
Сучасна освіта вимагає впровадження нових педагогічних техноло-
гій. Серед першочергових завдань, які постали перед вузами на ниніш-
ньому етапі, – залучення найрізноманітніших технічних засобів для під-
вищення ефективності навчання.  Аналіз сучасного стану розвитку висо-
ких інформаційних технологій у сфері реалізації потреб вузу, а також, 
зокрема, потреб викладачів української мови показує незадовільні ре-
зультати. 

Створення програмного забезпечення для курсу української мови 
у вузі має грунтуватися на таких принципах: 1) відповідати чинній 
програмі з української мови; 2) керуватися принципом наступності 
вивчення мови; 3) враховувати специфіку мови як ієрархії; 4) врахо-
вувати недостатність рівня комп’ютерної грамотності викладачів, а 
також студентів; 5) зважати на частковість підключення до інтернет-
мережі, а тому подавати в доповідні програмні педагогічні засоби 
також на СД. 

Необхідно створити програмні педагогічні засоби двох типів. По-
перше, це навчальні матеріали, спрямовані на засвоєння системних 
знань з основних розділів мовознавства (лексики, фонетики, морфе-
міки й словотвору, морфології та синтаксису), які забезпечують розу-
міння мовних явищ й озброюють навичками аналізу відповідних 
одиниць мови, формують теоретичне мислення, вміння самостiйно 
рухатися в предметній сфері, тобто вміння вчитися. По-друге, це 
навчальне забезпечення, яке ставить за мету розвиток на основі знань 

 про мову комунікативних умінь та навичок, удосконалення прак-
тичного володіння мовою, формування мовної культури як складника 
загальної культури молоді. 

Перший пакет програмних педагогічних засобів становитиме 
програми, що створюють умови для аналізу мовних явищ, формуван-

Прогресивні інформаційні  
технології в освіті 

 Арделян М.В., Харківський державний університет харчу-
вання та торгівлі 
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ня теоретичних понять й опанування на їх основі загальними спосо-
бами аналізу мовних одиниць. Йдеться про формування лінгвістич-
ного мислення, системного погляду на мову і мовлення. Він включати-
ме тестові завдання на контроль й оцінку знань і вмінь, завдання рефлек-
сивного характеру. 

Це програмне забезпечення буде відповідати чинній програмі 
вузівського курсу української мови й використовуватися під час ви-
вчення того чи іншого розділу програми. Другий пакет має містити 
програми, які спрямовані на розвиток усного й писемного мовлення, 
збагачення словникового запасу, формування мовної і мовленнєвої 
компетенції, тобто вміння добирати й доречно використовувати мов-
ні засоби за різних умов мовленнєвого спілкування, будувати тексти, 
різні за стильовим забарвленням і жанровою належністю, тощо. Оби-
два пакети необхідно доповнити відповідним довідковим програм-
ним забезпеченням. Мається на увазі створення електронних тлумач-
них й аспектних словників (словників синонімів, антонімів, пароні-
мів, термінологічних, фразеологічних, етимологічних, морфемних, 
словотвірних, лексичної і граматичної сполучуваності та т.ін.), які б 
відповідали завданням і меті викладання української мови, були ад-
ресовані студентові, враховували б його потреби в навчанні й оволо-
дінні практичними вміннями. Це дозволить суттєво оптимізувати 
роботу викладача, спрямовану на організацію навчально-пошукової й 
практичної діяльності студентів на занятті та їх позааудиторної робо-
ти, підвищити рівень самостійності, що становить одне з найважливі-
ших завдань сучасної дидактики. Важливим у цьому контексті є та-
кож створення бази ілюстративного навчального забезпечення на 
електронних носіях: 1) художніх текстів, текстів інших стилів мови, а 
також навчально адаптованих текстів; 2) візуальних засобів (опорних 
схем, таблиць); 3) аудіоматеріалі в для вдосконалення орфоепічних 
навичок; 4) відеозабезпечення навчального процесу. 

Забезпечення вузів електронним варіантом наочності та матеріала-
ми, що використовуються в навчальному процесі, дозволить подолати ті 
труднощі, які сьогодні існують у практиці викладання української мови 
у вузі. 
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Новак И.Б., Южнославянский институт Киевского славистического универ-
ситета,  г. Николаев 

 
Опыт использования электронных обучающих средств  

на занятиях по информатике в вузе 

При проведении практических занятий в вузе перед 
преподавателем возникает ряд проблем, существенно 
усложняющих учебный процесс. 

Прежде всего, это неоднородность довузовской подготовки 
студентов по данной дисциплине. Преподаватель вуза на 
первом же практическом занятии в компьютерном классе 
сталкивается с ситуацией, когда одни студенты “компьютер в 
глаза не видели”, а другие владеют всеми современными 
компьютерными технологиями или, по крайней мере, 
свободно выполняют наиболее характерные операции с 
информацией в той или иной программной среде. 

Поскольку информатика не является профилирующим 
предметом для многих специальностей, у абитуриентов 
обычно не проводится тестирование по данной дисциплине. 
Поэтому наличие или отсутствие элементарных навыков 
обработки информации на компьютере выявляется как post 
factum только в компьютерном классе. 

Вторым фактором, влияющим на неоднородность 
восприятия программы по информатике в вузе, выступают 
психологические особенности мышления и способности 
студентов. Освоение компьютерных технологий требует 
определенного развития таких стилей формального 
мышления, как логическое, алгоритмическое и, в последнее 
время, объектно-ориентированное. 

Согласно Пиаже, формальное (абстрактное) мышление 
формируется к 14-15 годам. Однако в более поздних 
исследованиях было показано, что лишь часть людей 
(примерно 25-30%) действительно могут мыслить абстрактно. 
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В связи с этим неоднородность восприятия учебного 
материала по информатике является объективной 
закономерностью. Причем на гуманитарных факультетах, где 
обучаются  студенты , имеющие менее развитое 
алгоритмическое мышление, преподавателю при определении 
содержания учебного курса приходится ориентироваться на 
прагматический, пользовательский аспект в изучении 
компьютерных технологий. Но даже такой подход не 
устраняет трудностей при изучении некоторых разделов 
информатики, например, операционных систем и принципов 
их работы, файловой системы и др. Тяжело воспринимаются 
студентами технологии обработки текстовой информации, в 
частности, форматирование текста. Эти затруднения связаны, 
прежде всего, с тем, что любая программа работает по 
определенному алгоритму, и для правильного решения 
пользовательской задачи необходимо проделать конкретную 
последовательность действий, т.е. следовать алгоритму, 
заранее представляя последующие его шаги. 

Прослеживается зависимость эффективности обучения и 
от некоторых психических факторов, например, 
преподавателям информатики знаком так называемый 
психологический барьер у отдельных студентов, страх перед 
современной электронной техникой, боязнь “нажать не на ту 
клавишу”, “сломать”, “испортить” и т.д. 

Указанные проблемы обусловливают использование 
преподавателем информатики форм, средств и методов 
проведения практических занятий с помощью современных 
педагогических и информационных технологий. 

Результаты проведенных занятий позволяют сделать 
вывод, что применение электронных учебников устраняет 
“психологический барьер” перед использованием клавиатуры, 
мыши, повышает уверенность, активность, самостоятельность 
студентов в учебном процессе, способствует формированию 
устойчивых практических навыков работы на компьютере. 
Студенты положительно воспринимают электронные 
обучающие средства, с удовольствием выполняют 
необходимые команды и операции, сравнивая эти программы 
с компьютерными играми. 
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Критерием эффективности обучения студентов 
компьютерным технологиям может служить такой показатель, 
как использование персонального компьютера в процессе 
дальнейшего обучения при подготовке к занятиям по 
специальным дисциплинам, выполнении и оформлении 
курсовых и дипломных работ. Практика проведения 
самостоятельных занятий по информатике показывает, что 
многие наши студенты свободно используют в учебной 
деятельности на старших курсах персональный компьютер в 
качестве средства обучения. 

Литература 
1. Годфруа Ж. Что такое психология / Пер. с франц.; Под ред. 

Г.Г. Аракелова. – В 2-х т. – Т. 1. – М., 1992. – С. 367-370. 
2. Психологические особенности организации познавательной 

деятельности при применении объектно-ориентированных 
информационных технологий. http://nnz.newmail.ru/
dis_psi.htm 

3. Токарева О.В., Абрамкин Г.П. Проблема неоднородности 
довузовской подготовки по информатике и возможные пути 
ее решения // Современные формы и методы обучения с 
использованием персонального компьютера: Сборник 
тезисов докладов и выступлений 2-й региональной научно-
практической конференции. – Барнаул, 2000. – С. 77-83. 

При обучении информатике в вузе большое значение имеет 
мотивация к самостоятельному исследованию возможностей тех 
или иных программных средств. Поиск ответов на поставленные 
вопросы студенты осуществляют самостоятельно, работая 
непосредственно с программными пакетами. 

Одной из целей вузовской программы по информатике 
является постепенный переход от рассмотрения 
персонального компьютера как предмета обучения к его 
применению уже как средства обучения в дальнейшей 
образовательной деятельности. 
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Необходимость внедрения компьютерной техники в 
учебный процесс уже ни у кого не вызывает сомнений. В 
целом в образовательных учреждениях довольно много 
компьютеров, хотя зачастую и устаревших. Однако, 
эффективность их использования  в учебном процессе крайне 
мала. В основном они используются как печатная машинка с 
возможностью хранения  и коррекции разнообразных текстов 
и в виде учебного пособия на уроках информатики. Низкая 
эффективность использования в процессе обучения отчасти 
является следствием низкого уровня компьютерной 
грамотности преподавателей. 

У преподавателей накоплено большое количество 
материалов, но они не являются доступными. Как правило, 
преподаватели, которые пользуются ВТ для подготовки 
занятий, лекций, работают индивидуально, а не накапливают 
все материалы в единой базе данных вуза. 

Таким образом, масса полезных методических и учебных 
материалов, которые можно было бы использовать для 
повышения качества образования, улучшения методической 
базы, накапливается на локальных жестких дисках 
преподавателей. 

Подготовка занятий с использованием компьютеров – удел 
энтузиастов-программистов, которых среди преподавателей 
мало. 

Подготовка учебных курсов занимает огромное количество 
времени и средств. Преподаватель знает методику 
преподнесения материала обучаемым, но не может сделать 
этого с применением компьютера. Для эффективного 
использования вычислительной техники  в образовательном 
процессе необходимы простые в применении и изучении 
инструментальные программные средства, которые помогали 
бы: 

 

Вовченко Т.А., Южнославянский институт Киевского 
славистического университета, г. Николаев 

 
Повышение эффективности использования средств  

вычислительной техники в процессе обучения 
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− преподавателю  при подготовке занятий и  

систематизации методического материала; 
− учащемуся осваивать новый материал и овладевать 

новыми технологиями; 
− а д м и н и с т р а ц и и  э фф е к т и в н о  у п р а в л я т ь 

образовательным процессом. 
Эти средства должны быть ориентированы на широкий 

круг пользователей. Нужна система автоматизации 
образовательного процесса, ориентированная на широкий 
круг пользователей с недостаточным уровнем компьютерной 
грамотности, не требующая серьезной поддержки со стороны 
квалифицированных программистов. 

Эта система должна помочь эффективно организовать 
ведение учебного процесса, контроль знаний, учет 
успеваемости и посещаемости. 
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 Грушевский В.А., Южнославянский институт Киевского 
славистического университета, г. Николаев, e-mail: 
valeri_nik@ukr.net 

 
Программно-технический методический комплекс    

в процессе обучения студентов-психологов ЮСИ КСУ 

Целью лаборатории социально-психологических 
исследований  ЮСИ КСУ является активизация 
интеллектуальной, творческой и научно-исследовательской 
работы студентов-психологов. Поэтому главный акцент 
ставится на развитие студенческого научного общества 
(СНО). 

СНО организовано в октябре 2001 г. на базе кафедры 
социальной психологии. СНО включает 27% студентов кафедры 
социальной психологии. 

Основные направления деятельности СНО раскрываются в 
следующих формах научно-исследовательской работы 
студентов: 

− студенческие научно-практические конференции; 
− социально-психологические исследования; 
− обучение особенностям работы компьютерных 

психодиагностических методик; 
− расширение информационного пространства с помощью 

Интернета. 
За период 2001/2003 гг. студенты приняли участие в 7-ми 

научно-практических конференциях, 3-х Всеукраинских 
олимпиадах, было подготовлено 43 доклада по различным 
социально-психологическим проблемам современной 
молодежи (24 из них опубликованы в сборниках студенческих 
работ, 19 готовятся к публикации). 

В этой работе неоценимую помощь оказывает 
программно-технический  методический  комплекс , 
включающий в себя, кроме компьютерной техники, такие 
информационные технологии, как: 

− электронные учебники и словари по фундаментальным 
и специальным психологическим дисциплинам; 

− компьютерные психодиагностические методики (более 
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150 тестов); 
− учебные видеофильмы на компакт-дисках (29 

видеороликов по психологическим дисциплинам); 
− таблицы, схемы, рисунки, сопровождающие лекционный 

материал. 
Речь идет о компьютерной поддержке фрагментов занятий 

или о тех занятиях, которые даются преподавателями для 
самостоятельной проработки. Компьютеры должны выступать 
в качестве технического средства образования нового 
поколения студенчества. Поколения, для которого понятие 
“информация на кончиках пальцев” – это реальность. 

Дальнейшая перспектива развития лаборатории социально-
психологических исследований ЮСИ КСУ – в расширении 
электронной базы данных в виде мультимедийного 
л е к ц и о н н о г о  к о м п л е к с а ,  к о м п ь ю т е р н ы х 
психодиагностических методик, электронных учебников и 
методических разработок по специальности “Психология”. 
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На основе [1], выпущенной научно-методическим центром 
высшего образования Министерства образования и науки 
Украины и научно-методическим центром аграрного 
образования Министерства аграрной политики Украины, на 
кафедре информатики Николаевского государственного 
аграрного университета (НГАУ) разработана универсальная 
программа для тестирования знаний студентов. 

В соответствии с классификацией тестов, приведенной в 
[1], в программу могут быть введены следующие типы тестов: 

− одноалфавитные тесты с единственным выбором; 
− одноалфавитные тесты с множественным выбором; 
− выборочно-упорядочивающие тесты; 
− многоалфавитные тесты (перекрестные, выборочно-

объеди-няющие и матричные); 
− тестовые задания открытой формы для случая, когда 

вопрос составляется так, что правильный ответ не 
допускает вариаций. 

Все указанные типы вопросов могут сопровождаться 
графическим материалом (рисунками, графиками, формулами 
и т.п.). 

Программа написана в среде разработки C++ Builder 5 и 
корректно функционирует под управлением операционных 
систем Windows 95/98/NT/2000/XP. 

Значительная часть ресурсов программы затрачена на 
детектирование возможных ошибок при оформлении файла с 
вопросами и файла с вариантами правильных ответов и 
выдачу достаточно подробных аварийных сообщений, 
позволяющих составителю теста устранять допущенные 
ошибки. 

