітленості при її середньому 

значенні становить Δl = 0,01-0,03l, або 1-3%, де яскравість  

l(p) = 0,299r(p) + 0,587g(p) + 0,114b (p); 

p = (x, y) 

це псевдопослідовна позиція, в котрій виконується 

вкладення. Внаслідок цього максимальне відхилення синьої 

кольорової складової за умови незмінності двох інших кольорів – 

9-26% [4]. 

Нехай повідомлення S являє собою послідовність біт 

довжиною N, кількість пікселів в області перетворення дорівнює 

M. Пікселі, в які виконується вбудовування, рівномірно 

розподіляються по всьому зображенню псевдовипадковим чином 

на підставі ключа. Початкове зображення або його частина, 

обмежена областю перетворення, розбивається на два типи блоків 

довжиною  і , причому  = + 1. Кількість блоків довжиною 

 і  дорівнює  і  відповідно. За умови, що  і  = N і 

 +  = M, значення , , ,  обчислюються за такими 

формулами: 

, 

, 

, 

, 

де / – операція цілочисельного ділення. 

Пароль, введений користувачем, за допомогою алгоритму 

хешування MD5 перетворюється в 16-байтовое слово. За 

допомогою циклічної перестановки символів пароля формуються 

ще 3 таких слова. У рядок виходить масив 128 × 4 біта, стовпці 

якого є псевдовипадковою послідовністю, чисел довжиною 128. 

Отримуючи залишок від ділення цих чисел на довжину блоку, 

можна отримати псевдовипадкову позицію зміни пікселя всередині 

цього блоку. 
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Колірна компонента кожного пікселя описується одним 

байтом. Зміна відбувається за маскою (11100011), тобто 

модифікації підлягають 4, 5 або 6 біти. Відхилення інтенсивності 

кольору в даному випадку не перевищує 6,3%, а загальна зміна 

яскравості пікселя не перевищує 1%. З другого боку, така 

модифікація стійка проти низькочастотної фільтрації зображення, 

оскільки виходить за рамки шуму, що виникає в останніх бітах 

колірної компоненти. 

Вибір зміни трьох бітів замість одного обумовлений 

міркуваннями стійкості алгоритму до методів статистичного 

стегоаналізу і візуальної атаки при перегляді бітових зрізів [5].  

Відповідно до ключа, в блоці пікселів вибирається номер 

пікселя, в який виконується вбудовування. Номер біта визначається 

на підставі значень інших пікселів цього ж блоку, щоб не 

переривати ланцюжок повторюваних бітів вихідного зображення. 

Наприклад, якщо всі четверті біти даного блоку рівні 0 або 1, то 

алгоритм залишає четвертий біт цього пікселя без змін і 

переходить до розгляду всіх п'ятих бітів даного блоку і так далі. 

Якщо всі четверті, п'яті і шості біти всіх пікселів з даного блоку 

рівні 0 або 1, перевага віддається четвертому для більшої 

перешкодостійкості вкладення. Після знаходження номера біта, що 

підлягає модифікації, відбувається його заміна на секретний біт. 

Процес декодування (витягання) будується аналогічним 

чином. спочатку проводиться отримання додаткової інформації і 

визначаються координати області приховування, потім зображення 

розбивається на блоки аналогічно процедурі впровадження і в 

кожному блоці на підставі ключа визначається позиція, в яку було 

зроблено вбудовування секретного біта. Після визначення номера 

біта 8-бітної послідовності за критерієм неоднорідності значення 

секретного біта встановлюється рівним значенню знайденого біта 

зображення. 

Для забезпечення більшої перешкодостійкості обсяг 

повідомлення в бітах повинен складати 15-30% від загальної 

кількості пікселів зображення-контейнера. 

IV. Висновки 

Стеганографія – перспективний метод захисту даних, що 

ґрунтується на маскуванні зберігання та передачі інформації у 

масиві даних деякого контейнера. Для досягнення цієї мети існує 

ряд прийомів, із яких найбільш ефективним є застосування 
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надлишковості медіафайлів. Водночас для реалізації цього методу 

потрібно враховувати необхідність збереження статистичних 

характеристик інформації контейнера, а також можливість 

пошкодження прихованих даних при обробці, зокрема, стисканні із 

втратами. 

В ході дослідження було розроблено, описано і протестовано 

власний алгоритм прихованої передачі даних із використанням 

комп’ютерної стеганографії. Даний алгоритм використовує 

принципи класу методів безпосередньої заміни.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

ДОСИТЬ РІЗНОМАНІТНЕ 

Найбільш значущим чинником прискорення розвитку 

сучасного бізнесу є методи та засоби електронної комерції. Крім 

того, розвитку бізнесу суттєво сприяють нові інформаційно-

аналітичні рішення та продукти, такі, як інтернет-портали та 

інтернет-сайти, електронні видавництва і бібліотеки, довідково-

інформаційні та аналітичні системи, рейтингові системи бізнесу та 

електроннi магазини.  

Електронний магазин – спеціалізований сайт, за допомогою 

якого можна в інтерактивному режимі купувати чи продавати 

товари і послуги, попередньо ознайомившись з інформацією про ці 

товари (послуги). 

На відміну від традиційних магазинів,  електронний магазин 

може запропонувати значно ширший асортимент товарів і послуг 

та надати споживачам більш детальну інформацію про властивості 

товарів. Електронні магазини з кожним днем стають ближче до 

нашого повсякденного життя завдяки своїй зручності та легкості  і 

тому насамперед привертають увагу. 

Характерною рисою Iнтернет-магазину є повна 

автоматизація системи обробки замовлень, завдяки чому можна 

працювати індивідуально з кожним зареєстрованим клієнтом, а 

також  можливість здійснювати повний торговий цикл у режимі 

підключення до мережі. 

На даний момент не існує жодної системи підбору 

найвигіднішого постачальника для інтернет-магазину, що в свою 

чергу викликає ряд проблем, таких як витрати на додатковi робочi 

мiсця, бiльш жорсткi вимоги до потенцiйних спiвробiтникiв та 

затримка роботи через довге вирiшення поставленої задачi. 

На основi даної проблеми було реалізовано програмне 

забезпечення, у якому за допомогою методу багатокритеріального 

підбору обчислюється найкращий постачальник товарів і послуг. 
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