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СЕКЦІЯ 1. РОБОТОТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ 

МІКРОКОНТРОЛЕРІВ, СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЗОВНІШНІХ 

ДАНИХ 

УДК 004.7 (043.2) 

Остапенко В.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ПРОГРАМНИЙ 3D ПРОСТІР ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ 

Навчання і підготовка операторів складних промислових 
технічних систем на реальних установках і в реальних умовах є дуже 
небезпечною і дорогою, і часто не може бути реалізованою. 
Альтернативою є комплекси комп’ютерного моделювання, які 
моделюють якомога більше реальних установок, генерують віртуальні 
об’єкти і дозволяють тренуватись для набуття правильних і стабільних 
навичок. 

Особливо важливим у розробці та виробництві систем 
професійної підготовки з елементами 3D візуалізації є реалістичне відео 
та можливість моделювання ситуацій.  

Для представлення 3D світу у системах навчання необхідно 
вирішити 2 основні задачі: збереження інформації про самі об’єкти та 
правила їх взаємодії. 

В залежності від наповнення моделі значеннями параметрів буде 
відбуватись наближення моделі до реального світу. Так для 
представлення моделі вугільних шахт для інтерактивного навчання 
методам ліквідації наслідків можливих аварій можна задіяти не всі 
параметри, а тільки фізичні. 

 
Рис. Представлення спрощеної моделі шахти 

 
Шахта розбита на групу ділянок з однаковою структурою. Чим 

більша величина дискретності, тим більше наближення моделі до 
реального світу, але тим більша складність системи, що збільшує 
вимоги до ресурсів моделюючого середовища. 
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УДК 004.832.28:681.5 (043.2) 

Яковенко Л.В., Коцюба О.В. 

Національний авіаиійний університет 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ WEB-ТЕЛЕМЕТРІЇ 

Розумний будинок - це система інтелектуальної автоматики 
для управління інженерними системами сучасної будівлі.  

Будь-якій людині в будинку, в квартирі або в офісі важливо 
відчувати себе комфортно і в безпеці. Саме ці два завдання плюс 
естетика зовнішнього вигляду пристроїв - і є основні цільові 
установки, на які орієнтовані системи «Розумний Дім». 
Інтелектуальна автоматика управляє всіма інженерними системами 
в будинку, дозволяє людині централізовано встановлювати 
комфортні для себе - температуру, вологість, освітленість в 
кімнатах, зонах, і забезпечує безпеку. Система Розумний Дім 
включає в себе наступні об'єкти автоматизації: управління 
освітленням, управління електроприводами, клімат контроль, 
управління системою вентиляції, централізоване управління 
системами та ін.  

Щороку в Україні стається 40 тисяч інфарктів, 20 тисячам 
людей потрібна невідкладна допомога. Коли фельдшер приїде у 
село до хворого, зможе зробити йому кардіограму на місці, він 
може дивитись на кардіограму і сумніватись, чи варто везти 
пацієнта до лікарні. Тому він одразу передає кардіограму до 
фахівця, який моментально починає його консультувати. Для цього 
потрібно мати сучасний кардіологічний комплекс, який забезпечує 
віддалену висококваліфіковану ЕКГ-діагностику. 

Спеціальний комплекс телеметричного обладнання здійснює 
передачу ЕКГ по бездротових і проводових каналах зв'язку - по 
каналах мобільного зв'язку, з використанням мережевих технологій 
(Інтернет, GPRS). Для забезпечення віддаленої 
висококваліфікованої ЕКГ-діагностики завдяки сучасним 
технологіям цифрової обробки сигналів і оригінальним технічним 
рішенням створено унікальний 3-6-12 канальний 
електрокардіограф, що поєднує в собі одночасну реєстрацію 12-ти 
стандартних відведень, оригінальне програмне забезпечення UNET 
для прийому, обробки та аналізу ЕКГ, та дає можливість 
застосовувати в системі сімейної медицини та швидкої медичної 
допомоги незалежно від місця знаходження лікаря і пацієнта. 
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УДК 004.7 (043.2) 

Кашкевич І.Ф., Лотиш Я.С. 

Національний авіаиійний університет 

ОБРОБКА ДАНИХ В БОТАХ ДЛЯ МЕСЕНДЖЕРІВ 

Даний бот було зареєстровано в месенджері за адресою 
@Evrasia_restaurants_bot та він доступніий для роботи цілодобово. 
Результат запуску представлено на рис. 

 
Рис. Вікно з вітанням і основними елементами керування боту 

Для виведення основних пунктів меню використовується 
наступна конструкція: 

message_keyboard = 
types.ReplyKeyboardMarkup(one_time_keyboard=True, 
resize_keyboard=True) 

message_keyboard.row('\U0001F4C1Меню', '\U0001F6CDКошик') 
message_keyboard.row('\U0001F4E6Мої замовлення', 

'\U0001F4E2Новини') 
message_keyboard.row('\U00002699Налаштування', 

'\U00002753Допомога') 
Кожен з пунктів меню обробляється власною процедурою та 

знаходиться у режимі постійного очікування ініціалізації. 
Формування вікон відбувається на основі всіх переданих до бота 

даних та передбачає декілька етапів формування. 
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УДК 004.67 (043.2) 

Росінська Г.П., Пазич Г.П. 

Національний авіаційний університет 

ПРИНЦИМПИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

ТЕЛЕМЕТРІЇ 

Телеметрією називається область науки і техніки, що 

займається питаннями розробки та експлуатації комплексу 

автоматизованих засобів, що забезпечують отримання, 

перетворення, передачу по каналу зв'язку, прийом, обробку та 

реєстрацію вимірювальної інформації та інформації про події з 

метою контролю на відстані стану і функціонування технічних і 

біологічних систем різних об'єктів і вивчення явищ природи. 

Більш вузько телеметрію визначають як вимір на відстані 

фізичних величин, що характеризують технологічний процес, 

явище природи, стан живого організму. 

Радіотелеметрія в свою чергу є телеметрією, що 

використовує радіоканали зв'язку. 

Типова телеметрична система містить три основні частини: 

– джерело данних, яке зазвичай є датчиком, що перетворює 

вимірювані параметри в електричні сигнали; 

– спосіб передачі даних; 

– приймальний пристрій і відновлення переданих данних. 

В межах дослідження було розкрито проблему віддаленого 

контролю за технічними об’єктами та обладнанням, а також 

створено програмно-апаратний комплекс системи віддаленого 

контролю об’єктів з можливістю отримання доступу з глобальної 

мережі Інтернет. Досліджено методи перетворення вмісту бази 

даних у статичні документи, проведено вибір апаратних та 

програмних засобів розробки системи моніторингу. Розроблено 

архітектуру системи моніторингу. Проведено дослідження 

швидкодії та розмірності згенерованого коду компіляторів мови 

програмування С для мікроконотролерів AVR.  

Створено наступні програмні модулі системи: 1) управляюча 

програма для блоку мікроконтролерного керування (WinAVR), 2) 

ПЗ для обміну даними між блоком мікроконтролерного керування 

та Web-сервером(C++), 3) ПЗ для візуалізації отриманої інформації 

та представлення її користувачеві системи (PHP, Javascript). 
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УДК 004.67 (043.2) 

Шинкарук О.В., Дехтяренко А.Т. 