Бабенко Д.В., Ихсанов Ш.М.,  Николаевский 
государственный  аграрный  университет ,  e-mail: 
Ihsanov@mksat.net 
 

Опыт эксплуатации универсальной программы  
тестирования знаний студентов 
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Составитель теста может задать следующие параметры 
программы: 

− наименование дисциплины и название теста, которые 
индицируются на заставке программы при ее запуске, на 
форме с итогами теста и записываются в файл, 
документирующий процесс тестирования; 

− размер используемого шрифта; 
− время, отводимое на один вопрос и на весь тест; 
− количество разделов в тесте и разбивание вопросов по 

разделам; 
− количество вопросов, которые необходимо задать из 

общего количества вопросов, введенных в данный тест; 
− количество баллов за каждый вопрос, начисляемое 

тестируемому за правильный ответ; 
− пороговые значения критерия оценивания для 4-бальной 

системы; 
− необходимость случайного выбора разделов теста, 

вопросов внутри разделов и случайного распределения 
вариантов ответов. 

Файлы конкретного теста после составления кодируются и 
не доступны тестируемым. 

Подробно освещается трехлетний опыт использования 
программы в Николаевском государственном аграрном 
университете при автоматическом тестировании знаний 
студентов, в том числе при проведении государственных 
экзаменов. 

Литература 
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Рекомендована практика конструювання тестів професійної 
компетенції випускників вищих навчальних закладів. – К.: 
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Kondratenko Y.P., Regional Inter-University Center 
(Consortium), Mykolaiv, IREX Fellow, Nazareth College of 
Rochester, USA, e-mail: y_kondrat@yahoo.com 

 
Exchange academic opportunities for students in the 
framework of regional inter-institutional cooperation 

This approach deals with new opportunities for students in their 
education in the framework of Regional Inter-University Consortia 
[1]. Interinstitutional cooperation of universities has a brilliant 
perspective from the point of view of creating the necessary 
conditions for the parallel study of both foundation courses and 
elective courses to meet a student’s inclinations, abilities, 
aspirations and desires. 

At present, it is a time of high-developed computer technology, 
information systems and communication systems. So it is very 
important that students of all majors have education opportunities 
to reach high skills in computer programming and using modern 
information systems, including the Internet and the library’s 
information systems. According to major’s curricula, some of 
specialties can provide training courses on computing just for 
Freshmen or for students of second year. Obviously, that in this 
cases computing knowledge is not enough for training modern 
Bachelor or Master of Science requirements, taking into account 
high-speed changes in the computer software and hardware. So, 
academic computing must be continuous process. 

The realization of interinstitutional cooperation on the basis of 
inter-university consortia can help students to get wider and deeper 
knowledge in computer science during the years of their study. The 
continuous process of computer training is usually provided by 
curricula for students who want to receive a degree in Electrical 
Engineering, Intelligent Systems of Decision Making, Computer 
Science, Automatics, Communication Systems or Information 
Systems. Usually students of such majors have two or three 
courses in computer science for each academic year or each 
semester. 

For example, for a major such as “Intelligent Systems of 
Decision Making” (Petro Mohyla Mykolaiv State Humanities 
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University), there are such computer-oriented courses as Computer 
graphics, Bases of programming and algorithmic languages, 
Circuit technique of Computers, Computer and microprocessor 
systems, System programming and operational systems, The 
theory of decision making, The organization of databases and 
knowledge, Methods and means of computer information 
technologies, Computer networks, Bases of designing of systems 
of an artificial intellect, Bases of the automated designing of 
complex objects and systems, Modeling of systems, Functional 
and logic programming, Control system theory, Object-oriented 
methodology for computer systems, The theory of fuzzy sets and 
fuzzy logic, The computer, society and information technologies, 
Computer network Internet, Expert systems and other. The same 
situation is with academic computing for a major such as 
“Computerized Control Systems and Automatics” (Ukrainian State 
Maritime Technical University) or the major “Computer systems 
and networks” (Mykolaiv Academic-Scientific Center of Odessa 
National University). But for students who are going to receive 
knowledge in human-ties (law, psychology, education, literature 
etc.) the situation is not so attractive. They usually study one or 
two courses on informatics and programming languages. In the 
framework of interinstitutional cooperation they can through 
interinstitutional cross-registration attend classes from other 
universities. 

The Mykolaiv Regional Inter-University Center (Consortium) 
was founded in 1996 and now the mechanism and conception of 
student exchange program on the basis of interuniversity 
cooperation is under way. It is necessary to take into account new 
forms of training processes in the framework of Consortium 
including: a) curriculum structures and training programs with 
cycles of required, special and elected courses which are adapted 
to requirements of exchange academic computing; b) multi-linked 
cross-registration procedure; c) agreement procedures for terms of 
classes and holidays beginning at the different Universities of 
Consortium; d) specific features of financial processes of exchange 
training. The realization of student exchange programs based on 
interinstitutional cooperation allows students to have the 
possibility for study of required courses at the home university and 
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at the same time elective computer-oriented courses at other 
universities of the regional consortium. 

The idea of exchange (multi-vector) continuous education in 
one region is realized in the USA when several universities and 
colleges were united in to Regional University Consortiums. In 
particular, Rochester Area Colleges Consortium consists of 18 
colleges and universities with opportunities for student exchange 
program realization. Some of the US interuniversity consortia 
share computer facilities in various ways [2,3]. This perspective 
method of flexible approach of a higher educational system to 
meet societal demands allows the creation of conditions for global 
realization of every young man’s or woman’s abilities in the 
economi-cally emerging process based on freedom and democracy. 
Thus, it is necessary and worthwhile to adapt ad-vanced 
experience and creative transformation of the main principles and 
methodological aspects of develop-ment of exchange continuous 
education to the processes of modern educational transformation in 
Ukraine. 

Acknowledgment. Research for this presentation was 
supported in part by a grant from FSA Contemporary Issues 
Fellowship Program, with funds provided by the Bureau of 
Educational and Cultural Affairs, US Department of State, under 
the FREEDOM Support Act, and administrated by IREX ( the 
International Research & Exchange Board). These organizations 
are not responsible for the views expressed herein.  
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Славінський В.В., Навчально-науковий центр Одеського 
державного університету  ім. І.І. Мечникова, м. Миколаїв 
 

База даних "Тестування студентів" 

На сьогоднішній день існує велика кількість різних програм 
тестування. Одні з програм занадто громіздкі, в інших важко ро-
зібратися чи багато зайвого, що не використовується. Тому пере-
ді мною постала задача створення програми для тестування сту-
дентів, яка була б простою у використанні, невеликою та задово-
льняла вимоги користувача до проведення тесту. 

 Програма була розроблена за допомогою Microsoft Access 
2000 і Vіsual Basіc for Applіcatіons. 

База даних “Тестування студентів” призначена для автома-
тизації роботи по проведенню перевірки знань студентів, яка 
дозволяє користувачу оцінити свої знання з предметів, відпо-
відаючи на питання, раніше введені викладачем. 

При розробці проекту були поставлені наступні задачі: 
Для викладача: формування та зміна списків студентів і 

їхніх груп; формування та зміна дисциплін; формування та 
зміна тем; аутентифікація; визначення дати тестування та ча-
су, відведеного на тест; формування та зміна питань по темах і 
відповідей на них; перегляд звітів за результатами тестування 
студентів. 

Для студента: аутентифікація; вибір дисципліни і теми; 
відповіді на питання по обраній темі. 

Основний принцип роботи програми заключається в тому, що 
вибір питань програмою при кожному тестуванні здійснюється у 
довільному порядку, тобто кожен студент під час тесту буде від-
повідати на випадково сформовані питання. Відповіді до питань 
формуються також випадково. 

У результаті роботи з базою даних “Тестування студентів” 
за допомогою розроблених екранних форм було проведено 
тестування і перевірено знання студента. 

У ході проведеної роботи було досягнуто поставлених ці-
лей. Був створений додаток testіng.mdb  розміром 700 Кб.,  за 
допомогою якого можна проводити тестування. 
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 Кабанов С.Є., Навчально-науковий центр Одеського 
державного університету  ім. І.І. Мечникова, м. Миколаїв 

 
Створення бази даних для обліку абітурієнтів 

Перш за все потрібно зазначити, що в розробці роботи на 
тему “Облік абітурієнтів”, була поставлена дуже актуальна 
проблема, яка потребує вирішення. Її суть в тому, що більшість 
аналогічних програм написані під операційну систему DOS, яка 
вже відходить, і тому вони незручні. Тому було вирішено зверну-
тись саме до цієї проблеми, щоб реалізувати систему управління 
базами даних “Облік абітурієнтів”, яка працює в операційній 
системі Windows, має покращений інтерфейс на відміну від ін-
ших програм, є зручною у використанні і максимально задоволь-
няє вимоги щодо обліку абітурієнтів певного вищого навчально-
го закладу. Ще одним важливим завданням стала необхідність 
перенесення результуючої таблиці у формат dbf. “Облік абітуріє-
нтів” повинен бути написаний у вигляді інформаційної бази, яка 
служитиме для покращення, прискорення обробки інформації 
щодо обліку абітурієнтів вищого навчального закладу. 

Вибір інформації робиться з виведенням на друкувальний 
пристрій звітів за діяльністю установи, його розвитку і т.д. У 
створенні бази даних “Облік абітурієнтів” додержувались та-
ких принципів, методів: незалежності, цілісності, нормалізації. 
Для технічної реалізації поставлених завдань була обрана сис-
тема керування базами даних “Microsoft Access”. 

У технічне завдання на реалізацію бази даних входили насту-
пні задачі: 

Можливість додавати, видаляти, редагувати записи, пере-
творення головної таблиці в формат dbf, вибірка по іспитах, 
олімпіаді, чорнобильцях (хто має пільги). Щоб ймовірні були 
дата народження (рік, місяць, день, тобто щоб абітурієнту не 
було 10 або 200 років), не менше 14 і не більше 65. Дата запо-
внення заноситься автоматично. Якщо абітурієнт має атестат, 
диплом, то їх номер потрібно внести. Введення інформації про 
прізвище, ім’я та побатькові абітурієнта, місце роботи та поса-
ду, домашню адресу, телефон, військкомат приписки (для вій-
ськовозобов’язаних), факультет, спеціальність, форму навчан-
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ня, реєстраційний номер, рік народження (останні два числа), 
стать, місце постійного проживання, місцевість, де проживає, 
тип середнього навчального закладу (СНЗ), що закінчив абіту-
рієнт, рік закінчення СНЗ (останні два числа), медалі або дип-
ломи з відзнакою, платника за навчання, атестацію з українсь-
кої мови, місце, звідки вступає, демобілізацію з армії, військо-
возобов’язаність, вивчення іноземної мови, складання іспитів, 
потерпілих від аварії на ЧАЕС, кількість грамот з дисциплін, 
що складає абітурієнт, участь в олімпіадах, наявність цільово-
го направлення, обізнаність у вибраному напрямі, право на 
зарахування поза конкурсом, підстави вступу, загальний стаж 
роботи: кількість років та кількість місяців (двома цифрами), 
стаж роботи за фахом: кількість років та кількість місяців 
(двома цифрами), випускні іспити як вступні бали, соціальний 
стан. Щоб не можна було вибрати групу чи спеціальність, яка 
не належить до цього факультету. Для спеціальностей “Облік і 
аудит та менеджмент ЗЕД” вибираються тільки іспити по гео-
графії або економіці. Якщо абітурієнт військовозобов’язаний, 
то активізувалося поле “військкомат приписки”. Спеціальність 
“Політологія і комп’ютерні системи” мають 2 екзамени. Реда-
гування і вибірка по абітурієнтах, що забрали документи. Ре-
зультуюча таблиця повинна містити числові дані кодів. 

База даних має різні екранні форми, які призначені для 
введення інформації як за допомогою клавіатури, так і вибо-
ром зі списку, її редагування, пошуку, видалення, тобто для 
оперативної обробки інформації. Була створена головна форма, 
з якої можна перейти на інші: форма “Абітурієнти” (має чотири 
вкладки, кнопки для обробки інформації), форма “Абітурієнти, 
які забрали документи”. З форми “Абітурієнти” можна викликати 
форму “Пошук”. З головної форми також можна перейти на фор-
му “Звіти”, де можна викликати звіти: “Звіт по пільговиках”, 
“Звіт по іспитах”, “Звіт по олімпіадах”. Дані звіти можна посила-
ти на друк. 

При виконанні роботи була розроблена можливість ство-
рення результуючої таблиці dbf. Вона використовується для 
пересилання інформації про абітурієнтів з однієї установи в 
іншу, де використовується інша система управління базами 
даних, яка працює в форматі dbf. 
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Дана база буде використовуватись технічним секретарем, 
приймальною комісією для введення інформації про абітурієн-
тів. Вхідними даними є дані з облікової картки абітурієнта.  

Основними мінімальними вимогами при користуванні роз-
робленою програмою є наявність установленої операційної 
системи Windows, 16 МБ оперативної пам’яті, клавіатура, ми-
ша. 

У результаті роботи було досягнуто поставлених цілей, 
завдань. Таким чином,  була розроблена програма розміром 
1,7 МБ. Були створені таблиці, в яких більша частина інфор-
мації представлена у вигляді кодів, виходячи з бажання замов-
ника. 
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Крайній В.О., Миколаївський технікум залізничного 
транспорту,  Асєєва В.В., Миколаївське вище професійно-
технічне училище 

 
Особливості організації навчально-виробничого 
процесу за дистанційною формою навчання у 
професійно-технічних навчальних закладах 

Певні кроки  у розвитку та впровадженні дистанційних 
технологій у навчальний процес зроблені у багатьох навчаль-
них закладах, організаціях та установах,  де накопичені науко-
во-методичний, кадровий та виробничий потенціали, інформа-
ційні ресурси та технології, існує телекомунікаційна інфра-
структура. Дотримуючись “Концепції розвитку дистанційної 
освіти в Україні”, затвердженої МОН від 20 грудня 2000 року, 
навчальний процес за технологіями дистанційного навчання у 
професійно-технічному навчальному закладі здійснюється з 
таких видів підготовки: природничо-математична; гуманітар-
на; фізична; загальнотехнічна; професійно-теоретична. 

Професійно-практична підготовка складається з виробни-
чого навчання, виробничої, переддипломної практики і прово-
диться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, 
тренажерах, автодромах, на робочих місцях на виробництві. 
Саме в професійно-практичній підготовці полягає особливість 
організації навчально-виховного процесу з використанням 
технологій дистанційного навчання у професійно-
навчальному закладі. Дистанційна освіта розширює і оновлює 
роль викладача, робить його наставником-консультантом, 
який повинен координувати пізнавальний процес, оперативно 
реагувати на нововведення та інновації. 

До створення базових основ і розвитку СДО на сучасному 
етапі важливою формою є впровадження системи ліцензуван-
ня, атестації і акредитації закладів ДО. Важливим аспектом 
СДН стає банк атестованих дистанційних курсів (БАДК), який 
діє на підставі Положення про БАДК, що затверджується 
МОН. 
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Танкова Н.В., Миколаївський державний університет 
 

Створення та застосування електронних підручників 
у навчальній діяльності викладача вищої школи 

 

При вивченні вітчизняного та закордонного досвіду вико-
ристання нових інформаційних технологій у сфері навчання, а 
також завдяки теоретичним дослідженням проблем інформа-
тизації освіти можна стверджувати, що використання комп’ю-
тера у навчальному процесі має певний вплив на місце засобів 
навчання, які використовуються в процесі викладання того чи 
іншого предмету або курсу. З цього безпосередньо випливає, 
що застосування нових інформаційних технологій реформує 
традиційну структуру, яка сформувалася у навчальному про-
цесі [1].Підготовка та створення навчальних засобів є однією з 
головних задач, яка постає перед викладачем. Успішне вирі-
шення цього питання певним чином залежить від рівня профе-
сійно-педагогічної культури викладача.  
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Він повинен мати глибокі професійні та науково-технічні 
знання, а також вміти використовувати нові інформаційні тех-
нології в процесі викладання свого предмету. 

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у 
навчальній діяльності викладача вищої школи здійснюється за 
такими основними напрямками [2]: 

1) створення та застосування програмно-методичних ком-
плексів для підтримки лекційного курсу; 

2) застосування програмно-методичних комплексів, які 
моделюють деякі процеси та явища; 

3) створення та використання тестуючих та контролюю-
чих програмно-методичних комплексів; 

4) підготовка та створення електронних підручників; 
5) використання експертних програмно-методичних ком-

плексів. 
В умовах використання нових інформаційних технологій 

спостерігаються суттєві зміни інформаційно-методичного за-
безпечення самостійної роботи студентів, і, в першу чергу, це 
відноситься до її ключової фігури – підручника. Так, одночас-
но з використанням традиційного друкованого підручника все 
більш актуальним є питання створення та застосування у на-
вчанні так званих електронних підручників. [3] 

У процесі створення електронного підручника не слід відсту-
пати від основних постулатів, на яких будується традиційний дру-
кований підручник. Навчальний підручник умовно можна поділи-
ти на дві частини. Перша – це фундаментальна частина, яка міс-
тить стабільні та стійкі теоретичні та професійні знання. Друга 
частина подається у вигляді окремих розділів, глав і легко оновлю-
ється у відповідності із сучасним рівнем даної області знання. Така 
структура та зміст підручника має можливість забезпечити отри-
мання необхідного набору професійних знань, достатнього для 
вільного користування отриманими знаннями, вміннями та навич-
ками професійної діяльності. 
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Але є ряд ключових моментів, при дослідженні яких одра-
зу стає незаперечною перевага електронного підручника в 
порівнянні з традиційним. Наведемо декілька з них: 

1) можливість використання звукового супроводження 
навчального матеріалу; 

2) можливість моделювання деяких явищ або процесів та 
відображення їх у динаміці розвитку; 

3) диференціація навчального матеріалу за різними рівнями 
складності, що дозволяє кожному студентові обирати свій 
маршрут навчання і т.п. 

Розглянувши всі ці питання, можна зробити такий висновок, 
що на сучасному етапі глобальної комп’ютеризації суспільства 
перед викладачами вищої школи постає питання перебудови мето-
дів викладання свого предмету у напрямку використання нових 
інформаційних технологій, і одним з цих питань є створення та 
застосування електронних підручників у своїй діяльності. 
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Миколаївський державний університет 

 
Шляхи розвитку системи дистанційної освіти  
в Миколаївському державному університеті 

ім. В.А. Сухомлинського 

З початком нового тисячоліття в системі вищої освіти на-
бували всебічного розвитку ідеї дистанційної освіти (ДО), що 
на рівні аматорства, ентузіазму викладачів та студентів досяг-
ли значних успіхів і конкретних здобутків у різних галузях 
освіти та дали підґрунтя Наказу Міністерства освіти і науки 
України “Про створення Українського центру дистанційної 
освіти” від 07.07.2000 р. № 293, який сприяв затвердженню 
Концепції розвитку дистанційного навчання в Україні від 
20.12.2000 р. Саме ці напрацювання спонукали Кабінет Мініс-
трів України затвердити постанову № 1494 від 23 вересня 
2003 р., в якій узгоджено програму розвитку системи дистан-
ційного навчання на 2004-2006 роки. Основними завданнями 
цієї програми є: 

− здійснення нормативно-правового, організаційного, 
н а у к о в о - м е т о д и ч н о г о ,  і н ф о р м а ц і й н о -
телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрово-
го забезпечення системи дистанційного навчання; 

− забезпечення контролю якості в системі дистанційного 
навчання; 

− розвиток дистанційної форми навчання в системі вищої 
освіти за всіма напрямами; 

− використання дистанційного навчання в системі після-
дипломної освіти для перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів педагогічних і науково-педагогічних 
працівників загальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладів; 

− організація дистанційного навчання в системі загальної 
середньої та професійно-технічної освіти; 

− забезпечення професійної підготовки та психологічної 
підтримки окремих груп населення. 

Процитовані завдання свідчать про досить широке застосу-
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вання дистанційної освіти. Розглянемо в цьому контексті напря-
ми розвитку дистанційної освіти в нашому навчальному закладі. 
Миколаївський державний університет має об’єктивні засади для 
створення системи ДО, а саме: 

− матеріально-технічна база налічує десять комп’ютерних 
лабораторій, обладнаних сучасними потужними ЕОМ; 

− об’єднує комп’ютери високошвидкісна локальна мере-
жа, яка забезпечує надійний зв’язок кожного робочого 
місця з глобальною мережею Internet та обмін даних 
між собою; 

− висококваліфіковані наукові кадри. 
Вищезгадані фактори є основою для створення бази навча-

льних курсів дистанційного навчання, розробки та удоскона-
лення технологій ДО та впровадження їх у практику: 

− системи післядипломної освіти для перепідготовки та 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників; 

− надання освітніх послуг випускникам професійно-
технічних і вищих навчальних закладів; 

− навчання студентів та магістрантів очної та заочної фо-
рми навчання. 

Створення бази навчальних курсів є попереднім етапом 
впровадження системи ДО. Подальша робота має здійснюва-
тися у таких напрямках: 

− удосконалення та розробка власного або залучення го-
тового програмного забезпечення щодо обліку студен-
тів, тестування та ін.; 

На Україні, найбільший попит залишається за програміста-
ми С++, а також не останнє місце – за фахівцями дизайну та 
web-технологій. 

Виходячи з вищесказаного, вважаємо за необхідне організува-
ти наступні курси: “Програмування” (Delphi, С++, Visual C++, 
Java, Java Script); “Графіка та web-дизайн” (Adobe Photoshop, 
Coral Draw, HTML, XML). 
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 Самойленко О.А., Миколаївський державний університет 
 

Техніка програмування як предмет і засіб навчання  
на факультеті післядипломної освіти 

Дистанційна освіта за останній час набула досить широко-
го розмаху у всьому світі. Поштовхом до її практичної реалі-
зації на Україні послужила Постанова Кабінету Міністрів 
України від 23 вересня 2003 року № 1494 “Про затвердження 
програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-
2006 роки”. 

Головною метою створення системи дистанційної освіти є 
забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ре-
сурсів шляхом використання сучасних інформаційних техно-
логій та телекомунікаційних мереж і надання умов для реалі-
зації громадянами своїх прав на освіту. 

Згідно з цим при формуванні факультету післядипломної 
освіти в Миколаївському державному університеті серед завдань, 
що ставляться перед організаторами факультету, необхідно виді-
лити головні напрямки роботи: 

розробка власних та підтримка існуючих програмних засо-
бів для ефективної роботи системи; 

розробка курсів по вивченню мов програмування, основ 
дизайну та web-технологій. 

Працюючи в першому напрямку, планується підібрати й 
перевірити вже існуючі програмні засоби і адаптувати їх до 
особливостей роботи факультету. Для тестування та контролю 
навчання студентів необхідно створити свої програмні засоби 
та розробити оболонки для представлення лекційного матеріа-
лу в електронному вигляді. 

Основною задачою для другого напрямку на першому ета-
пі являється підбір курсів, які б мали попит і конкурентоспро-
можність у нинішній час. З огляду на те, що в школах відбува-
ється перехід від мови Pascal до мови Delphi і більшість вчите-
лів потребують певної перепідготовки у цьому плані, резон-
ним буде організувати курси по мові Delphi. Також проаналі-
зувавши ринок праці на попит фахівців інформаційних техно-
логій, з усією впевненістю можна сказати, що як у всьому світ 
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Луньова А.С., Миколаївський державний університет 
 

Технологічне навчання як основа для навчання 
учнів інформаційних технологій 

Володіння комп’ютерними технологіями багато в чому 
визначає сьогодні кваліфікацію спеціаліста будь-якої сфери 
діяльності. Тому поступове становлення курсу інформатики в 
школі необхідно розглядати як додатню та конструктивну реа-
кцію системи освіти на соціальне замовлення сучасного інфо-
рмаційного суспільства. 

Кваліфікована робота з інформацією потребує відповідного 
рівня інформаційнї культури людини, фундамент якої повинен 
формуватися ще в школі. Проблема формування необхідного 
рівня інформаційної культури приводить до необхідності розши-
рення цілей шкільної освітньої системи, а також розробки відпо-
відної методичної системи навчання [2]. 

У інформаційній освіті школярів немалу вагу набувають 
технологічні аспекти: молодь необхідно навчити використан-
ню інформаційних технологій – інструментарію існуючих сис-
тем та засобів інформаційного суспільства [4]. 

Традиційна методика надає можливість майбутнім вчите-
лям лише до навчання учнів основам наук. Отже, необхідна 
істотно нова метода для навчання учнів інформаційних техно-
логій. 

Вирішення існуючої проблеми здається можливим за оріє-
нтації процесу навчання інформатики (розділу “Інформаційні 
технології”) на технологічне навчання (технологічну освіту). 
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Концепцію навчання технології у середніх навчальних за-
кладах (в галузі дизайну та проектування) було розглянуто 
М.Б.Павловою (1996), елементи технологічної освіти зустріча-
ємо у професійній педагогіці С.Я.Батишева. В Росії під керів-
ництвом вчених Ю.А.Шафріна, Н.М.Макарової було видано 
підручники з інформаційних технологій як окремого курсу для 
середньої та вищої шкіл, в основу котрих покладено опис тех-
нологій роботи з прикладними програмними засобами. 

Технологічна освіта – освітня галузь, яка націлена на ство-
рення навчального середовища для розвитку в учнів здібнос-
тей в галузі технології і виготовлення необхідного “продукту” 
за допомогою роботи з різними матеріалами, інформацією й 
іншими ресурсами. Це навчання, орієнтоване на індивідуаль-
ність кожної дитини. 

Основною формою технологічного навчання є практична 
робота. 

Виходячи з положень технологічної освіти [3], нами було 
розроблено методичну систему навчання учнів інформаційних 
технологій у шкільному курсі інформатики (розділ 
“Інформаційні технології”): сформульовано мету, завдання та 
запропоновані методичні підходи: 

Мета розділу – cформувати технологічні знання, вміння та 
навички створення інформаційних продуктів за допомогою 
комп’ютера. (Мета може бути досягнута шляхом впроваджен-
ня в навчальний процес методично підібраної системи спеціа-
льних навчальних задач, які моделюють реальні задачі, що 
виникають в різних галузях людської діяльності, та доцільним 
застосуванням підходів до навчання). 

Завдання розділу – 1) сформувати в учнів технологічні 
знання та навички; 2) сформувати технологічні вміння розв’я-
зання задач; 3) сформувати вміння структурування інформації; 
4) навчити стратегіям пошуку інформації. 

Зміст розділу повністю відповідає програмі шкільного 
курсу інформатики [1] 
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Методичні підходи: 
1) формально-операційний. Мета навчання при даному підхо-

ді – ознайомити з функціональними можливостями програ-
много забезпечення; 

2) задачно-технологічний. Мета навчання – сформувати 
технологічні вміння і навички під час створення інфор-
маційного продукту; 

3) задачний (конструктивний). Мета підходу – сформува-
ти вміння створювання інформаційного продукту за 
деяким зразком; 

4) проблемний (евристичний). Проблемний підхід перед-
бачає, що учень самостійно розв’язує задачу з неявно 
заданою умовою (структурою), складає структуру та 
реалізує її, використовуючи певну технологію. 

Для майбутнього вчителя інформатики принципова відмін-
ність методики технологічного навчання від методики традицій-
ного навчання в основній школі буде полягати в новій спрямова-
ності навчальних цілей. Учні не повинні навчитися робити об-
межене коло справ та робіт, як це традиційно було на уроках. Від 
них вимагають, у першу чергу, на прикладі доступних для ви-
вчення технологій оволодіти вміннями: обґрунтовувати мету 
діяльності; приймати рішення по виготовленню інформаційних 
продуктів; знаходити та обробляти необхідну інформацію з вико-
ристанням сучасної техніки; проектувати предмет праці та техно-
логію діяльності з обліком доступних в даних умовах матеріалів 
та технічних засобів; оволодіти набутими інформаційними знан-
нями, навичками та вміннями користування сучасною технікою, 
виконання технологічних операцій та ін. 

У старших профільних класах повної середньої школи ви-
вчення “Інформаційних технологій” повинно бути спрямовано 
головним чином на оволодіння сукупністю методів творчої 
проектної діяльності, засвоєння способів наукового та практи-
чного пошуку нових рішень стосовно до кола пізнавальних та 
професійних інтересів учнів. 
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З метою підтвердження нової методики навчання інформа-
тики проводиться педагогічний експеримент: апробація розро-
бленої методики здійснюється у Миколаївському державному 
університеті під час занять майбутніх вчителів інформатики з 
курсу “Методика викладання інформатики” (розділ “Навчання 
учнів інформаційних технологій”) та на уроках інформатики 
ліцею “Педагог” м. Миколаєва. 
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Застосування автоматного підходу та шаблону 

проектування “Стратегія” у створенні ілюстраційних 
програм 

 
м. Миколаїв, 54003, вул. Десантників, 10 
fun_ctional@mail.ru 

Важливою складовою професійного розвитку програміста 
є вивчення алгоритмів. У залежності від попереднього досвіду 
студентів доцільно використовувати різні форми викладення 
матеріалу. Найбільш наочною вбачається демонстрація роботи 
програми, що реалізує алгоритм. Вона може значно підвищити 
засвоюваність матеріалу за умови, що у викладача буде мож-
ливість сполучити демонстрацію з іншими методами: напри-
клад, по мірі виконання програмою алгоритмічних дій пояс-
нювати їх зміст словесно або вказувати положення точки ви-
конання у псевдокоді. Для цього програма повинна забезпечу-
вати можливість покрокового виконання або, інакше кажучи, 
бути спостережною. Спостережність програми, що складена 
процедурно, можна забезпечити або використанням відлаго-
джувача, або введенням в код контролюючих конструкцій – 
додаткових змінних та умов, засобів паралелізму тощо. Вико-
ристання відлагоджувача пов’язане з низкою незручностей, 
які на практиці зводять нанівець наочність, що була початко-
вою метою. З іншого боку, вкрай небажано вносити в код на-
вчальної програми ускладнення, що не мають відношення до 
алгоритміки. 