Національний авіаційний університет 

РОЗМІЩЕННЯ ХОСТУ ТЕЛЕГРАМ БОТА НА 

МІКРОКОМП’ЮТЕРІ РОДИНИ RASPBERRY PI 

Щоб створити чат-бота, для мережі ресторанів, спочатку 
потрібно ознайомитись з основними принципами роботи ботів та 
API, у месенджері Telegram. Для цього найбільш зручно 
використовувати веб-клієнт. Відкрийте програму, знайдіть 
@BotFather і почніть розмову. Надішліть команду / newbot і 
дотримуйтесь інструкцій. Після виконання перших кроків ви 
отримаєте: 

1) свій токен; 
2) адреса Telegram API (https://api.telegram.org/bot); 
3) посилання на документацію . 
На даному етапі бот повністю пасивний. Потрібно почати 

бесіду з ботом. Вводимо в пошуковому рядку його ім'я і Натисніть 
на кнопку / start. Написати користувачеві, наприклад, «Привіт». Це 
перше повідомлення дуже важливо, оскільки воно стане першим 
оновленням, яке отримає ваш бот. 

Відкрийте нову вкладку і скористайтеся Telegram API, 
перейшовши через посилання: https: // api. telegram. org / bot 
<ваш_токен> / getUpdates 

Відкривши цю адресу в браузері, буде відправлено запит на 
сервер Telegram, і він відповість в форматі JSON. 

Бот приймає два параметри: chat_id і text. ви можете 
створювати ланцюжка параметрів в адресному рядку браузера, 
використовуючи «?» для першого і «&» для всіх наступних. 
Команда для відправки повідомлення буде виглядати так: 

/SendMessage?chat_id = 303262877 & text = test 
Підставивши в як chat_id значення, отримане після виклику / 

getUpdates (в нашому прикладі – 303262877). Текст повідомлення 
може бути будь-яким. Запит повинен виглядати так: 

https://api.telegram.org/bot<token> 
/sendMessage?chat_id=303262877&text=Hello 

Спершу бот повинен перевірити оновлення. Перше 
повідомлення можна розцінювати як найсвіжіше, але getUpdates 
повертає всі оновлення за останні 24 години. 
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УДК 004.67 (043.2) 

Поляков А.О., Стенякін І.А. 

Національний авіаційний університет 

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ 

Для фахівців в орієнтуванні та адаптації середовища для 
сліпих і слабозорих людей не є секретом, що вивіска з текстом 
шрифтом Брайля на вході в будівлю практично не забезпечує 
зростання доступності цієї будівлі для сліпої людини. Щоб знайти 
вхід, сліпій людині необхідно відчувати тактильні покажчики по 
шляху або чути звуковий сигнал, який орієнтує в просторі і слугує 
звуковим маяком. Раніше на вході в будівлі, де проживали чи 
відвідували сліпі люди, встановлювалися радіоточки над вхідними 
дверима. Це служило звуковим маяком для сліпих пішоходів. 

У перше покоління навігаційних маяків було закладено, що 
при наближенні до нього на достатню відстань (зазвичай, це 
близько трьох метрів) автоматично вмикається система 
акустичного сповіщення, яка видає попередньо записане до неї 
повідомлення певного змісту чи просто звуковий сигнал.  

Суттєвим недоліком таких пристроїв є те, що вони 
спрацьовують лише у випадку безпосереднього наближення до 
них, що суттєво понижає ефективність розробки.  

Тому наступне покоління маяків відрізнялося монотонним 
постійним сигналом, що позначав положення маяка, і лише при 
наближенні до нього видавалася записана інформація. 

Не зважаючи на дуже просту конструкцію та дешевизну, такі 
маяки мають інші суттєві недоліки: 

– подразнюючий ефект на оточуючих. Особливо тих, хто 
змушений знаходитися поблизу від нього протягом всього дня; 

– порушення деяких правових норм, що оберігають спокій 
людей; 

– самовільний демонтаж та/чи пошкодження пристроїв. 
Беручи до уваги все вищесказане, можна сформулювати 

декілька вимог для покращення самого сигналу: 
– сигнал звукового маяка повинен бути, по можливості 

безперервним, а не циклічним; 
– сигнал не повинен дратувати оточуючих; 
– бажано щоб рівень гучності сигналу змінювався в 

залежності від шуму навколишнього середовища або часу доби. 
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УДК 004.8 (043.2) 

Соколюк Б.А. 

Національний авіаційний університет 

ВИБІР ТА ПРОГРАМУВАННЯ НА РІЗНИХ ТИПАХ 

МІКРОКОНТРОЛЛЕРІВ 

Вибір мікроконтроллера: для початківців Arduino - це марка 

мікроконтролера, що використовується найчастіше серед 

любителів і професіоналів. Його програмне забезпечення - це 

відкрите джерело, що означає кожен може зробити свій внесок у 

збільшення кількості ресурсів, доступних для користувачів. 

Розробник, який використовує для програмування Arduino, має 

доступ безкоштовно на їх веб-сайт Arduino.cc. Texas Instruments 

також має широкий спектр доступних мікроконтролерів, деякі з 

конкретним апаратними засобами, включені на борт, щоб 

спеціалізувати їх на більш конкретні завдання проте, вони 

складніші для програмування та використання. Порівняно до 

Arduino, мікроконтролери Texas Instrument можуть запропонувати 

більше можливостей, та не вимагати багато ресурсів під час 

програмування. Мікроконтролери, як правило, запрограмовані на 

мови вищого рівня, такі як C ++ або Java. Одним з найважливіших 

інструментів, необхідних для програмування мікроконтролера, є 

інтегроване середовище розробки (IDE).  

Це програмне забезпечення, як правило, розробляється 

компанією творців мікроконтролера, і містить корисні інструменти, 

які допоможуть вам програмувати ваш мікроконтроллер. Загальні 

інструменти, що містяться в IDE включають, редактори коду, 

компілятори і відладчики. Після отримання відповідної IDE ви 

можете почати писати код.  

Цей крок майже завжди обробляється IDE. Коли ваш код 

буде написано, його потрібно буте завантажити на 

мікроконтролери. Більшість з них мають інтерфейси USB, але деякі 

менш стандартизовані мікроконтролери потребують спеціального 

програмного забезпечення. Поки ми як правило, програмують 

мікроконтролери на мовах вищого рівня, мікроконтроллер сам 

працює на збірці. Для програмування потрібен компілятор. 

Компілятор являє собою програмний інструмент, який приймає код 

вищого рівня та оптимізує його для збірка Асамблера і надає 

конкретні інструкції для мікроконтролера. 
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УДК 004.93 (043.2) 

Белозьорова А.С. 

Національний авіаційний університет 

ПРОГРАМА КЕРУВАННЯ ЖЕСТАМИ SOLI 

Проект Soli використовує радар для включення нових типів 

безконтактної взаємодії - де людська рука буде природним, 

інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для пристроїв. 

Сенсор Soli працює шляхом випромінювання 

електромагнітних хвиль в широкому промені. Об'єкти всередині 

променю розсіюють ці хвилі, відбиваючи деяку частину назад до 

антени радара. Властивості відбитого сигналу, такі як енергія, 

тимчасова затримка і частотний зсув, містять інформацію про 

характеристики і динаміку об'єкта, включаючи розмір, форму, 

орієнтацію, матеріал, відстань та швидкість. 