Елегантне розв’язання цієї дилеми стає можливим із засто-
суванням автоматного програмування [1]. Тут до базових по-
нять структурного програмування (“умова” та “дія”) додається 
ще одне – “стан”. Сама програма реалізує граф переходів скін-
ченого автомата за допомогою конструкції switch-case, охоп-
леної циклом while, який керується якоюсь простою умовою 
по типу “поки не отримано розв’язку”. Суттєвим є те, що тіло 
циклу може бути реалізоване окремою підпрограмою 
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(процедурою або методом класу). Ця підпрограма здатна ціл-
ком інкапсулювати стан виконання алгоритму і зберігати його 
у проміжках між викликами. У процедурній же реалізації зов-
нішній цикл, зазвичай, грає досить вагому роль і містить час-
тину інформації про стан виконання. Більш того, у автоматній 
програмі зовнішній цикл може бути взагалі відсутній у явній 
формі, а виконання оператора switch відбуватиметься по нати-
сканню кнопки “Далі” у разі, якщо умова продовження ще 
виконується. 

Як показано у [2], будь-яка ітеративна програма може бути 
формальним чином перетворена на автоматну. Також є сенс 
від самого початку реалізовувати алгоритм у цій формі, вико-
ристовуючи математичний апарат скінчених автоматів. У ви-
падку алгоритму Дейкстри автоматна реалізація, на думку 
автора, навіть виграє у “читабельності” коду порівняно з про-
цедурною, оскільки кожний case в операторі switch помічений 
значенням перелікового типу, яке є елементом самодокумен-
тування (BEGIN, CHOOSE_BEST і т.д.). 

З огляду на широту сфер застосування та безсумнівну діє-
вість автоматної методики слід вважати доцільним ознайом-
лення з нею студентів під час вивчення алгоритмів. Як моти-
вацію можна використовувати висунення вимоги спостереж-
ності до програми, що реалізує алгоритм, який вивчається. 

По мірі накопичення дидактичних матеріалів у формі спо-
стережних програм-ілюстрацій постає питання найбільш ефе-
ктивної організації коду. Варіанти алгоритмів (сортування, 
задач на графах) можна організовувати в групи, висловлюючи 
загальне та відмінності в термінах ОО дизайну, з застосуван-
ням патерну “Strategy” [3]. 
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Повышение эффективности проведения занятий  

в компьютерных залах 
Наше государство гарантирует каждому право на образование. 

Но это не значит, что все студенты обладают одинаковым уровнем 
знаний, особенно в области вычислительной техники. При 
выполнении практического задания у большинства студентов 
возникают вопросы, т.е. в зависимости от уровня знаний 
материала и ЭВМ они сталкиваются с трудностями при 
выполнении работы. Но каждый студент подходит к какому-либо 
затруднительному этапу в разное время, в зависимости от 
подготовки.  

 
Поэтому приходится работать с каждым в индивидуальном 

порядке, но работа других студентов, дошедших до 
затруднительного для них этапа, останавливается. Необходимо 
также отметить, что большинство возникающих вопросов 
идентичны по своей сути, но заданы в разное время. В результате 
приходится “ходить по кругу” и разъяснять возникшие вопросы 
каждому индивидуально, что резко снижает эффективность 
проведения практических и лабораторных работ. 

Для повышения эффективности выполнения задания 
предлагаю применять следующую методику. 

На первом этапе каждый студент, находясь на своем 
рабочем месте, с помощью компьютера ознакамливается с 
порядком выполнения лабораторной работы. Это происходит 
при просмотре фильма, созданного заранее. 

На втором этапе студент запускает приложение, в котором 
будет выполняться данная работа, и файл помощи справочной 
системы, где пошагово расписывается выполнение задания. 

И третий этап - это сохранение файла выполненной 
работы, в указанный преподавателем каталог, для проверки. 

Запись фильма, используемого на первом этапе, 
происходит с помощью программы Cam Studio1.8, 
находящейся на сайте http://rendersoftware.com/prodducts/
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camstudio. Запустив и настроив данную программу, мы 
переходим к записи фильма. Для этого выполняем типовое 
задание, озвучиваем его и сохраняем в расширении .avi . 
После этого фильм можно посмотреть в любом медиаплеере. 

Для второго этапа необходимо создать файл помощи 
справочной системы. Для этого нам понадобится: текстовый 
процессор, позволяющий редактировать файлы в формате 
RTF, программа Help Workshop, поставляемая в составе Acces 
Developer’s Toolkit, для разработки проекта справочной 
системы и содержания и Help Compiler (также включенный в 
состав Acces Developer’s Toolkit) для компилирования проекта 
справочной системы в программу справки. 

Справочная система может состоять из простых текстовых 
подсказок, а может включать и графику. Также существует 
поиск по всему тексту, основанный на ключевых словах. 

Ядром справочной системы являются темы справки (в 
нашем случае – это лабораторные работы). Каждая тема, 
представленная в справочной системе, может включать, в 
свою очередь, подтемы. Темы отображаются в диалоговом 
окне справочной системы. Это диалоговое окно имеет три 
вкладки: Содержание, Предметный указатель и Поиск. Темы 
могут содержать ссылки на другие темы, текст и графику. 

Вышеописанная методика позволяет повысить 
эффективность от практических занятий в несколько раз. 



Включение компьютера в жизнь, несмотря на его 
пропагандируемую безопасность, безусловно, имеет и 
негативные последствия. В частности, изменился ритм 
работы, большинство специалистов, работающих в сети 
Интернет, предпочитают ночное время как наиболее дешевое. 
Это приводит к тому, что они в течение дня находятся в 
фазном состоянии сознания. Подобный ритм раньше точно 
моделировался астрономами и астрофизиками, которые в 
целом составляли интеллектуальную элиту общества, но жили 
в условиях сакральной, хотя и почетной изоляции. 

Оперирование формальными структурами приводит к 
чрезвычайно узкой специализации, в частности, интерес 
фиксируется только в области трехмерной графики, игр, 
коммуникаций и т.д. Каждая из этих областей формирует свой 
язык, точнее, сленг. 

Фиксация на автоматическом объекте, который становится 
фактически продолжением памяти, заменяя целые 
конструкции мышления, общения, приводит к тому, что 
компьютер одушевляется. 

В результате длительной (более семи часов в день) работы 
за компьютером возникает особая профессиональная 
модификация поведения. Это выражается в упрощении 
речевых оборотов, взгляде поверх головы собеседника, 
автоматических жестах, напоминающих печатанье на 
приборной доске перед засыпанием и пробуждением. А также 
гипногогических компьютерных образах при засыпании, 
изменения структуры общения и сновидений. 

Комп’ютерні мережі та Internet-
технології 

Поплавская Т.М., Южнославянский институт Киевского сла-
вистического университета, г. Николаев 

 
Психологические особенности профессиональной  

модификации поведения человека в ходе длительной  
работы за компьютером 
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При внезапных проблемах – стирание информации, выход 
из строя компьютера – обнаруживаются так называемые 
эффекты «отсутствия», которые выражаются в психогенном 
застывании перед экраном, растерянности и астении, а иногда 
в тревоге и беспокойной суетливости. 

Интересные особенности могут проявляться среди 
участников электронных конференций в среде Интернет. 
Полная анонимность, отсутствие возмездия за проявления 
лжи, некорректности и асоциального поведения могут 
привести к появлению агрессивных собеседников, 
индуцирующих остальных участников на агрессивное 
ответное поведение. Это может выражаться в использовании 
бранных слов, обвинений в некомпетентности. Такое 
поведение практически невозможно при непосредственном 
общении, поскольку оно немедленно провоцирует агрессивно-
конфликтное поведение, т.е. физическое столкновение. 

Выходит так, что в структуре мотивации при электронном 
общении проявляется агрессия, субмиссия, сексуальность, 
групповая конфронтация, доминирование, которые являются 
биологической базой общения у человека. Анонимность 
сближает когнитивную мотивацию при общении в 
компьютерных сетях с древнейшими формами коммуникации 
при инициации и депривации, то есть при стрессе. Это 
предполагает широкие возможности использования 
электронного общения для управления поведением человека. 
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 Толмачева С.В., Южнославянский институт Киевского 
славистического университета, г. Николаев 

Интернет в США и Западной Европе развит гораздо 
больше, чем в России и Украине, опыт этих стран может быть 
показателен. В настоящее время интенсивно обсуждается и 
исследуется феномен зависимости от Интернета, или 
Интернет-аддикции. Появился очень образный термин – 
Интернет-аддикт. 

В самом общем виде Интернет-зависимость определяется 
как “нехимическая зависимость от пользования 
Интернетом” [4]. Поведенчески Интернет-зависимость 
проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь в 
Интернете, что фактически начинают отказываться от своей 
“реальной” жизни, проводя до 18 часов в день в виртуальной 
реальности. Другое определение Интернет-зависимости – это 
“навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и 
неспособность выйти из Интернет, будучи on-line” [3] . 

Обсуждение данного феномена началось не так давно: в 
1994 г. К. Янг разработала и поместила на web-сайт 
специальный опросник и вскоре получила почти 500 ответов, 
авторы 400 из которых были признаны, согласно выбранному 
критерию, Интернет-зависимыми людьми. В 1997-1999 гг. 
были созданы исследовательские и консультативно-
психотерапевтические web-службы по проблематике 
Интернет-зависимости. В 1998-1999 гг. опубликованы первые 
монографии по данной проблеме (К.Янг, Д.Гринфилд, 
К.Сурратт). 

Кимберли Янг приводит 4 симптома Интернет-
зависимости: 

1) Навязчивое желание проверить e-mail. 
2) Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет. 
3) Жалобы окружающих на то, что человек проводит 

слишком много времени в Интернет. 
4) Жалобы окружающих на то, что человек тратит 

слишком много денег на Интернет. 
Часто Интернет-зависимость понимается гораздо шире. 

Сюда относят: зависимость от компьютера, т.е. пристрастие к 
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работе с компьютером (играм, программированию или другим 
видам деятельности); “информационную перегрузку”, 
навигацию по WWW, поиск в удаленных базах данных; 
компульсивное применение Интернета, т.е. патологическую 
привязанность к азартным играм, онлайновым аукционам или 
электронным покупкам в Интернете; зависимость от “кибер-
отношений”, т.е. от социальных применений Интернета – 
общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что 
может в итоге привести к замене имеющихся в реальной 
жизни семьи и друзей виртуальными; зависимость от 
“киберсекса”, т.е. от порнографических сайтов в Интернете, от 
обсуждения сексуальной тематики в чатах или специальных 
телеконференциях “для взрослых”. 

Интернет-зависимость может возникать как зависимость от 
самых различных форм использования Интернета. По своим 
проявлениям она схожа с уже известными формами 
аддиктивного поведения (например, в результате 
употребления алкоголя или наркотиков). По данным 
различных исследований, Интернет-зависимыми сегодня 
являются около 10% пользователей. 

Особенность Интернет-зависимости – это не химическая 
зависимость, т.е. не приводящая к разрушению организма, по 
воздействию на организм она ближе к зависимости от 
азартных игр и т.п. Отмечается, что если для формирования 
традиционных видов зависимости требуются годы, то для 
Интернет-зависимости этот срок резко сокращается. 

Можно отметить по этому поводу высказывание Дж. 
Сулера: “Киберпространство – один из способов изменения 
состояния сознания. Как и в измененном состоянии сознания 
вообще, киберпространство и все, что в нем происходит, 
кажется реальным – часто даже более реальным, чем 
действительность”. Это утверждение позволяет провести 
параллель между Интернет-зависимостью и зависимостями от 
химических веществ, изменяющих состояние сознания. 

Таким образом, Интернет является привлекательным в 
качестве средства ухода от реальности за счет возможности 
анонимных социальных интеракций. 
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Панич А.Н., Южнославянский институт Киевского 
славистического университета, г. Николаев 

 
Социально-психологические аспекты общения  

в сфере Internet 
Интернет для многих людей – это источник информации, 

средства коммуникации, он служит для работы, учебы, а 
также для отдыха и развлечения. Интернет нужен для того, 
чтобы поддерживать связь, контакты с близкими людьми, 
узнавать что-то новое и интересное. Также Интернет очень 
удобен для общения, так как общение в Интернете отличается 
от обычного общения, потому что тебе предоставляется 
большая творческая свобода, раскрепощенность вследствие 
анонимности, а также оперативность вследствие 
интерактивности. Общение в Интернете – это много свободы 
и мало ответственности. Но такой вид общения ни в коей мере 
не заменяет вербального, естественного общения, так как 
многим людям важно видеть человека, с которым общаешься. 

По мнению некоторых людей, общение в Интернете – это 
пустая трата времени, для многих – важная часть жизни, 
замещение и излишество. Но существуют также 
противоположные точки зрения, что общение в Интернете – 
это очень удобно (может заменять междугородные и 
международные переговоры и обычную переписку), оно дает 
возможность найти и поддерживать контакт с интересующими 
людьми, облегчает взаимодействие с неравными по статусу. 
Также некоторые люди в силу своих физических недостатков, 
которые не могут найти партнеров в реальном 
взаимодействии, имеют такую возможность найти 
собеседников в Интернете. Это, по мнению психологов, 
способствует укреплению веры в себя, в то, что небезнадежен. 

Нельзя не отметить тот факт, что в силу специфичности 
виртуального общения теряется эмоциональный компонент, но 
“эмоциональные” качества, на которые ориентируется человек 
при реальном восприятии другого, оказываются 
незначительными при восприятии виртуального собеседника. 

Многие люди утверждают, что общение в Интернете – это 
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приятное развлечение, приятный способ провести время. 
Такое общение ни к чему не обязывает, это средство 
самовыражения, в нем есть свои плюсы – можно подумать 
долго перед тем, как что-либо написать. 

Коммуникативная деятельность в Интернете довольно 
разнообразна. Кроме общения посредством электронной 
почты, когда сообщение к адресату приходит через некоторое 
время после отправки, Интернет предоставляет пользователю 
возможность общаться в реальном времени (так называемый 
“чат”): для этого существуют специальные виртуальные 
“команды” и каналы. Здесь пользователю предоставляется 
возможность общаться в реальном времени как с большим 
количеством людей, так и настраиваться на разговор с 
отдельным человеком. М.Бэнкс считает, что в основном люди 
пользуются Интернетом, чтобы иметь возможность общаться. 
“Если бы мы могли учесть все, что происходит в Интернете, 
то общение возобладало бы”, пишет М.Бэнкс. Он считает, что 
основная притягательная сила общения в реальном времени в 
Интернете состоит в анонимности. 