Програмна архітектура Soli складається з узагальненого 

контуру розпізнавання жестів. Відстежує динамічні знаки руками 

та складні рухи пальців і кисті. Для того, щоб цього досягнути було 

розроблено нова парадигма радіолокації з відповідними 

програмними засобами та алгоритмами.  

SDK Soli дозволяє розробникам легко отримувати доступ до 

протоколу розпізнавання жестів і розвивати його. Бібліотеки Soli 

отримують сигнали в реальному часі з радіолокаційного 

обладнання, виводячи сигнали перетворення, високоточні дані про 

місцезнаходження та рух, а також теги і параметри жестів при 

частоті кадрів від 100 до 10000 кадрів в секунду. 

Датчик Soli-це повністю інтегрований малопотужний радар, 

що працює в діапазоні ISM 60 ГГц. Має дві архітектури модуляції: 

радіолокатор з частотною модуляцією безперервної хвилі (FMCW) 

і радіолокатор прямого спектру (DSSS). Обидва чіпи об'єднують 

всю систему радіолокатора в пакет, включаючи антени з 

декількома променями, які дозволяють здійснювати 3D-

відстеження і візуалізацію без рухомих частин. 

Чіп Soli може бути вбудований в пристрої, телефони, 

комп'ютери, автомобілі та пристрої IoT в нашому середовищі. Не 

залежить від умов освітлення, і він працює через більшість 

матеріалів. 
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СЕКЦІЯ 2. ПАРАЛЕЛЬНІ І РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ 

УДК 681.3.014 

А.А. Парубець, Н.Ф. Халімон, к.т.н., доцент 

Національний авіаційний університет 

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ПОТОКОВОГО 

ВІДЕОКОНТЕНТУ 

Для студій, творчих об'єднань та багатьох комерційних 
компаній, для яких виробництво відео або спілкування за допомогою 
відео зв’язку є основною діяльністю і джерелом доходу, питання 
захисту відеоконтенту дуже нагальне. Проблема піратства в області 
відеоконтенту сьогодні актуальна як ніколи. Найбільш популярними 
методами онлайн-передачі відеоконтенту є: 

– скачування відеофайлу для перегляду в спеціальній 
програмі; 

– скачування файлу за фрагментами, склеювання фрагментів 
в відео-програвачі і перегляд відео в процесі завантаження; 

– передача відеоконтенту в режимі онлайн з використанням 
спеціальних протоколів (RTSP, RTMP, MPEG2-TS). 

Засоби онлайн-передачі відеоконтенту повинні бути 
комплексними. Можна виділити наступні основні принципи 
забезпечення захисту відеоконтенту: 

– проходження користувачем перевірки перед доступом до 
відеоконтенту (аутентифікація); 

– встановлення терміну доступності відео для перегляду з 
моменту покупки або з початку відтворення; 

– перевірка достовірності додатку користувача; 
– захист аналогових і цифрових даних (шифрування потоку 

даних); 
– зберігання на деякий час ліцензій, що дозволяє переглядати 

відеоконтент на протязі певного часу, не знаходячись в мережі 
інтернет. 

Таким чином, для доступу до захищеного контенту з боку 
користувача використовується комплекс програмних засобів, який 
взаємодіє з сервером ліцензій і декодує відео перед відтворенням. 
Крім того, такий комплекс може забезпечувати захист аналогових і 
цифрових виходів, виявляти зловмисні атаки, а також перевіряти 
всі технічні та логічні обмеження, встановлені на відеоконтент і 
конкретних користувачів. 
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УДК 004.7 (043.2) 

Клобукова Л.П., Полтавець Р.С. 

Національний авіаційний університет 

ДВИГУН БОТІВ ДЛЯ МЕСЕНДЖЕРІВ 

Людство кожен день користується месенджерами для 
спілкування з близькими і колегами по роботі. Серед програмного 
забезпечення можна виділити окремий клас – чат-боти, що є 
програмами, які здатні імітувати спілкування людини з одним або 
декількома співрозмовниками. Як правило, вони створюються на базі 
таких додатків, як Telegram, FB Messenger, Skype, Viber та ін. Такий 
віртуальний співрозмовник може бути розроблений навіть без 
залучення програмістів. Основна ідея використання чат-ботів полягає 
в автоматизації повторюваних процесів та інтерактивному спілкуванні 
з користувачем. 

Здатність цих програм навчатися, обробляючи і запам'ятовуючи 
попередні команди, розпізнавати обличчя, голос, визначати 
геолокацію розширює список сфер їх використання. Питання про 
застосування чат-бота залежить від цілей і завдань, які ви ставите 
перед собою. Описані нижче приклади допоможуть нам розібратися, 
який саме варіант більше підходить для бізнесу. 

Розвиток інформаційних технологій і штучного інтелекту надає 
власникам бізнесу різні варіанти виходу на ринок, незалежно від того, 
в якій сфері вони працюють. Чат-бот є одним з найбільш 
перспективних нововведень для ecommerce-індустрії. У користувачів 
відпадає необхідність дзвонити в службу підтримки для вирішення 
питань, більшість з яких є однотипними. У випадках, коли компанія 
потребує персоналізованої допомоги, чат-бот може переключити його 
на оператора колл-центру. Такий підхід не тільки прискорює процес 
взаємодії з клієнтом, але і підвищує ефективність бізнесу. 

Мобільні додатки втрачають популярність. Нікому не 
потрібний ще один додаток на екрані смартфона. Але чат-боти 
знаходяться в звичайних месенджерах і, за відсутності взаємодії, 
просто опускаються вниз. Чат-бот активується в месенджері в один 
клік, не займає місця на телефоні і не використовує оперативну 
пам’ять пристрою. 
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УДК 004.78 (043.2) 

Тимчак А. М. 

Національний авіаційний університет 

МЕТОДИ ПРОТИДІЇ DDOS-АТАКАМ 

Нині відрізняють ряд різновидів атак на відмову, кожна з яких 
застосовує конкретно відмінну рису створення мережі чи уразливості 
ПЗ. Наприклад, атаки можуть реалізовуватися за допомогою прямої 
пересилки великої кількості пакетів (SYN, UDP, ICMP flood), 
застосування перехідних конструкцій (Smurf, Fraggle), пересилання 
надмірно тривалих пакетів (Ping of Death), неправильних пакетів 
(Land) чи значного числа запитів, будь-який з яких, потребує 
трудомісткої обробки. Останнім часом відбувається затяте зростання 
цієї тенденції роботи і виникнення нових різновидів і методів атак. З 
минулих тенденцій виділяють виникнення атак погіршення якості 
(Quality Reduction Attack) і низькочастотних атак (Low Rated Attack) і, 
безперечно, дана процедура стане тривати, закликаючи новітніх 
досліджень і створення нових методів протидії. Головні класи атак, 
що існують, досить добре досліджені. Припускають зацікавленість, 
але, інші комбінації до їх систематизації. Під час роботи атаки 
систематизовані відповідно до протоколів, згідно з якими вони 
виконуються. Виділено такі атаки, як: 

За принципом атаки розрізняють [2]:  
– targeted attacks (застосовують мінуси в протоколах, 

аплікаціях); 
– consumption attacks (поглинання ресурсів концепції-вузла або 

мережі); 
– exploitative attacks (застосовують уразливості, похибки 

програмного коду).  
Основними заходами захисту від DDoS-атак є наступні: 
– підтримувати програмне забезпечення для забезпечення 

безпеки сервера в актуальному стані; 
– враховувати можливість резервного копіювання даних і 

перенесення їх в інший сервер; 
– мати можливість перезавантажувати будь-який сервер в 

аварійній ситуації, не маючи доступу до ПК; 
– мати в наявності запасний мережевий інтерфейс, згідно з яким 

можна отримати допуск до системи, яка атакується; 
– розглядати можливість переведення ресурсів в «хмару»; 
– проінформувати працівників, як поводитися в підозрілій 

ситуації. 
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Тхорик В.Б. 