Коммуникативная деятельность в сети Интернет может 
способствовать появлению мотивации овладения письмом у 
детей, а в случае переписки с помощью электронной почты 
пользователями усиливаются новые формы и своеобразные 
правила общения. Некоторые психологи указывают на то, что 
новые формы письменного общения могут в будущем 
обогатить традиционное письменное общение. 

Изучение коммуникативных процессов в Интернете, их 
специфики от личности реального взаимодействия 
представляет особую область в социальной психологии. 
Необходимо разрабатывать теоретические и методические 
подходы к изучению проблемы опосредованной 
коммуникации и восприятия виртуального собеседника. На 
сегодняшний день Интернет выступает не просто как склад 
информации, но и как некоторая интерактивная система. 
Интернет сейчас – это новый слой реальности, новая база для 
проведения интересных исследований во многих 
направлениях, в частности, исследования аспектов общения. 
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Шкуренко К.А., Южнославянский институт Киевского 
славистического университета, г. Николаев 

 
О возможностях психологических исследований  

в сети Интернет 

Сеть Интернет как среда проведения исследований стала 
осваиваться психологами недавно. Проводимые сейчас 
разработки в сети Интернет относятся к достаточно широкому 
кругу предметных областей, однако большинство их является 
когнитивно  ориентированными ,  т .е .  касаются 
преимущественно познавательных процессов. 

 Интернет – весьма гибкий инструмент психологического 
исследования, и в некоторых случаях проводить его через 
Интернет значительно удобнее, чем традиционными способами.  

Список предметных областей исследований включает в себя: 
познание, мышление, психолингвистику, восприятие и ощущение, 
память, принятие решений, внимание, личность, социальные 
группы, социальное познание, социальные установки, 
компьютеры в психологии. 

 Сеть Интернет привлекательна для психологов, так как 
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
способами проведения исследований, а именно: 
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1) Экономия времени, средств, человеческих и др. 
ресурсов. Фактор “экономии ресурсов” обычно 
является ключевым при принятии решения о 
проведении эксперимента в сети Интернет. 

2) Возможность набрать большее число испытуемых, что 
обеспечивает и большую точность статистических 
выводов. 

3) Расширение выборки по сравнению с традиционными 
формами, что позволяет снизить влияние культурно-
специфичных факторов и дает возможность с большей 
уверенностью обобщать результаты исследования. 
Иногда проведение исследования в сети – 
единственный способ набрать необходимое количество 
испытуемых из целевой совокупности. Здесь проще 
найти специфическую группу испытуемых, 
труднодоступную в обычных условиях, в частности, 
исследовать маргинальные социальные группы. 

4) Легкость изменения методического инструментария на 
этапе его разработки и апробации. 

5) Приближенность экспериментальной ситуации к 
условиям, в которых находится  испытуемый, что 
обеспечивает большую экологическую валидность. 

6) Снижение влияния экспериментатора. 
7) Возможность предоставления индивидуальной 

обратной связи непосредственно после прохождения 
тестирования, что служит дополнительным фактором 
привлечения испытуемых. 
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8) Испытуемые в Интернете более откровенны, 
что снижает искажения данных под  воздействием 
фактора социальной желательности. При опросах с 
использованием  электронной почты выявлена 
меньшая потребность в одобрении, чем в 
традиционных исследованиях. При ответах на 
открытые вопросы по электронной почте испытуемые 
дают более подробную и развернутую информацию. 
9) Появление дополнительных возможностей 
программного контроля за выполнением заданий [3]. 
Это позволяет решить проблему неполных ответов, их 
формата и последовательности выполнения заданий. 

Вместе с тем у психологических исследований, 
проводимых в сети Интернет, есть и очевидные недостатки. 
Они связаны, прежде всего, с такой особенностью Интернета, 
как анонимность пользователя, что может привести к 
снижению контроля за поведением испытуемого. В связи с 
этим: испытуемый может давать случайные ответы на 
вопросы; есть вероятность искажения информации о себе, 
особенно социально-демографической. 
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Система адаптивного сжатия текстовых сообщений  

в системах передачи данных 

Всякая текстовая информация обладает достаточно 
высокой информационной избыточностью. При передаче 
текстовых сообщений в целях уменьшения загрузки канала 
передачи избыточность можно уменьшить, используя сжатие. 
В работе предлагается адаптивный алгоритм для повышения 
эффективности сжатия текстовых сообщений на примере 
кодирования текстов, написанных на украинском языке. 

Для нахождения статистических характеристик 
исследовались большие фрагменты украинского текста (сотни 
килобайт). При этом были определены следующие величины: 

1) оценка безусловной вероятности вхождения символа в 
сообщение; 

2) оценка безусловной вероятности вхождения групп 
символов в сообщение; 

3) оценка условной вероятности появления символа на 
выходе передатчика после передачи одного или 
нескольких символов. 

Знание оценок безусловных вероятностей вхождения 
символа позволяет уменьшить энтропию отдельного символа. 
Энтропия может быть еще больше уменьшена, если учитывать 
оценки условных вероятностей вхождения символа после 
некоторой последовательности.  

При нахождении оценок вероятностей обнаружено то, что 
для текстов разных стилей (научного, делового, общественно-
политического, художественного и т.д.) значения оценок тоже 
будут разными. Поэтому предлагаются два способа 
кодирования текстов: 

1) кодирование с использованием усредненных значений 
оценок вероятности для текстов разных стилей; 

2) для каждого отдельного стиля сообщения использовать 
безусловные и условные вероятности появления 
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символов, вычисленные только для данного стиля. 
Второй подход позволяет сжимать текст более 

эффективно. Однако в этом случае возникает задача 
определения стиля поступающего текста. 

Алгоритм адаптивного сжатия сводится к следующему. На 
передающей и приемной сторонах имеются таблицы со 
статистическими характеристиками для текстов разных стилей и 
таблицы усредненных статистических характеристик (“общий” 
стиль). Кодирование производится небольшими фрагментами 
(сотни байт). Процедура сжатия начинается с использованием 
статистики “общего” стиля. Одновременно подсчитывается 
количество бит, которое потребовалось бы для кодирования 
текста с использованием характеристик других стилей. После 
окончания передачи первого фрагмента текущим 
устанавливается тот стиль, который произвел бы кодирование 
наиболее оптимально. Далее кодируется второй фрагмент текста 
с использованием характеристик выбранного стиля. 
Одновременно определяется стиль, который кодирует этот 
фрагмент с большей эффективностью. После окончания 
кодирования фрагмента производится выбор наиболее 
эффективного стиля. Аналогично сжимаются и остальные 
фрагменты. Разбиение текста на фрагменты позволяет не только 
верно определить стиль передаваемого текста, но и распознать 
смену стиля. 

На принимающей стороне производится не только 
декодирование, но и определение стиля таким же способом, 
что и при кодировании. Это дает возможность корректно 
использовать статистические характеристики и производить 
смену стилей. На рисунке приведена схема адаптивного 
устройства сжатия. 

Функциональная схема 
устройства адаптивного 

кодирования 
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Modern global networks used for teaching  

foreign languages 

Modern computer technologies gain more and more importance 
today. They are Internet technologies and computer systems. We 
use PC for making practical works, laboratory works, to learn 
programming and software. Local network is widely used for 
educational and professional information exchange. But the main 
and the most popular source for information search, ordering of 
books, picking up useful information and usage of world 
information search is Internet. Internet is also used for 
correspondent education. 

It is highly desirable to use Internet in educational purposes. In 
USMTU Internet technologies are used to provide expanded search 
for information used later in educational materials. Internet is often 
used as a source of information and visual aid, i.e. different pictures, 
schemes and schedules, also for gaining information for composing 
texts used in educational purposes. Today the great scope of work 
connected with search of the information for students of electrical 
engineering department is being done. Unfortunately it takes time to 
find the necessary information. Now there is a lot of useful 
information connected with electrical engineering but also the great 
problem is that Internet is full of commercial information of different 
kind and it is hard to find specific information. 

 The Internet is being used to find additional information for 
composing books that contains supplementary texts and exercises.  

In this report we will speak about the usage of progressive 
information technologies in learning English. It is excellent way to 
study English using modern technologies. It is desirable to use PCs at 
the English lessons. We use computer: 

to teach and to train the pronunciation; 
to provide grammar drills, using the system of grammar 

exercises; 
to determine the student’s level (Elementary, Intermediate, 

Advanced); 
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to learn new words with the help of Vocabulary exercises; 
to use visualization in educational process. 
Speaking about the sources we mainly use in work we can 

point out different sources of information. One of them is 
educational CDs. Nowadays a lot of dictionary entries are 
available on CDs. They contain all the necessary information and 
pictures and they are easy to use. Different dictionaries including 
special dictionaries in fields are available. 

We use special programs f.e. English Trainer. The main 
principle of usage of this program is to provide the quickest way of 
checking and assessing the student’s knowledge.  

However it is not always available to use computers in class. We 
need to provide essential computer basis for all students. Students 
should be provided with necessary amount of educational materials 
whether on CDs or on floppy disks. 

The system of assessment should be held on computer basis. The 
advantage of such assessment is that teacher do not have to spend long 
hours checking students works. It may be done within a second by 
computer and the proper system of assessment shall group the results 
according to appropriate categories. 

Another advantage of using computer at English lessons is 
increasing the motivation of learning. Students are always 
interested in new and progressive methods of learning. 
Visualization is not only helpful in learning it also helps to 
increase interest. It is more modern and useful way to learn 
English in comparison with traditional ways of learning foreign 
languages.  

It is known that listening have to be true to life and have to be 
taken from real life. That is why listening to songs and poems 
performed by native speakers is very successful and natural way to 
learn English. We use Internet to take all the necessary tape scripts 
and transcripts of films that can also be of great help in learning 
language. 

Internet can help to find the most specific kind of information 
that is difficult to find in libraries. The information from Internet is 
modern and up-to-date and that fact is very important in learning, 
because Internet provides new information and teaching 
techniques. 



52 Матеріали науково-практичної конференції 

Video is sometimes used in classroom. Computer can easily 
substitute video player and it is available to use downloadable 
worksheets on video lessons. Educational sites of many 
universities for example Cambridge, Oxford and Longmann 
contain a lot of educational information, teaching tips and 
worksheets. It is a useful source of teaching information.  

We can use Internet to download up-to-date information about 
holidays and cultural background in Great Britain and other English 
speaking countries. Different kinds of activities can be used. It is 
different mazes, crosswords, on-line games and other activities 
connected with American and English holidays. All these activities are 
of great interest for students and they are simple and easy way to 
enlarge students’ vocabulary in the most interesting and captivating 
way. 

Grammar games are very popular activities to learn grammar 
instead of boring traditional way of grammar drilling exercises. 

In conclusion it needs to be said that using Internet and other 
computer programs for education, particularly in learning foreign 
languages is advanced information technology and it is definitely 
replacing traditional ways and techniques of learning. The new 
way of learning requires computer awareness for both students and 
teachers, but it is constantly replacing traditional methods of 
teaching. Due to its modern, easy and highly competitive way of 
application it is winning primary position in education 



На современном этапе развития промышленности Украины 
все более актуальными становятся вопросы автоматизации 
производства, в первую очередь за счет установки и 
внедрения робототехнических комплексов и систем. 
Исследования, проводимые в этой области, связаны с 
существенными материальными и энергетическими 
затратами, что обуславливает необходимость создания 
виртуальных лабораторных стендов для исследования 
качественных показателей самих манипуляционных роботов и 
их систем управления на различных этапах проектирования. 

В докладе представляется виртуальный стенд, 
предназначенный для моделирования манипуляционных 
робототехнических систем различной конфигурации в 
лабораторных условиях. В качестве входных данных задается 
кинематическая цепь манипулятора, параметры звеньев и 
характеристики среды его функционирования. Различные 
режимы моделирования позволяют исследовать алгоритмы 
работы всех иерархических уровней системы управления 
(стратегического, тактического, исполнительного). Следует 
отметить, что пользовательский интерфейс позволит получить 
наглядное отображение процессов, совместное движение всех 
звеньев в реальном времени (например, перемещение 
конечной точки манипулятора к цели). 

 

Aвтоматизоване проектування та 
конструювання  

електронних засобів 
Подопригора Д.Н., Копытин В.С., Украинский 
государственный морской технический университет, г. 
Николаев, e-mail: jabbe@rambler.ru 

 
Виртуальный стенд для исследования 

систем управления манипуляционных роботов 



54 Матеріали науково-практичної конференції 

Следует отметить, что алгоритмы работы программы, 
положенной в основу рассмотренного стенда, позволяют 
использовать его в учебном процессе при проведении 
лабораторных и практических работ по курсам “Системы 
управления манипуляционных роботов” и “Робото-
технические системы в морских технологиях”. 
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Объектом исследования в работе являются дискретные 
процессы функционирования систем, которые можно 
представить в виде некоторого алгоритма. К таким процессам 
относятся процессы передачи и обработки информации в 
компьютерных системах, технологические процессы 
производства и контроля продукции, процессы обучения и т.п. 
При проектировании таких систем возникает необходимость в 
оценке и обеспечении таких показателей надежности, как 
вероятность правильного выполнения и время (или стоимость) 
выполнения.Модели надежности алгоритмических структур 
разработаны в [1]. Использование этих моделей предполагает 
наличие исходных данных по надежностным характеристикам 
элементов процесса в виде четких чисел или законов 
распределения случайных величин. В реальных условиях собрать 
исходные данные по вероятностно-временным характеристикам 
в указанном виде довольно сложно, а иногда и невозможно. 
Вероятностная теория надежности предлагает проводить 
эксперименты, которые, к сожалению, очень дорогие и не всегда 
возможны. Если такие эксперименты удается провести, то их 
результаты получаются при одних условиях, а система часто 
работает при совершенно других условиях.  

 Штовба С.Д., Козачко А.Н., Винницкий национальный 
технический университет, еmail: serg@faksu.vstu.vinnica.ua; 
okozachko@yahoo.com  

 
Нечеткий анализ надежности алгоритмических  
процессов в многомерном пространстве типов 

ошибок 
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С другой стороны, проектировщики алгоритмов 
функционирования систем часто принимают решения на основе 
экспертных лингвистических высказываний типа “средняя 
вероятность правильного выполнения оператора”, “низкая 
стоимость выполнения контроля” и т.п. Удобный учет 
подобной лингвистической информации предлагает теория 
нечетких множеств, которая заключается в том, что исходные 
данные представляются в виде нечетких чисел. 

В работах [2-4] предложена теория нечеткой надежности 
алгоритмических процессов. Математические модели этой теории 
позволяют определить нечеткие время и вероятности правильного 
выполнения производства алгоритмических процессов. При этом 
предполагается, что ошибки выполнения алгоритма учитываются 
бинарно, по схеме “есть ошибки – нет ошибок”. 

Такой подход является не всегда целесообразным, т.к. 
способности системы обнаруживать и устранять ошибки 
функционирования различны для разных типов ошибок. 
Например, для технологического процесса производства 
печатных плат вероятность исправления дефектов, связанных 
с ошибочной ориентацией фотошаблона, практически равна 
нулю, а вероятность исправления дефекта, связанного с 
неполной очисткой платы от отработанного фоторезиста, 
почти равна единице. 

В настоящей работе предлагаются нечеткие модели 
надежности алгоритмов, использующую n-арною концепцию 
учета ошибок [1]. Нечеткие модели надежности работают в 
многомерном пространстве типов ошибок, размер которого 
определяется количеством различных типов ошибок. Эти 
модели получены путем обобщения четких многомерных 
моделей  надежности алгоритмических  структур : 
“последовательная”, “обратная a-итерация”, “a-дизъюнкция”, 
“многократная работа”, “работа – контроль – доработка”, 
предложенных в [1]. Получение нечетких моделей надежности 
осуществлялось с использованием a-уровневого принципа 
обобщения по методике работы [3]. 
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Кудашев В.С., Севастопольский национальный технический 
универ-ситет, e-mail: root@sevgtu.sebastopol.ua 

 
Решение полиномиальных уравнений  

с двумя неизвестными 

В работе предлагается метод решения полиномиальных 
уравнений с двумя неизвестными. Необходимость в решении 
таких уравнений возникает при определении границ областей 
устойчивости и заданного качества при параметрическом 
синтезе систем автоматического управления. 

 

В предельном случае, когда учитывается один тип ошибок, 
результаты применения предлагаемых нечетких моделей 
совпадают с нечеткими моделями надежности алгоритмов при 
бинарной концепции учета ошибок [2-4]. В другом 
предельном случае, когда нечеткие исходные данные заданы 
функциями принадлежности в виде синглтонов, результаты 
применения предлагаемых и четких n-арных моделей 
надежности алгоритмов [1] также совпадают. 
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Пусть на плоскости варьируемых параметров XOY задан 
прямоугольник x ∈ (x1; x2), y ∈ (y1; y2), причем x2 > x1 > 0, y2 > y1 > 
0. Случаи x < 0 или (и) y < 0 рассматриваются аналогично с 
использованием замены переменной. Необходимо в этом 
прямоугольнике определить корни уравнения  

 
 
 
 

 

Функция f(x, y) представляется в виде f(x, y) =  u(x, y) – v(x, 
y), где,     
         причем aij 
≥ 0, bij ≥ 0. 

 
 
 
 
Вводятся следующие функции одной переменной: 
Достаточным условием отсутствия корней уравнения (1) в 

прямоугольнике будет являться 
 
 
 
 

 
Если условие (2) не выполняется, то проверяется следующее 

условие: 
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Выполнение хотя бы одного из условий (2), (3) 
свидетельствует об отсутствии корней уравнения (1) в 
прямоугольнике x ∈ (x1; x2), y ∈ (y1; y2). Если не выполняется ни 
одно из условий, то исходный прямоугольник делится на два 
меньших, в каждом из которых необходимо проверить 
достаточное условие отсутствия корней (2), (3). Деление 
производится до тех пор, пока не будут отброшены все 
прямоугольники, не содержащие корней по (2), (3), либо 
размеры прямоугольников не станут такими, что их можно 
принять с некоторой точностью за точки, которые могут 
являться корнями, что проверяется по значению 
модуля f(x, y). 

Например, для уравнения 
0.0755555555555556*W - 0.262222222222222 * W * L^2 – 
- 0.00282222222222222 * W^3 + 0.00826666666666667 * 
* W^3 * L^2 - 0.0104888888888889 * W^3 * L^4 + 
+ 3.93333333333333E-5 * W^5 - 7.86666666666667E-5 * 
* W^5 * L^2 - 2.42222222222222E-7 * W^7 + 
+ 2.22222222222222E-7 * W^7 * L^2 + 

5.55555555555556E-10 * 
* W^9 = 0 

получено решение, график которого представлен на рисунке. 
Здесь, помимо кривой непосредственно решения, указаны 
прямоугольные области, в которых выполняется (2), (3) и в 

(4) 

График решения уравнения (4) 
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Методы анализа измерительных сигналов  

в чувствительных элементах рефлектометрических 
ИИС 

Рефлектометрические информационно-измерительные 
системы (ИИС) определения параметров хранения жидких 
сред построены на принципе зондирования объекта контроля 
видеоимпульсными сигналами пикосекундной длительности и 
анализе сигналов, отраженных от неоднородностей, 
возникающих в чувствительных элементах (ЧЭ) [1]. ЧЭ 
представляют собой длинные линии передачи с 
распределенными параметрами коаксиального, полоскового, 
двухпроводного, триаксиального и других типов. 

Постановка задачи анализа сигналов в цепях с 
распределенными параметрами приводит к необходимости 
решения дифференциальных уравнений в частных 
производных для различных начальных и граничных условий. 
Для целого ряда технических приложений оказываются 
весьма эффективными аналитические методы решения 
уравнений в частных производных, описывающие процессы в 
распределенных цепях. Однако в реальных технических 
приложениях использование аналитического метода не всегда 
приводит к желаемым результатам.Существуют хорошо 
развитые методы анализа распределенных цепей в частотной 
области. Они позволяют моделировать процессы 
взаимодействия цепей с гармоническими сигналами. В этом 
случае исходная система представляется с помощью 
каскадного соединения четырехполюсников, описываемых 
волновыми матрицами рассеивания и передачи. 
Получающиеся при этом уравнения позволяют рассчитывать 
прохождение гармонических сигналов.  
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Однако этот подход связан с большими трудностями при 
моделировании переходных процессов в цепях с 
распределенными параметрами, при условии воздействия на 
них импульсных сигналов. 

Кроме частотных методов, для моделирования процессов в 
распределенных цепях используются различные методы 
численного решения дифференциальных уравнений в частных 
производных во временной области. В основе этих методов 
лежит замена уравнений частных производных разностными 
уравнениями, определяющими значения переменных в 
последовательности дискретных моментов времени и 
координаты. Так как при этом дифференциальные операторы 
заменяются разностными, то возникает необходимость решать 
системы линейных алгебраических уравнений высоких 
порядков.  

Эффективным при анализе цепей с распределенными 
параметрами является метод, основанный на их дискретном 
представлении. Важной характеристикой метода дискретных 
моделей является возможность анализа переходных процессов 
непосредственно во временной области, с исключением этапа 
предварительного преобразования сигналов в частотную 
область. Самое главное, что этот метод основан на простоте и 
естественном для инженера понимании физических 
процессов, происходящих в распределенной цепи при 
распространении импульсных сигналов. Однако, несмотря на 
возможности метода, применение его ограничилось анализом 
процессов в достаточно простых распределенных системах. 
Такое положение вызвано отсутствием конструктивных 
способов построения дискретных моделей цепей с 
распределенными  параметрами  при  наличии 
неоднородностей.  

Литература 
1. Гордеев Б.Н., Грешнов А.Ю. Информационные возможности 

импульсной рефлектометрии // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Ми-
колаїв: УДМТУ, 1998. – № 9 (357). – С. 21. 
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При подготовке студентов ряда специальностей на базе 
Николаевского института автоматики и электротехники 
большое внимание уделяется таким дисциплинам, как 
“Автоматизированный электропривод”, “Энергетическая 
электроника”, “Электромагнитная  совместимость 
электронных систем”. 

Традиционные методы выработки у студентов навыков 
работы  с  устройствами  силовой  электроники , 
рассматриваемых в данных курсах, предполагают создание 
лабораторных стендов на основании маломощных 
промышленных образцов или физических моделей устройств, 
стоимость разработки, изготовления и эксплуатации которых 
в современных условиях оказывается значительно выше 
финансовых возможностей вуза. Несмотря на высокую 
стоимость, реальные лабораторные стенды имеют 
существенный недостаток, заключающийся в ограниченных 
возможностях измерения параметров и режимов работы 
исследуемых устройств, а также в ограничениях по 
установленной мощности установок. Вследствие этого 
электромагнитные процессы и рабочие характеристики, 
исследуемые на лабораторных стендах, значительно отличаются 
от электромагнитных процессов и характеристик прототипов, 
имеющих установленную мощность, на несколько порядков 
большую, чем лабораторный стенд. 

Использование персональных компьютеров и программ 
моделирования позволяет создавать виртуальные 
лабораторные стенды, качественно отличающиеся от 
традиционных возможностью учета всех параметров и 
особенностей электромагнитных процессов в исследуемом 
устройстве, а также возможностью изменять в широких 
пределах любые параметры и режимы работы схемы. 

Жук Д.О., Украинский государственный морской 
технический университет им. адмирала Макарова, г. Николаев 

 
Применение программного пакета  MathLab   

для  модельных  экспериментов  при  решении  задач  
электромагнитной  совместимости в  ЭЭС  с ПП 
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 Современные пакеты универсальных компьютерных 
программ, такие как TCAD, PSPICE, ORCAD, MATLAB, 
позволяют произвести моделирование статических и 
динамических режимов преобразовательных систем. Наиболее 
успешно задачи модельного эксперимента при исследовании 
электромагнитной совместимости (ЭМС) с полупроводниковыми 
преобразователями (ПП) решаются с использованием 
программного пакета MATLAB V6.0 и его приложения 
SIMULINK/Power System Blockset.  

Для примера при помощи данного программного пакета 
было выполнено моделирование электромагнитных 
процессов в автономной электроэнергетической системе 
(ЭЭС) с ПП. Анализ кривых напряжений на шинах ЭЭС, 
полученных в реальных условиях и при моделировании, 
показывает их хорошее соответствие. 

Тем не менее, при решении специфических задач 
электромагнитной совместимости возможности данных 
программ оказываются недостаточными, несмотря на 
постоянное обновление и совершенствование.  

Например, при оценке ЭМС, как правило, необходимо 
выполнение гармонического анализа кривых напряжений и 
токов, полученных в результате моделирования. Однако 
имеющийся в составе приложения SIMULINK/Power System 
Blockset измерительный блок быстрого преобразования 
Фурье Fast Fourier Transform обладает существенными 
недостатками: во-первых, отсутствует возможность 
получения наглядных спектрограмм, во-вторых, при 
определении действующих значений напряжений и токов 
возникают погрешности, связанные с необходимостью 
ограничения количества слагаемых бесконечных сумм. 

Для гармонического анализа при исследовании 
показателей качества электроэнергии в автономных ЭЭС с ПП 
предлагается снабдить стандартные измерительные блоки 
SIMULINK/PowerSystemBlockset дополнительными 
функциями ,  выполняющими  точное  дискретное 
преобразование Фурье вместо имеющегося в MATLAB 
быстрого преобразования. Данные функции дополнительно 
позволяют определять действующие значения периодических 
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несинусоидальных электрических величин токов и 
напряжений. 

Ввиду того, что базовый модуль MATLAB создан для 
обработки данных, представленных в виде матриц и векторов, 
выражения для упомянутых функций были преобразованы в 
суммы, учитывающие переменный шаг, полученный при 
моделировании автономных ЭЭС с ПП. 

Так как при моделировании используется метод решения 
дифференциальных уравнений с переменным шагом, а модуль 
сохранения полученных данных имеет ограничение 
количества фиксируемых точек, требуется реализация 
следующей функции, которая определяет необходимое 
количество точек и подготавливает данные для передачи в 
предыдущую функцию. 

Предложенные дополнения к Power System Blockset 
позволяют исследовать гармонический состав токов и 
напряжений ЭЭС с ПП и фильтрами, а также определять в 
замкнутой форме коэффициент несинусоидальности 
напряжения в соответствии с выражением Парсеваля. 

Компьютерная модель, подтвердившая работоспособность 
и достоверность результатов, позволяет исследовать 
поведение системы в установившихся и переходных 
режимах. Так как программная среда использует 
математические модели реальных элементов силовой 
электроники с задаваемыми значениями параметров, 
возможен подбор оптимальных элементов силовой схемы и 
системы управления при проектировании преобразователей и 
средств улучшающих ЭМС. 
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Использование пакета Model Vision Studium для 

имитационного  моделирования сложных 
динамических систем 

В настоящее время имитационное моделирование сложных 
динамических систем развивается по пути использования 
пакетов визуального моделирования или в форме графических 
сред. Пакеты позволяют пользователю вводить описание 
моделируемой системы в графической форме (например, 
рисовать функциональную схему, размещать на ней блоки и 
соединять их связями), а также представлять результаты 
моделирования в наглядной форме, в виде диаграмм или 
анимационных картинок. Графическая среда становится 
похожей на физический испытательный стенд, где вместо 
реальных измерительных приборов, осциллографов 
пользователь имеет дело с их образами на экране дисплея. 
Кроме того, пользователь может видеть и оценивать 
результаты моделирования по ходу эксперимента и, при 
необходимости, активно в него вмешиваться. 

Основной предмет моделирования – это сложная 
динамическая система. Одной из черт сложной системы 
является наличие нескольких качественно различных, 
последовательно сменяющих друг друга во времени, 
поведений. Набор дискретных состояний вместе с условиями 
переходов из одного состояния в другое образует обычное 
дискретное поведение. В моменты переходов могут 
происходить мгновенные скачкообразные изменения значений 
переменных. Поскольку в каждом из дискретных состояний 
элементарный блок ведет себя как некоторая непрерывная 
система, то поведение блока в целом является непрерывно-
дискретным или гибридным. Объединяя структурно-сложные 
системы и гибридные, получаем новый тип сложных систем, а 
именно – структурно-сложные гибридные системы. 
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Таким образом, предметом рассмотрения будет 
универсальный пакет Model Vision Studium (MVS), 
позволяющий моделировать структурно-сложные гибридные 
системы. Для решения проблемы формализации,  
возникающей при описании как непрерывных,  так и 
дискретных аспектов поведения, для пакета MVS разработан 
новый подход, основанный на использовании нового типа 
объекта – активного динамического объекта и специальной 
формы наглядного представления гибридного поведения – 
карты поведения. 

Карта поведения (behavior chart или B-chart) – это 
ориентированный граф, в котором узлам приписываются 
некоторые локальные поведения, а дуги интерпретируются 
как переходы от одного поведения к другому. Для описания 
модели разработан специальный язык – Model Vision Language 
(MVL). Конкретная моделируемая система, с которой будет 
проводиться вычислительный эксперимент, собирается в окне 
редактора виртуального стенда (Test Bench). 

Созданная модель является имитацией некоторого 
виртуального испытательного стенда. Пользователь может 
наблюдать динамику процессов на временных и фазовых 
диаграммах в ходе моделирования или  с помощью типовых 
2D и 3D-анимационных элементов и анимационных окон. 

Таким образом, пакет MVS, основанный на использовании 
схемы гибридного автомата, позволяет очень наглядно и 
естественно описывать гибридные системы со сложной 
логикой переключений и ориентирован на широкий круг 
прикладных пользователей (инженеров, преподавателей, 
аспирантов и студентов). 
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Особенности компьютерного моделирования  

при проектировании импульсных технологических 
систем 

Проектирование оборудования, используемого для 
импульсных технологий, предусматривает анализ и синтез 
процессов как в отдельных блоках, так и во всей установке в 
целом [1]. 