Національний авіаційний університет 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ 

Нейронні мережі - це розділ штучного інтелекту, в якому для 

обробки сигналів використовуються явища, аналогічні тим, що 

відбувається в нейронах живих істот.  

Штучні нейронні мережі поступово починають знаходити 

застосування в повсякденному житті. На сьогоднішній день 

розроблено багато систем, які демонструють можливості штучних 

нейронних мереж у розпізнаванні тексту: мережі здатні представляти 

текст фонетично, розпізнавати рукописні букви, стискати зображення. 

Більшість потужних мереж цього спрямування беруть за основу 

принцип зворотного розширення, який є систематичним підходом для 

навчання багатошарових мереж. Нейронні мережі такого принципу 

прийшли на зміну системам, що мали один шар штучних нейронів і 

використовувалися для широкого класу задач. Однак такі системи 

мають і суттєві недоліки.  

Перш за все, це те, що немає гарантії, що мережа може бути 

навчена за кінцевий час. Кожен із розроблених алгоритмів навчання 

мереж має свої незаперечні переваги, але загальним недоліком є 

обмеження в своїх можливостях «навчатися» і «згадувати». 

Алгоритми, що навчаються, можуть бути класифіковані як алгоритми 

навчання без вчителя і з учителем. 

У першому випадку при поданні даних вхідних символів 

мережу самоорганізується за допомогою настройки своїх ваг 

відповідно до певного алгоритму. Такий метод навчання мережі 

допускають, що відомі тільки вхідні вектори, а на їх основі мережа 

вчиться надавати кращі значення вихідної функції.  

У другому випадку існує вчитель, що надає свої вхідні символи 

мережі, порівнює результати з тими які необхідні, а потім налаштовує 

ваги мережі таким чином, щоб зменшити розбіжності. Таким чином, 

нейронна мережа, яка навчається з учителем, є більш надійною, 

оскільки при певному вхідному сигналі на виході формується 

відповідне вихідне значення. Навчаючи мережу розпізнавати нові 

символи, досить часто знищуються або змінюються результати 

попереднього навчання. 
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УДК 004.042 

Нікітін І.О. 
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ATOMIC КЛАСИ В JAVA 

Коли потрібний примітивний тип, щоб виконувати операції 
інкремента і декремента, краще обрати його серед атомарних класів в 
пакеті java.util.concurrent.atomic, ніж писати synchronized блок самому. 
Атомарні класи гарантують, що певні операції будуть виконуватися 
потокобезпечно, наприклад операції інкремента і декремента, 
оновлення та додавання (add) значення. Список атомних класів включає 
AtomicInteger, AtomicBoolean, AtomicLong, AtomicIntegerArray, і так 
далі. 

Пакет java.concurrent.atomic містить багато корисних класів для 
виконання атомарних операцій. Операція називається атомарної тоді, 
коли її можна безпечно виконувати при паралельних обчисленнях в 
декількох потоках, не використовуючи при цьому ні блокування, ні 
synchronized. 

Усередині атомарні класи дуже активно використовують 
порівняння з обміном (compare-and-swap, CAS), атомарному 
інструкцію, яку підтримує більшість сучасних процесорів. Ці інструкції 
працюють набагато швидше, ніж синхронізація за допомогою 
блокування. Тому, якщо просто потрібно змінювати одну змінну за 
допомогою декількох потоків, краще вибирати атомарні класи. 

Використання AtomicInteger замість звичайного Integer дозволяє 
нам коректно збільшити число, розподіливши роботу відразу на два 
потоки. Можно не турбуватися про безпеку, тому що incrementAndGet 
() є атомарної операцією. 

Своєрідною складністю для програмісту в використанні 
атомарних класів є те, що всі операції класу, включаючи get, set і 
сімейство операцій get-set теж атомарні. Це означає, що операції 
читання і запису, які не змінюють значення атомарної змінної, 
синхронізовані, а не тільки важливі операції читання-оновлення-записи. 
Якщо потрібний більш детального контроль над розгортанням 
синхронізованого коду, то обхідний шлях полягає у використанні 
атомарного апдейтера поля. 
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Пінчук І.Ю. 
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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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СЕКЦІЯ 3. МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННІ ПРОГРАМНІ 

ЗАСОБИ, МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ МОДИФІКОВАНОЇ 

СИСТЕМИ МАЯКОВОЇ НАВІГАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ 

ОБ'ЄКТІВ 

Система локальної звукової навігації архітектурних об'єктів 
для осіб з інвалідністю по зору призначена для допомоги особам з 
інвалідністю по зору  у пошуку місцезнаходження архітектурних 
об’єктів.  

Головним елементом Системи є звуковий маяк, що 
розміщений на Об’єкті. Додатковим елементом є Пристрій 
активації, якій може представляти собою мобільний телефон з 
спеціалізованим програмним додатком (Додаток Активатор) або 
автономним пристроєм з елементами керування (Пульт Активатор). 

Система подає періодичний звуковий сигнал, який 
активується через Пристрій активації. Сигнал дозволяє 
Користувачу знайти локацію (наприклад, вхід до будівлі). Сигнал 
може дублюватись на Пристрої активації для надання додаткової 
інформації про архітектурний об'єкт. 

Для налаштування функцій Маяка використовується 
спеціальний програмний додаток. 

Можливі протоколи радіозв’язку Маяка із Пристроєм 
активації: Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth LE. 

Система дозволяє виконувати оновлення програмного 
забезпечення, звукового сигналу та звукового сповіщення Маяків із 
використанням Додатка адміністратора. 
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ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЇ РОЗРОБКИ 

ДОДАТКІВ НА XAMARIN.FORMS 

Xamarin.Forms представляє платформу, яка націлена на 

створення кроссплатформенних додатків для Android, iOS та 

Windows 10. Є певні статистичні дані, що значна частина 

мобільних додатків створюється більше, ніж для однієї платформи, 

наприклад, для Android і iOS. Однак неминуче розробники 

стикаються з наступними труднощами: 

– різниця в підходах побудови графічного інтерфейсу так чи 

інше впливає на розробку; 

– різні API - різниця в програмних інтерфейсах та реалізаціях 

тих чи інших функцій; 

– різні платформи для разработки; 

Xamarin дозволяє створювати одну єдину програму логіки з 

застосуванням C # і .NET за один раз для всіх трьох платформ - 

Android, iOS, Windows. 