На стадии постановки таких задач требуется детальное 
описание условий, выполнение которых позволяет адекватно 
описать изучаемый объект формализованным языком, таким, 
например, как компьютерное моделирование [1; 2]. Оно дает 
возможность анализировать различные модели технологических 
процессов, заменять натурный эксперимент и натурные 
испытания вычислительным экспериментом, т.е. снижать 
временные и материальные затраты на проектирование. Кроме 
того, при вычислительном эксперименте можно виртуально 
изменять не только параметры технологического режима, но и 
конструкционные параметры установки. 

Выделим особенности импульсных технологических 
процессов: 

− наличие мощных высококонцентрированных потоков 
энергии; 

− существенная неравновесность процессов; 
− высокие скорости нагружения объекта обработки; 
− наличие сложного тепло- и массообмена; 
− возможность существования нескольких различных фаз 

в объекте обработки, изменение структуры и свойств 
объекта обработки в процессе нагружения. 

Полный учет этих характеристик в идеализированных и 
материальных моделях существенно затрудняет проектирование, 
оптимизацию и контроль импульсных технологических 
процессов, а также создает большие сложности при испытаниях 
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и наладке технологических комплексов и систем. 
Поэтому при вычислительном эксперименте особое 

внимание уделяется оптимальному выбору способов 
нагружения объекта высокоинтенсивными потоками энергии, 
которые можно разбить на следующие классы: поверхностные 
и объемные; импульсные и импульсно-периодические; 
сосредоточенные и распределенные, неподвижные и 
движущиеся. Для разных классов модельные задачи решаются 
разными методами и имеют разную степень сложности. 

Высокие скорости нагружения, неравновесность систем, 
сложный тепло- и массообмен, существование нескольких фаз и 
т.д. ограничивают возможности математического описания 
процессов рамками нестационарных, нелинейных уравнений, для 
которых, зачастую, затруднительно использование классических 
приемов, упрощающих систему уравнений. 

Таким образом, полный учет этих и других возможных 
особенностей, характеризующих импульсные процессы, при 
компьютерном моделировании может оказаться невозможным. 
В этом случае используют методы идеализации и 
абстрагирования. Безусловно, что критерием адекватности 
получаемой информации о реальных процессах, протекающих в 
импульсных системах, является натурный эксперимент. Но и для 
постановки натурного эксперимента используются методы 
компьютерного моделирования, направленные на поиск 
местоположения чувствительных точек технологического 
процесса, диапазонов устойчивого функционирования, степени 
влияния различных управляющих факторов. 

Таким образом, компьютерное моделирование позволяет 
частично или полностью решать многие задачи, возникающие 
при разработке импульсных систем на различных этапах 
проектирования.  
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Разработка универсального тестера  

для информационных систем 

Проблема тестирования коммуникационных кабелей 
общеизвестна. 

Осуществляется это несколькими способами: 
− кабелем можно выполнить соединение компьютер – 

компьютер или компьютер – концентратор. 
− использование для проверки мультиметра, включенного 

в режим измерения сопротивления. 
Недостатком первого способа является наличие двух 

компьютеров с сетевыми картами или компьютера и 
концентратора, стоящих друг от друга на расстоянии, не 
превышающем длину кабеля. 

Недостатком второго способа является его трудоемкость, 
поскольку контакты вилок разъема RJ-45 плохо 
приспособлены для проверки их непосредственно щупами 
мультиметра, обычно требуется применение каких-либо игл и 
т.п., кроме того, необходимо участие двух человек, 
поочередно проверяющих каждый из проводников кабеля. 

Особенно  остро  стоит  проблема  разработки 
универсального прибора для проверки соединительного 
кабеля типа UTP EIA/TIA 568 и коаксиального кабеля для 
LAN сетей. Не существует ни одного универсального средства 
для проверки целостности кабеля, а также сопротивления 
изоляции, сопротивления проводника (что очень важно для 
коаксиального кабеля). 

Существует несложная конструкция для проверки сетевых 
кабелей UTP EIA/TIA 568. Она представляет собой пробник, 
состоящий из двух модулей, расположенных в разных 
корпусах. В одном корпусе располагаются разъемы для 
подключения кабеля и четыре светодиода, а во втором 
корпусе – также четыре светодиода, разъемы для 
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подключения другого конца этого же кабеля и электронный 
счетчик. Суть проверки целостности и правильности 
соединения кабеля двумя способами состоит в том, что если 
кабель цел и правильно криптован, то светодиоды на обоих 
модулях пробника будут последовательно зажигаться в 
одинаковом порядке, а если в кабеле есть обрывы или кабель 
неправильно криптован, то свечение светодиодов будет 
разным. 

Существуют также универсальные тестеры для проверки 
кабеля и работоспособности сетевого адаптера компьютера, 
которые не сложны в применении. Необходимо подключить 
один конец кабеля к компьютеру, а другой к тестеру, и тестер, 
в свою очередь, покажет работоспособность сетевого кабеля и 
адаптера в целом. 

Разработан тестер для проверки целостности сетевого 
кабеля UTP EIA/TIA 568, коаксиального кабеля, а также 
телефонного кабеля и соединительного кабеля для USB 
портов и устройств. Устройство состоит из двух модулей. В 
одном модуле содержатся разъемы для подключения всех 
вышеперечисленных типов соединительных кабелей. При 
повреждение целостности кабеля будет второй модуль 
прибора, на котором содержатся гнезда для подключения 
другого конца кабеля и органы управления и визуального 
оповещения, например, светодиоды и ЖК дисплей. Само 
устройство можно собрать, например, на основе 
перепрограммируемого микроконтроллера с аналого-
цифровым преобразователем Microchip серии PIC16F7XX. 

В данное время существуют адаптеры, предназначенные 
для преобразования низкочастотных аудио- и видеосигналов в 
высокочастотный сигнал. Это необходимо для того, чтобы 
осуществить передачу сигнала на большие расстояния по 
проводным и беспроводным линиям связи, например, по 
коаксиальному кабелю или как радиочастотный канал. 

При соединении телевизора и ПК по низкочастотному A\V 
кабелю не удается обеспечить высокое качество передачи 
низкочастотного сигнала на большое расстояние. Это является 
следствием того, что уровень падения сигнала на один метр 
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Разработка высокочастотного адаптера 

кабеля очень высок и сигнал подвержен большому уровню 
помех. Для передачи данных на большие расстояния, нужно 
использовать адаптер, который преобразует полученный A\V 
сигнал в высокочастотный сигнал телевизионного канала. 

Разработанный адаптер представляет собой моноблок, 
содержащий звуковой стереовход 2xRCA, видеовход S-Video, 
коаксиальный вход, коаксиальный выход и разъем для 
питания устройства. 

Принцип  работы  устройства  заключается  в 
высокочастотной модуляции принятого сигнала. Полученный 
в результате сигнал передается на антенный выход. 

При этом сигнал, полученный с компьютера, будет 
считаться как телевизионный канал. 

Устройство  позволяет  подключать  различное 
оборудование, в котором присутствуют выходные S-Video и 
звуковой стереовыход. 

Данная структура устройства позволяет легко и без 
внутреннего вмешательства осуществить подключение его к 
любому типу A\V разъемов с помощью набора A\V 
переходников. 



В подсистеме измерения температуры системы 
“САДКО” [1] используются цифровые датчики DS18B20, 
отличающиеся удобством подключения и хорошими 
метрологическими характеристиками. Однако в процессе 
эксплуатации подсистемы выявился разброс характеристик 
отдельных экземпляров датчиков. Кроме того, некоторые из 
них после нескольких месяцев эксплуатации вышли из строя. 

В связи с этим было решено проводить предварительное 
тестирование с последующим отбором датчиков DS18B20. 
Для решения этой задачи был создан специальный стенд, 
позволяющий проводить испытания одновременно ста 
датчиков этого типа. В состав стенда входят: базовый блок, 
блок питания, кабель для подключения к COM-порту 
персонального компьютера и комплект программного 
обеспечения. 

Базовый блок стенда построен на базе микроконтроллера 
AT90S2313 производства фирмы ATMEL. 

Программное обеспечение, устанавливаемое на 
персональном компьютере, позволяет: формировать файл, 
содержащий серийные номера датчиков и текущую 
информацию о процессе тестирования; фиксировать в файле 
журнала время измерения и значение температуры для 
каждого из датчиков; производить статистические оценки 
результатов измерений; отображать и выводить на печать 
результаты тестирования. 

Комп’ютеризовані системи 
управління  

Прищепов Е.О., Украинский государственный морской 
технический университет им. адмирала Макарова, г. 
Николаев, e-mail: epri@mail.ru 

 
Стенд для тестирования датчиков температуры 

DS18B20 
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Проблема создания автоматизированных систем управления 
маневрированием очень актуальна. В настоящее время во многих 
странах ведутся исследования и работы  по созданию 
автоматизированных систем управления для  подвижных  
объектов различного класса: морских (надводных и подводных) 
и воздушных. Одной из основных целей использования 
автоматизированных систем управления являются повышение 
требований к точности выполнения маневра,  а также сбор, 
обработка и отображение большого объема разнородной 
информации, осуществление необходимых для оценки ситуации, 
расчетов, обеспечение своевременной выработки оптимальных 
решений и рекомендаций по выполнению маневра в сложных 
навигационных условиях (наличие течения, узкостей, сложная 
прибрежная полоса). 

В большинстве случаев решение задач маневрирования осу
-ществляется штурманом по формулам вручную либо 
таблично-аналитическим способом с использованием 
табулированных значений параметров движения или 
номограмм, либо путем графической обработки пакета 
данных, характеризующих надводную ситуацию, на 
маневренном планшете или карте.  

Нгуен Ван Там, Украинский государственный морской 
технический университет им. адмірала Макарова, г. Николаев 

 
К  вопросу создания автоматизированных систем  

управления маневрированием 
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Однако для небольших  и маневренных кораблей этот 
процесс должен занимать мало времени. Поэтому 
автоматизация задач процесса маневрирования должна 
опираться на точные методы расчета параметров маневра. 

Расмотрим задачу сближения двух надводных кораблей. В 
частности, “задачу преследования”. Для решения этой задачи  
маневрирования  при сближении предлагается использовать  
АЛГОРИТМ А*. 

Представим  ситуацию, которая характеризует положение 
двух объектов маневрирования друг относительно друга. 
Всякой ситуации S, полученной из исходной (предыдущей) 
ситуации в результате определенной последовательности 
действий, придается численная оценка: 

 
где g(S) – реальная текущая стоимость ситуации S, h(S) – эвристическая 
функция, которая оценивает стоимость наилучшей последовательности 
действий, начинающейся с S и заканчивающейся решением задачи 
маневрирования. Следовательно, f(S) является мерой стоимости решений, 
“подчиненных” ситуации S , т.е. решений, включающих то же 
подмножество исходных действий, что и  S. 
Определение эвристической составляющей  h*(S) зависит 

от множества параметров, описывающих относительное 
положение маневрирующего объекта и объекта маневра, таких 
как координаты объектов, расстояние, скорости и направления 
движения объектов, пеленги и т.д. В общем случае h*(S) 
представляет собой полином, члены которого характеризуют 
определенный параметр, описывающий относительное 
положение маневрирующего объекта и объекта маневра. 

Очевидно, что чем больше параметров, тем точнее будет 
произведена оценка относительного положения объектов, 
особенно с учетом метео-гидрологического и навигационных 
условий. Одновременно на карте может задаваться несколько 
точек  между объектами маневра, для каждой из них может быть 
вычислено значение f*(S) и из этих значений выбирается 
наилучшее для совершения последующего маневра  сближения, 
далее процесс повторяется до завершения процесса 
маневрирования. 

Данный метод позволяет с достаточной скоростью 
оценивать ситуацию и принимать решение о маневре. 
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Использование технологии распознавания речи  

в управлении компьютеризированными системами 

Речь является наиболее естественной формой общения для 
человека, поэтому реализация интерфейса на основе анализа 
речевой информации представляет перспективное 
направление развития интеллектуальных систем управления. 

Разрабатываемая  система  предназначена  для 
использования в качестве командного процессора. Состоит из 
подсистемы управления и подсистемы ввода/вывода речевой 
информации. В настоящее время задача речевого вывода 
считается практически решенной. Основа речевого ввода – 
решение задачи распознавания речи. 

Задачу распознавания речи считают сосредоточием всех 
задач искусственного интеллекта [1]. Существует множество 
подходов к решению задачи распознавания речи, но всех их 
объединяет общий принцип. Все методы создают набор 
признаков, т.е. создают модель фонемы и сравнивают с 
эталонами, хранящимися в словаре. 

Система распознавания состоит из трех основных модулей 
– акустического процессора, декодера и блока принятия 
решений. Задачей акустического процессора является 
предварительная обработка и создание модели речевого сигнала. 
Декодер приводит значение акустических параметров к 
внутреннему алфавиту эталонных элементов, распознает фонемы 
и преобразовывает их в текст. Блок принятия решений 
анализирует вероятности соответствия принятого слова эталону 
из словаря, на основании выбранной логики определяет самое 
вероятное. Модель речевого сигнала содержит 3 компоненты: 
измерения – основные спектральные и временные измерения, 
параметры – параметрически отсортированные и сглаженные 
версии этих измерений, наблюдения – выход в определенном 
статистическом формате. Цель статистического моделирования – 
привязать (с указанием вероятности) текущее состояние 
параметров с одним из известных кластеров. Одним из наиболее 
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эффективных методов вычисления расстояния в евклидовом 
пространстве является использование метрики на множестве 
вероятностных автоматов специального вида – расстояния между 
произвольными скрытыми марковскими моделями (СММ) [2]. 
Используется марковская модель типа left-to-right, в которой 
допускаются переходы только в текущее или следующее 
состояние. Поскольку каждое слово содержит свое уникальное 
сочетание звуков, то длина цепочки (количество состояний) у 
всех моделей различна. Кодовая книга – набор ограниченного 
числа эталонных признаков, являющихся словами кодовой 
книги. Число слов должно быть достаточно для однозначного 
декодирования и максимально компактным для сокращения 
времени распознавания. Поэтому речь преобразуется в набор 
характерных признаков, для которых отыскиваются наиболее 
близкие эталонные признаки из кодовой книги. В результате 
каждого произнесенного слова можно построить 
последовательность из целых чисел, которые являются номерами 
признаков из кодовой книги. Для построения кодовой книги 
произведена кластеризация исходных речевых сигналов с 
помощью K-means алгоритма. 