 
Переваги використання Xamarin.Forms: 

– в процесі розробки створюється єдиний код для всіх 

платформ; 

– Xamarin надає пряму доступ до нативним API кожної 

платформи; 

– При створенні прикладних програм допускається 

використовувати платформу .NET і програмування C # (а також 

F#). 
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RASPBERRY І TELEGRAM В СИСТЕМІ РОЗУМНОГО 

БУДИНКУ 

Система NooLite складається з силових модулів (під різні 

типи навантажень), датчиків (температура, вологість, рух) і керує 

ними обладнання: радіо пульти, настінні вимикачів, USB-адаптерів 

для комп'ютера або Ethernet-шлюзу PR1132. Все це можна 

використовувати в різних комбінаціях, з'єднувати їх між собою 

безпосередньо або керувати через usb-адаптери або шлюз, 

докладніше про це можете почитати на офіційному сайті 

виробника. 

Для реалізації завдання центральним елементом розумного 

будинку обрано Ethernet-шлюз PR1132, який буде керувати 

силовими блоками і отримувати інформацію з датчиків. Для роботи 

Ethernet-шлюзу необхідно підключити його до мережі кабелем, 

підтримки Wi-Fi в ньому немає.  

У NooLite є ряд силових блоків для різної підключається 

навантаження. Самий "потужний" блок може управляти 

навантаженням до 5000 Вт. Якщо потрібно керувати більшим 

навантаженням, як у моєму випадку, то можна зробити 

підключення навантаження через кероване реле, яким, в свою 

чергу, буде управляти силовий блок NooLite. 

 
Рис. Приклад розгортання системи 
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МОДИФІКОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

CALL-ЦЕНТРІВ 

Існує багато програмного забезпечення для організації call-
центрів, в цій роботі буде розглянута та описана одна з них - Infinity. 

ПЗ, яке застосовується в Call-центрах, можна розділити на три 
види: 

– програмні продукти загального призначення (ППЗП); 
– спеціалізовані програмні продукти для Call-центрів (СПП); 
–  прикладні програми власної розробки (ППП). 
Програмні продукти загального призначення включають ОС і 

платформи СУБД, а також набори засобів проектування. Вартість 
ліцензії на частину з них, як відомо, залежить від кількості 
користувачів, в прямій пропорції або експоненціально. Причому 
величина вартості ППЗН з розрахунку на одного користувача може 
бути як невеликий, так і досягати 3 000 $ на одне операторське місце. 

Вибір типів програм в більшій мірі залежить від того, які з них 
використовувалися в організації раніше (наприклад, для існуючої БД 
організації, яка буде використана для роботи Call-центру), і вибором 
фахівців, які будуватимуть цей Call-центр, тобто на основі досвіду 
роботи програмістів і менеджерів центру. Цей вибір майже не 
визначається спеціалізованими програмними продуктами (і тим 
більше ППП), оскільки практично всі типи СПП робляться 
інваріантними по відношенню до поширених типів ППЗН. Тому 
вартість комплекту ППЗН буде залежати від «передісторії» 
інформаційних систем організації і від «пристрастей» програмістів - 
будівельників Call-центру. Діапазон цін на ППЗН може бути грубо 
оцінено в межах від 7 до 30 тис. $. 

Розроблена програма працює у режимі прослуховування 
повідомлень від WebSocket та реагує на них за прописаними 
сценаріями. Для вхідного дзвінка перевіряється наявність номеру 
телефону у чорному списку та приймається рішення щодо показу 
вікна про вхідний дзвінок або формування команди Asteriks-у про 
скидання виклику. 
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УДК 004.032.24 (043.2) 

Тупота Є.В., Сіренко М.А. 

Національний авіаційний університет 

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО 

ТРАФІКУ 

Мережевий моніторинг (моніторинг мережі) – це складне 
завдання, що вимагає великих витрат сил, яка є життєво важливою 
частиною роботи мережевих адміністраторів. Адміністратори 
постійно прагнуть підтримати безперебійну роботу своєї мережі. 
Якщо мережа «впаде» хоча б на невеликий період часу, 
продуктивність в компанії скоротиться і (у разі організацій надають 
державні послуги) сама можливість надання основних послуг буде 
поставлена під загрозу.  

Серед всіх видів шкідливого програмного забезпечення 
ботнети є основ-ною платформою, яку зловмисники використовують 
як масштабний, узгоджено діючий інструмент, який 
використовується для підтримки постійного зростання злочинної 
діяльності, такої, як DDoS, розсилка спаму, фішинг і крадіжка інфор-
мації. Дані найбільших світових компаній, що спеціалізуються в 
області захисту інформації, таких як Prolexic/Akamai, Incapsula, 
показують, що ботнети є основ-ною загрозою безпеці в Інтернеті.  

Традиційно виявлення ботнетів здійснюється за допомогою 
пасивного мо-ніторингу та аналізу мережевого трафіку. Для 
виявлення ботнетів виділяють підходи на основі пошуку сигнатур 
або аномалій в трафіку. Менш популярні підходи, використовують 
аналіз DNS трафіку або застосування вузлів-пасток. Основним 
недоліком існуючих рішень виявлення ботнетів є те, що вони не вра-
ховують взаємозв'язок багатоагентної природи ботнетів і етапів їх 
життєвого циклу. В результаті виявлення виходить частковим, і 
блокувати діяльність бот-нету неможливо. 

Одним з найпоширеніших методів виявлення атак є 
відстеження аномалій мережевого трафіку та інформування про ці 
аномалії адміністратора мережі. 

Усе вище наведене дозволяє зробити висновок щодо 
необхідності підвищення ефективності роботи адміністратора 
безпеки інформаційної мережі за рахунок автоматизації процесів 
обробки та аналізу даних через оповіщення та звіти. 
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УДК 004.78 (043.2)  

Длужевський А.О. 

Національний авіаційний університет 

МЕТОД БРЕДЛІ-РОТА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ПІДБОРУ 

СПОСОБУ КОРЕКЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ 

На даний момент при аналізі візуальних сцен практично 

постійно іде боротьба за якість зображення, тому що у 

зовнішньому середовищі динамічно змінюються певні 

характеристики, такі як: зміна освітлення, що пов'язана з часом 

доби, погодні умови, тощо. Робота алгоритмів аналізу зображення 

залежить від якості вхідних даних, тобто параметрів вхідного 

зображення. До параметрів зображення можна віднести яскравість. 

контрастність, рівень цифрового шуму. Обробивши належним 

чином вхідне зображення, можливо суттєво полегшити задачу 

аналізу зображення та ідентифікації об'єктів на ньому. Ручне 

налаштування параметрів зображення при зміні характеристик 

сцени в часі вимагає значних витрат ресурсів. Таким чином, існує 

необхідність налаштування параметрів попередньої обробки 

зображення для його подальшого аналізу в залежності від умов 

досліджуваної сцени. 

Одним з підходів до вирішення даної проблеми є побудова 

експертної моделі та алгоритмів логічного виводу рішень щодо 

застосування тих чи інших засобів коригування параметрів 

зображення в системах відеоспостереження. До таких засобів 

відносять корекції яскравості та контрасту, гамма-корекцію, 

застосування фільтрів для зменшення рівня шуму, переведення 

зображення в градації сірого, алгоритми бінаризації тощо.  

Перед процесом ідентифікації об’єктів на відео зображенні, 

аналізу їх руху тощо, передує попередня обробка зображення, що є 

ланцюжком перетворень даного зображення у вигляд, що 

полегшить його аналіз. Таким чином однією з задач попередньої 

обробки зображень є виділення об’єкту на зображенні. 

Метод Бредлі-Рота для бінаризації зображень показує гарні 

результати при однорідному фоні, а також має низьку чутливість 

до низько контрастних деталей зображення (Рис.).  

При використанні методу Бредлі для бінаризації низько-

контрастного зображення (Рис. а) ігнорується переважна частина 

тіней на зображені, що спростить подальшу ідентифікацію об’єктів, 
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на відміну від використання високо контрастного зображення 

(Рис. б). В даному випадку початкове зображення дає прийнятний 

результат (Рис. д), однак використання результату бінаризації 

менш контрастного зображеня дасть перевагу при ідентифікації 

людини за допомогою ознак Хаара. Тобто такі особливості, в свою 

чергу, можуть бути використані для підвищення точності 

виділення об’єктів на зображенні. 

   
А) Б) В) 

   
Г) Д) Е) 

Рис.  Вплив рівня контрасту початкового зображення на результат 

бінаризації методом Бредлі-Рота а) зображення з 0.3 від початкової 

контрастності б) зображення з початковою  контрастністю в) зображення 

з 1.7 від початкової контрастності, г,д,е) бінаризовані зображення а,б,в 

відповідно 
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Для підвищення точності виділення об’єкту за використання 

методу Бредлі можна попередньо до бінаризації застосувати 

алгоритм вилучення фону з зображення (Background subtraction). 

Таким чином будуть вилучені всі пікселі зображення, що 

відносяться до фону, що не буде утворювати завад для подальшого 

аналізу. Вибір методу бінаризації також впливає на точність 

виділення об’єкту зі сцени. Використання порогової бінаризації 

має ряд переваг, таких як простота реалізації даного алгоритму та 

швидкість виконання, що є досить важливим в умовах обробки та 

аналізу відео зображення в реальному часу. Проте недоліком 

даного алгоритму є його чутливість до тіней, що стає на заваді 

подальшому аналізу зображення. Використання методу бінаризації 

Бредлі, що відносять до адаптивних методів бінаризації дозволяє 

обійти проблему з високою чутливістю до тіней і більш точно 

виділити силует об’єкта на зображенні. 

Використання алгоритму порогової бінаризації показує 

задовільні результати при вирішенні задач визначення руху на 

зображені, однак його недостатньо для підготовки зображення до 

подальшої ідентифікації об’єктів на ньому. Об’єкти на отриманому 

бінаризованому зображенні можуть бути ідентифіковані за 

допомогою методу Віоли-Джонса або ознак Хаара. 

Був проведений аналіз впливу контрастності зображення на 

результат методів біннаризації Бредлі-Рота та порогової 

бінаризації. В результаті чого виявлено, що метод Бредлі-Рота є 

чутливим до зміни контрасту зображення. Це означає, що цей 

метод ігнорує низько контрастні елементи зображення, що 

допомагає відсікти елементи, що не несуть високого смислового 

навантаження для аналізу (такі елементи як: тіні, мілкі деталі 

інтер’єру та екстер’єру, тощо). 

Для корекції зображення за критерієм контрасту було 

побудовано експертну модель, що дозволяє приймати управлінські 

рішення за умови відхилення цієї характеристики зображення від 

встановленого оптимального значення. Оптимальне значення може 

варіюватися в залежності від інших характеристик та задачі аналізу 

відео зображення. 
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СЕКЦІЯ 4. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ 

УДК 004.658.2 (043.2) 

Ворона В.Б., Халімон Н.Ф., к.т.н., доцент 

Національний авіаційний університет 

ТЕСТИ НА ОСНОВІ БОТУ ДЛЯ МЕСЕНДЖЕРІВ 

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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СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ 

На сьогодні технологія VoIP передбачає всі варіанти передачі 

голосу за протоколом IP, в т.ч. й варіанти, які не мають ніякого 

відношення до телефонії та спілкування людей . Наприклад, 

передача звуку в системах IP відеоспостереження, в системах 

сповіщення, при тран- сляції вебінарів, при перегляді фільмів у 

режимі on-line і т.п. Не дивлячись на чималий вік технології VoIP, в 

т.ч. і IP–телефонії зокрема, а також їх широке розповсюдження в 

корпоративному і державному секторах, використання цієї 

інформаційної технології викликає ряд серйозних застережень, 

пов'язаних з безпекою інфраструктури мережі: відносно нескладно 

встановити прослуховування VoIP-дзвінків і змінити їх зміст, 

відносна схильність системи VoIP до DoS-атак і т.д.  

Також дана технологія дозволяє віддалено керувати 

комп’ютерною технікою через системи зв'язку. По суті цей 

протокол VoIP – система зв'язку, яка забезпечує передачу мовного 

сигналу мережею Інтернет або будь-якими іншими IP-мережами, а 

даний сигнал можна обробити на комп’ютері приймачі.  

Сигнал каналом зв'язку передається в цифровому вигляді і, 

як правило, перед передачею перетворюється (стискається) для 

того, щоб видалити надмірність коду. Багато користувачів мережі 

Інтернет вважає рівноцінним поняття «Інтернет-телефонії» і «IP–

телефонії», хоча насправді це не зовсім так. IP–телефонія для 

передачі голосу передбачає використання виділеного каналу 

зв'язку, тоді як Інтернет-телефонія допускає використання 

загальних каналів зв'язку мережі Інтернет.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У МЕРЕЖІ G2S 

Серйозною проблемою для всіх бездротових локальних 

мереж є безпека. Система G2S з'єднується з мобільним додатком по 

Wi-Fi. Таким чином постає проблема в безпечній передачі 

інформації між маяком і смартфоном. 

Маяк оснащений мікроконтролером ESP32 з вбудованим Wi-

Fi модулем: 802.11b/g/n/e/i, до 150 Mbps c HT40 та Bluetooth: v4.2 

BR/EDR і BLE. Безпека передачі даних між маяком та мобільним 

додатком забезпечується шифруванням Wi-Fi Protected Access 

2(WPA2), прямий доступ до якого обмежений паролем, доступ 

здійснюється через додаток на телефоні.  

Захист WPA2 виконує перевірку ключа доступу при 

використанні протоколу 802.1х, таким чином, перебираючи всі 

варіанти. WPA2 застосовує новий метод шифрування (який 

отримав назву CCMP), заснований на більш потужному, ніж RC4.  

Відповідно до стандарту FIPS-197 використовується 128-

бітний ключ шифрування. У WPA2 є три типи ключів PTK: ключ 

підтвердження ключа KCK, що застосовується для перевірки 

цілісності кадру EAPOL-Key (використовується в контрольній сумі 

MIC); ключ шифрування ключа KEK, який використовується для 

шифрування групового тимчасового ключа GTK і тимчасові ключі 

TK - для шифрування трафіку. Виконавши процедуру 

автентифікації 802.1X, клієнт отримує від сервера автентифікації 

головний ключ MK, який "прив'язується" до даного сеансу 

автентифікації. На основі цього ключа на клієнті й на сервері 

автентифікації генерується один і той же парний головний ключ 

PMK.  

Функція “onStationConnected”: аргументом якої є обробник 

подій WiFiEventSoftAPModeStationConnected& evt, викликається 

кожен раз, коли до esp8266 під’єднується користувач, при цьому 

функція виводить MAC-адресу користувача (використовується 

створена раніше функція “maсToString”) та відповідне 

повідомлення. 
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ДІЛОГОВІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

В СИСТЕМАХ ВИЗНАЧЕННЯ РАКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

При побудові багаторівневої системи підтримки прийняття 

рішень при визначенні ракових захворювань потрібно написання 

програм, що реалізують функції кожного рівня. Однак  

багаторівневі системи не вирішують усіх проблем, тому що 

передбачають постійну взаємодію з користувачем у діалоговому 

форматі. Вже зараз постає завдання їх удосконалення: необхідність 

зміни меж варіювання структур кожного рівня, зміни способів 

взаємодії рівнів і ін. Не виключено, що експлуатація систем, в які 

вже введені такі удосконалення, може призвесті до вимоги 

введення подальших удосконалень. Чим вищі вимоги накладаються 

на систему, тим важче даються кроки удосконалення наявних 

апаратів. В результаті виникає необхідність перегляду всього 

апарату, створення нових принципів. 

Ясно, що для організації якісного діалогу система повинна 

вміти будувати гіпотези, формулювати питання і давати відповіді 

на них, оцінювати «правильність» вхідної інформаціі, породжувати 

еквівалентну інформацію, розуміти тексти на вхідній мові і вміти 

формувати такі тексти. Кожна така функція може розглядатися і 

вирішуватися як окрема проблема, що призведе до побудови 

безлічі самостійних блоків програм, що вимагають постійного 

вдосконалення. 

Однак таке рішення проблеми діалогу видається 

неперспективним. Кардинальне вирішення проблеми полягає в 

побудові систем, здатних активно навчатися всім цим навичкам. 

При цьому під активним навчанням розуміється 

целеспрямоване накопичення знань системою, а також постійне 

узагальнення і породження нових знань, які безпосередньо 

визначають вміння системи. В таких системах необхідно 

впроваджувати деякий набір внутрішніх механізмів, що 

забезпечують таке навчання, і що найголовніше, що забезпечують 

використання своїх новопридбаних знань для формування більш 

якісних умінь, для підвищення якості діалогу. 

При створенні ієрархії для діалогу природно виробити щось 
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концептуальне, на зразок приведеної структури. Хоча вона 

правильно описує склад включених в концепцію даних, вона не дає 

опису даних з погляду їх уявлення. Це тому, що вона представляє 

елементи, а не вузли.  

Фактично, елементи є тільки одним типом вузлів, і вони 

навіть не виділені на попередньому малюнку. Елементний вузол – 

це контейнер для інформації. Ця інформація може бути іншими 

елементними вузлами, текстовими вузлами, вузлами атрибутів або 

іншого типа. Картина для діалогів у системі підтримки прийняття 

рішень показана на рис.  

speach dialog2

dialog1

...

phrase2_2

phrase2_1

answer2_3_2

answer2_3_1

pgrase2_3

phrase2_4

answer2_3_3

answer2_4_2

answer2_4_1

answer2_4_3

dialog3

...

 
Рис. Представлення дерева діалогів 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕКЛАМИ В 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

На сьогоднішній день стрімко зростає попит на програмне 

забезпечення, що робить актуальним завдання підвищення 

ефективності розробки і реалізації проектів. Для цього потрібно 

контролювати процес розробки проекту на різних етапах життєвого 

циклу. 

Керуючи процесом розробки проекту ми отримуємо чіткі 

дані про проект, які будуть зрозумілі користувачу який має досвід у 

розробці програмного забезпечення. Система буде надавати 

користувачу постійну підтримку актуальної інформації про проект, 

ведення історії зміни вимог, контролю змін що вноситимуться в 

проект. 

Основні проблеми які слід вирішити: 

– відсутність документування задач проекту; 

– відсутність обговорення різних тем, пов'язаних з проектом; 

– неможливість спостереження за ходом розвитку проекту 

тобто немає графіків виконання проекту, історії зміни вимог. 

Вирішення цієї задачі дозволить зменшити кількість 

«вузьких місць» у проектуванні рекламних проектів та спростити їх 

супроводження і розробку. 

Система призначена для розробки проектів в компаніях, які 

спеціалізуються на створені реклами в соціальних мережах, та 

мають штат із 3-4 технічних фахівців, 1-2 редакторів та 1-2 

системних адміністраторів. 
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Polukhin A.V., cand. of techn. sciences, Shevchenko O.P. 
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HUMAN FACTOR AND FLIGHT SAFETY 

Many factors influence the safety of flights, among which the so-

called human factor plays a significant role. World statistics shows that due 

to erroneous actions of aircraft crews more than 60% of aviation incidents 

occur with serious consequences due to errors in determining flight 

parameters (altitude, speed, etc.), incorrect assessment of navigational and 

meteorological conditions, mistakes in piloting technology, etc. [1; 2]. 

Take-off, landing approach, and landing are the most vulnerable 

flight stages in terms of ensuring its safety due to high crew workload, 

significant psychological stress caused by proximity to the ground, and time 

deficit for decision making. Added to this, are the numerous dangerous 

atmospheric phenomena, one of the most menacing of which is the wind 

shear.  

Various guiding manuals, instructions and guidelines for flight 

operation determine the sequence of the crew actions when they enter the 

dangerous atmospheric phenomena area, in particular, the zone of wind 

shear. However, they do not take into account many factors that, in our 

opinion, have a significant impact on the nature of the crew actions, for 

example, in go-around execution while entering the wind shear zone. 

In particular, the engine accelerations that are different for each type 

of aircraft is not taken into account, the critical values of the wind shear 

intensity, and the time delay of the pilot's intervention into the control after 

entering the wind shear zone for aircraft with different inertial and speed 

characteristics, etc. are not determined [2]. 

Therefore, the above-mentioned guideline documents need to be 

clarified and supplemented by the results of research on the aircraft flight 

dynamics, including the use of computer simulation techniques. 
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УДК 004.5 (043.2) 
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ПРИНЦИПИ ТЕСТУВАННЯ ІГОР 

Тестування ігор не особливо відрізняється за складністю від 

тестування інших додатків. Складнощі іноді виникають при спробі 

визначити, як протестувати їх найкращим чином, з огляду на 

типове для ігор багатство інтерфейсів і способів взаємодії. Що ще 

важче, так це локалізація специфічних (і досить дивних) багів, з 

якими в них стикаєшся[2].  

1. Баланс 

Баланс — це набір таблиць, кожна з яких відповідає за 

якийсь окремий набір об'єктів в грі. У кожній з таблиць є список 

найменувань і набір значень, які потрібні для даного об'єкта в грі.  

Є кілька речей про тестування балансу: 

– порівняння балансу з фактичними значеннями в грі; 

– формули, які повинні розраховувати ту чи іншу частину 

ігрового процесу в залежності від значень; 

– процес – перевірка очікуваного і фактичного результатів; 

2. Візуальна складова 

В першу чергу це перевірка того, як саме відображається той 

чи інший об'єкт, у другу чергу — перевірка фізики. 

3. Процес розробки 

Помилки в постановці завдання, в обмеженні геймплея, 

неописані сценарії або помилки логіки [1]. 

ВИСНОВКИ 

Гра — це точно така ж програма, як і інші програми. У ній 

так само, як і у всіх програмах, є поля і кнопки, а якісь дії гравця 

змушують виконати певні дії з боку гри. До неї так само застосовні 

техніки тест-дизайну і документування тестів і багів, які ми 

застосовували б для тестування сайту або програми.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. https://telegra.ph/Testirovanie-igr-CHto-ehto-Zachem-ehto-03-17 

2. http://software-testing.ru/library/testing/other-testing/2260-testing-

games-is-hard 

 



Спеціалізовані програмні засоби 

 35 

УДК 004.512 (043.2) 

Панфьоров О.В. 

Національний авіаційний університет 

РІВНІ ЗВ'ЯЗНОСТІ 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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ПРО ВПЛИВ НА ТОЧНІСТЬ ЗАХОДУ ЛІТАКА НА 

ПОСАДКУ ЗСУВУ БІЧНОГО ВІТРУ 

У Глобальному плані забезпечення безпеки польотів 

Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), прийнятому на 

38-ій сесії Асамблеї ICAO, наголошується, що «Постійне 

підвищення рівня безпеки польотів у глобальному масштабі має 

засадниче значення для забезпечення того, щоб повітряний 

транспорт і надалі відігравав важливу роль одного з рушіїв сталого 

економічного та соціального розвитку у всьому світі. У галузі, яка 

прямо чи опосередковано забезпечує роботою 56,6 млн. осіб, 

генерує внесок 2 трлн. дол. у глобальний валовий внутрішній 

продукт і щорічно здійснює перевезення понад 2,5 млрд. пасажирів 

і вантажів загальною вартістю 5,3 трлн. дол., забезпечення безпеки 

польотів має бути найголовнішим завданням» [2]. 

Безумовно, безпека польоту повинна забезпечуватися на всіх 

його етапах, але особливо – на етапах злету, заходу на посадку та 

посадки. Це пов’язано з великою кількістю завдань, що одночасно 

вирішуються на борту повітряного судна на цих етапах, істотною 

зміною конфігурації літака, значною завантаженістю екіпажу, 

значеннями параметрів польоту, близькими до критичних, і 

дефіцитом часу на прийняття рішень та їх виконання [1; 3].  

Серед чисельних причин аварій та катастроф на повітряному 

транспорті значне місце займають різноманітні атмосферні явища: 

тумани, грози, хмари, дощ у вигляді зливових опадів, вітер, 

зокрема, його зсув на малих висотах [4].  

Зсув вітру визначається як векторна різність швидкостей 

вітру в двох точках повітряного простору, віднесену до відстані 

між ними. У залежності від просторової орієнтації цих двох точок 

він поділяється на вертикальний та горизонтальний [3].  

Небезпека зсуву вітру полягає в тому, що його важко 

своєчасно виявити й прийняти правильне рішення щодо управління 

літаком в умовах його дії. Забезпечення безпеки польотів в умовах 

зсуву вітру здійснюється багатьма шляхами, у тому числі, шляхом 

розроблення та впровадження спеціальної бортової та наземної 

апаратури з його виявлення, а також удосконалення настанов з 



Спеціалізовані програмні засоби 

 37 

виконання польотів та технологій роботи екіпажу при попаданні в 

зону дії цього небезпечного атмосферного явища з використанням 

результатів математичного моделювання динаміки польоту літаків 

різних класів. 

Проведені авторами дослідження заходу на посадку 

середньомагістрального літака за сигналами курсового радіомаяка 

в режимах автоматичного та штурвального управління в умовах 

зсуву бічного вітру показують, що на можливість успішного 

завершення заходу на посадку та здійснення посадки літака 

впливає як інтенсивність зсуву вітру, так і особливо – несвоєчасне 

виявлення моменту попадання літака в зону зсуву вітру та часове 

запізнення втручання пілота в управління після початку дії цього 

атмосферного явища.  

Дослідження здійснювалися з використанням розробленої 

авторами цифрової математичної моделі, яка дозволяє дослідити 

процеси виходу літака в площину посадкового курсу та стабілізації 

його на ній за сигналами курсового радіомаяка в режимах 

автоматичного та штурвального управління як в умовах спокійної 

атмосфери, так і зсуву бічного вітру.  

Показано, що несвоєчасне виявлення моменту попадання 

літака в зону зсуву вітру та часове запізнення втручання пілота в 

управління в умовах дії цього атмосферного явища роблять 

безпечну посадку літака проблематичною через його значне 

відхилення від площини посадкового курсу навіть в умовах дії 

зсуву вітру помірної інтенсивності і екіпаж повинен, відповідно до 

вимог нормативних документів, уходити на друге коло [2]. 

Використані джерела 

1. Бабич Я.О. Особливості заходу на посадку літака в режи-

мах автоматичного та штурвального управління в умовах верти-

кального зсуву вітру / Я.О. Бабич, А.О. Бочелюк, А.В. Полухін // 

Проблеми інформатизації та управління. Зб. наук. праць. – К.: 

НАУ, 2017. – Вип. 4 (60). – С. 5-11. 

2. Производство полетов воздушных судов // Издание пятое 

(с поправками). Doc 8168 OPS/611/ Том 1. Правила производства 

полетов. ИКАО: 2006. – 386 с. 

3. Руководство по сдвигу ветра на малых высотах // Издание 

первое (с поправками). Doc 9817 AN/449. ИКАО: 2005. – 264 с. 

4. Statistics. Causesof Fatal Accidents. Fatalities by Phaseof 

Flight. –URL: http://www.planecrashinfo.com/cause.htm. 



Спеціалізовані програмні засоби 

 38 

УДК 004.78(043.2) 

Коваленко Д.І. 

Національний авіаиійний університет 

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДАНИХ У СИСТЕМІ 

НАВІГАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ G2S 

Система G2S складається з додатку на телефон та маяку, 

призначена для допомоги орієнтації в міській інфраструктурі 

людей з вадами зору. Основна проблема полягає в передачі даних 

між маяком і мобільним додатком. Для передачі даних у маяк 

вбудовано мікроконтролер ESP32 з вбудованим Wi-Fi модулем: 

802.11b/g/n/e/i, до 150 Mbps c HT40 та Bluetooth: v4.2 BR/EDR і 

BLE. Користувач інформується про доступність обраного маяка 

для керування звуковим та/або вібросигнал при наближенні до 

маяка на відстань 50-70 м. За допомогою Wi-Fi модуля 

встановлюється зв’язок між мобільним додатком та маяком. При 

передачі даних використовуються ТСР\ІР протоколи. Як відомо 

кожен комп'ютер в рамках мережі Інтернет має унікальну адресу, 

яка називається IP-адреса (Internet Protocol Address) але знати 

тільки IP адресу комп'ютера ще недостатньо, тому що обмінюються 

інформацією не комп'ютери самі по собі, а додатки, що працюють 

на них. Комбінація: "IP адреса і номер порту" - називається "сокет". 

Дані відправляються «пакетами». Як правило взаємодія 

здійснюється за схемою «клієнт-сервер»: "клієнт" запитує будь-яку 

інформацію, сервер приймає запит, обробляє його і посилає 

результат. 

Маяк отримує сокет від телефону, а телефон у свою черу 

отримує ID маяка, маючи адреси вони обмінюються пакетами 

даних, таким чином вирішуючи проблему передачі та 

маршрутизації даних між клієнтами навігаційної системи G2S. 

В результаті даної роботи було створено систему локальної 

навігації для орієнтації людей з інвалідністю по зору за рахунок 

озвучення об’єктів інфраструктури та розкрито основні 

особливості використання програми. 
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