Для последовательного декодирования речевого потока 
используется алгоритм с возращениями, распространенный на 
случай ошибки типа выпадений, вставок и замены символов. 
Преимущество алгоритма: позволяет достигнуть компромисса 
между требуемым объемом памяти и количеством 
вычислений, за счет вычисления на каждом шаге функции 
правдоподобия, и сравнивает ее с пороговым значением. 
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Боскин О.О., Херсонский государственный технический 
университет, e-mail: boss@tlc.kherson.ua 

 
Метод координации планирования действий  

информационного агента в многоуровневых нечетких 
системах 

Рост интереса к технологиям распределенного 
искусственного интеллекта и мультиагентным технологиям 
обусловлен прорывом в области компьютерной техники, 
компьютерных сетей, телекоммуникаций и, в особенности, в 
области Internet-технологий. Необходимо отметить их 
активное продвижение в области интеллектуальных 
поисковых средств в Internet, в области систем поддержки 
проектирования и реинжиниринга бизнес-процессов. 

Мультиагентные системы на основе распределенного 
иск у с с т в е нно го  инт елл е к т а  х ар а к т е ри з уют с я 
скоординированным интеллектуальным поведением в 
сообществе интеллектуальных агентов. Они координируют 
свои знания, цели, умения и планы при решении проблем. Их 
предполагается использовать в широком круге задач. 

Информационные агенты (ИА) являются поставщиками 
информации в большом сообществе агентов. Координация ИА 
осуществляется в организационном контексте, который 
обеспечивает неявные ограничения: каждый агент берет на 
себя определенную организационную роль, которая 
определяет некоторые ограничительные блоки к некоторым 
классам действий.  

Поведение ИА для многократного использования 
обеспечивается архитектурой агента. Центром архитектуры 
агента является способность чередовать вычислительные 
действия из многих сходящихся поведений, чередовать 

п л а н и р о в а н и е  и 
выполнение, планировать 
периодические действия и 
действия, которые имеют 
ограничения, реагировать 
на динамику среды  
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Процесс планирования базируется на формализме 
иерархической сети задач. Требуется ввод текущего набора 
целей агента, текущего множества структур задач и библиотек 
схем редуцирования задачи. Структура задач частично 
обрабатывается сетью задач, включая межзадачные 
информационные связи потока и описания потенциальных 
результатов задачи. Схема редуцированной задачи 
представляет собой способ исполнения задачи. Определяет 
собой набор подзадач/действий и описания связей их с 
информационными потоками.  

Процесс планирования работы ИА представляет собой 
ввод текущего набора структуры задачи, а также набор всех 

примитивных 
действий и р е ш е н и й , 
к о т о р ы е должны быть 
выполнены.  

Нечеткая модель задачи планирования действий 
информационного агента может быть записана в виде  

 
 
 

где F – целевая функция; С – вектор затрат;     – вектор интенсивности 
достижения цели; А – матрица коэффициентов, характеризующих 
внешнюю среду; В – вектор-столбец внутренних ресурсов агента. 
 

Рассмотрим двухуровневую систему. Вектор xi, 
относящийся к i-му агенту, должен удовлетворять локальным 
ограничениям:  

 

xi ∈ Si, i = 1, …, N,  
 

где Si ⊂ Eni – н е к о т о р о е 
множество в ni-мерном эвклидовом пространстве состояний. 
 

При передаче информации на верхний уровень состояния 
происходит ее агрегирование, т.е. от агентов к центру 
поступает не вектор xi, а некоторый векторный показатель 
работы сообщества агентов, который зависит от xi: 
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ii Sx ∈~

,...,,1),()~( *
iiijiij mjxfxf =≥

Необходимо отметить, что число показателей, как 
правило, существенно меньше, чем размерность вектора xi, а 
точный вид множеств Si и функций fij(xi) центру может быть 
неизвестен. 

В центре происходит дальнейшее агрегирование 
информации, и на основе поступающих от ИА показателей 
формируется векторный критерий центра Н: 

 
 
где F = (F1, …, FN). 
 

Модель центра может быть задана различными 
способами, но в любом случае можно полагать, что 
существует оптимальный вектор Н* и соответствующий ему 
вектор F* = F(X*), причем выполняется следующее условие: 
ни для одного i не существует такой точки                , что 

 
где хотя бы одно неравенство выполняется строго. 
 

Вывод. Смысл последнего условия заключается в том, что 
агенты не могут увеличивать значение какого-либо целевого 
показателя по сравнению с оптимальным, с точки зрения 
центра, значением без уменьшения значения хотя бы одного 
из прочих показателей. 
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Фефелов А.А., Херсонский государственный технический 
университет, e-mail: fao@selena.net.ua 

 
Использование систем вычислительного интеллекта  

в задачах планирования эвакуации объектов во 
время катастрофического затопления 

В настоящее время наблюдается значительное увеличение 
интереса к изучению систем, основанных на парадигмах 
вычислительного интеллекта. Среди них необходимо 
выделить эволюционные алгоритмы, генетические 
а л горитмы  [ 1 - 3 ] ,  си с т емы  г ен е т ич е с к о г о 
программирования, иммунные системы. Все эти подходы 
имеют схожие свойства и особенности. Главное свойство 
заключается в том, что они состоят из множества 
индивидуумов, которые взаимодействуют с окружающей 
средой и друг с другом. Эти индивидуумы представлены в 
виде некоторых структур, таких как строки, векторы и 
сети. Все они имеют два важных взаимосвязанных 
свойства: способность к  самоорганизации  и 
эмерджентность. Благодаря своей специфике системы 
вычислительного интеллекта способны эффективно решать 
различные технические задачи, основной составляющей 
которых является класс труднорешаемых NP-полных задач 
[4]. Задачи календарного планирования также являются NP-
полными задачами [5]. Сущность календарного планирования 
при эвакуации во время катастрофического затопления 
состоит в разработке оптимального плана перевозок людей, 
животных и материальных ценностей из эвакуируемых 
объектов в места временного пребывания [6; 7]. В качестве 
базовых объектов плана могут выступать отдельные 
транспортные единицы, бригады или целые подразделения в 
зависимости от заданной детализации. Оптимизация плана 
заключается в оптимизации маршрутов каждого объекта, 
сокращения времени простоя, уменьшения количества 
“холостых” пробегов, учета возможности выхода из строя и 
т.д.  
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Решение данной задачи было положено в основу создания 
библиотеки классов системы, реализующей ряд подходов, 
основанных на парадигме вычислительного интеллекта. В 
докладе приводится программная реализация системы. Описан 
ряд диаграмм, таких как диаграмма классов, диаграмма 
состояний, диаграмма взаимодействия основных объектов и т.д. 
Также показаны результаты проведения численных 
экспериментов и проведен сравнительный анализ различных 
методов решения поставленной задачи. 
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 Неделько Ю.Е., АООТ “Завод “Экватор”, г. Николаев, e-mail: 
Y_Nedelko@ekvator.nikolaev.ua 

 
Управление проектами внедрения 

автоматизированных систем управления 
предприятием.  

Организация проектной команды 

Проекты внедрения автоматизированных систем 
управления предприятием являются сложными, длительными, 
а иногда и болезненными для предприятия [3]. Тем не менее, 
некоторые проблемы, возникающие при ведении данных 
проектов, хорошо изучены, формализованы и имеют 
эффективные методологии решения. Заблаговременное 
изучение этих проблем и подготовка к ним значительно 
облегчают процесс управления проектом, уменьшают риски и 
повышают эффективность дальнейшего использования 
системы. 

Одной из основных задач проектов внедрения 
автоматизированных систем управления предприятием является 
необходимость в формировании квалифицированной проектной 
команды и выборе руководителя команды [2]. Это вызвано двумя 
факторами: во-первых, тем, что предприятие обычно 
заинтересовано в том, чтобы у него под рукой были 
специалисты, которые могут оперативно решать большинство 
рабочих вопросов при настройке и эксплуатации системы, а во-
вторых, обучение своих сотрудников и их использование всегда 
существенно дешевле аутсорсинга. Таким образом, 
формирование сильной рабочей группы является залогом 
успешной реализации проекта внедрения. Особенно важным 
вопросом является выбор руководителя такой группы и 
администратора системы. Руководитель, помимо знаний базовых 
компьютерных технологий, должен обладать глубокими 
знаниями в области ведения бизнеса и управления. 

Потенциальные ошибки при формировании проектной 
команды: 

− Неопытность руководителя проекта. 
− Ориентация только на технических специалистов. 
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− Административный стиль управления проектом. 
− Отсутствие эффективных связей с функциональными 

подразделениями. 
− Слабая мотивация . 
− Неясные цели и запутанные задачи. 
Возможные последствия: 
− Повторение ошибок и снижение вероятности успеха 

проекта. 
− Отсутствие организационных преобразований, 

поддерживающих внедрение. 
− Нежелание брать риски и искать нестандартные 

решения по ходу проекта. 
− Постепенная изоляция проектной группы и неприятие 

результатов проекта. 
− Потеря ядра команды. 
− Дезориентация руководителей и членов проектной 

команды. 
Все перечисленные ошибки и возможные последствия, 

возникающие в процессе прохождения проекта, являются 
наиболее распространенными. Каждое предприятие имеет 
свою уникальную организационную специфику, и при 
внедрении могут возникать различные нюансы, которые 
требуют дополнительного рассмотрения и поиска методов их 
решения. 

В частности, в проекте внедрения автоматизированной 
системы управления на машиностроительном предприятии 
АООТ “Завод “Экватор” к процессу организации проектной 
команды предъявлялись следующие требования: 

− сбалансированность группы специалистами по бизнес-
процессам ,  конфигурированию  приложений , 
информационным технологиям; 

− наличие практического опыта участия в таких проектах; 
− знание и опыт работы с данным приложением; 
− эффективная мотивация; 
− установка четких целей; 
− поддержание командного духа. 
Проект внедрения автоматизированной системы 

управления на машиностроительном предприятии АООТ 
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“Завод “Экватор” был успешно завершен. Система 
продолжает эффективно функционировать. Результаты этой 
работы позволяют сделать вывод, что подход к внедрению 
автоматизированной системы управления на средних и 
крупных предприятиях с использованием проектной 
технологии [1] целесообразен. 
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Вміст хлорофілу в листках дорослої рослини є важливою 
характеристикою її стану. Наприклад, рівень пігменту коре-
лює із потужністю фотосинтезуючого апарату і може бути 
використаний для прогнозу урожайності. Вплив різних стресів 
на фотосинтезуючий апарат, перш за все, впливає на зміни 
вмісту хлорофілу. Це явище дозволяє розвивати ефективні 
підходи до швидкого виявлення стресів у фітоценозі різних 
типів за допомогою дистанційного визначення вмісту хлоро-
філу і його динаміки. Добре відомо, що спектр відбиття лист-
ків рослинності в оптичному діапазоні є найбільш інформати-
вним щодо вмісту хлорофілу тому, що він сформований завдя-
ки специфічному спектру самого пігменту.  

Для обчислення концентрації хлорофілу в листках з різни-
ми спектральними коефіцієнтами відбиття існують різні під-
ходи, які грунтуються на регресійних співвідношеннях і їх 
комбінаціях. Фактично всі вони відносно ефективні у випадку, 
коли концентрація хлорофілу вимірюється в лабораторних 
умовах. Коли ж визначення хлорофілу виконується для систе-
ми “земля-рослинність”, то результати оцінки можуть бути 
неточними. Головною причиною цього є вплив відбиття землі.  

Застосування високоточної спектроскопії для дистанційно-
го вимірювання рослинності дало змогу отримати нові харак-
теристики, які корельовані із вмістом хлорофілу. Було виявле-
но, що положення так званого “червоного краю” спектральних 
кривих відбиття і форма цієї спектральної області залежать від 
концентрації пігменту. Використовувались різні характерис-
тики червоного краю спектральної області (680-800 нм), на-
приклад, положення максимуму на графіку. Встановлено, що 
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Литвиненко В.І., Херсонський державний технічний 
університет, м. Херсон, e-mail: lvi@tlc.kherson.ua 

 
Оцінювання хлорофілу в рослинності на основі             

спектрального аналізу 
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положення максимуму на графіку 1-ї похідної спектральної 
кривої відбиття і положення червоного краю спектру відбиття 
знаходяться в регресійній залежності від вмісту хлорофілу.  

Постановка задачі. На основі спектральних даних {x(λ), λ 
= [λmin, …, λmax]}, на які впливають сигнали, відбиті від повер-
хні землі та шуми реєструючого приладу, {ε(λ)}, із статистич-
ними характеристиками E [ε(λ)] = = 0, E [ε2(λ)] = σ2

ε, де σ2
ε ≤ ς, ς 

> 0 (ς – відома додатна скінчена величина), необхідно розро-
бити процедуру оцінювання вмісту хлорофілу, яка забезпечу-
вала б обчислення оцінок хлорофілу з високою точністю в 
заданому діапазоні значень c = [cmin, …, cmax].  

Таким чином, для того, щоб створити ефективну процеду-
ру оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності на основі спек-
тру відбиття, який використовує характеристики першої похі-
дної, необхідно розв`язати таку задачу: вибрати характеристи-
ки спектру відбиття, що містять інформацію щодо вмісту хлоро-
філу та розробити обчислювальну процедуру для оцінювання 
його концентрації в умовах наявності збурюючих впливів на 
корисний спектральний сигнал.  

Для оцінювання концентрації хлорофілу побудовано рів-
няння регресії у формі 

),(...)()()( 22110 kxakxakxaakz mm++++=

де xi, i = 1, …, m – це вибірка, отримана з першої похідної згладженого 
спектру відбиття на відповідному інтервалі, який може  змінюватись в 
залежності від номера експерименту; k – номер проведеного експеримен-
ту, k = 1, 2, …, N.  
 

Один експеримент відноситься до одного вимірювання 
спектру і однієї оцінки вмісту хлорофілу, отриманої хімічним 
методом. Другим використаним методом оцінювання була 
нейромережа.  

Результати досліджень. Результати оцінювання представ-
лено в таблицях 1 і 2.  
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№ 
з/п 

Коеф. 
регр. 

Оцінка 
хлоро-
філу 

Похибка 
оцінки 
x  1E-08 

Коеф. 
регр. 

Оцінка 
хлоро-
філу 

Похибка 
оцінки 
x  1E-06 

Коеф. 
регр. 

Оцінка 
хлорофілу 

Похибка 
оцінки 
х  1E-06 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -
3.346 4.76 0.4912 -35.935 4.76 0.1134 

-
21.77

9 
4.76 0.0498 

2 -
2.756 5.67 0.5575 30.508 5.67 0.1093 0.952 5.67 0.0168 

3 9.865 3.07 0.3703 -14.511 3.07 0.1057 
-

10.07
5 

3.07 0.1829 

4 
-

12.99
6 

3.58 0.5072 -32.932 3.58 0.0867 34.20
3 3.58 0.1630 

5 19.37
6 6.82 0.5391 5.490 6.82 0.1154 

-
42.36

4 
6.82 0.0542 

6 
-

28.40
1 

6.57 0.5695 56.401 6.57 0.1372 58.49
4 6.57 0.0178 

7 30.74
7 8.02 0.4117 

-
127.45

9 
8.02 0.1091 

-
79.21

6 
8.02 0.0965 

8 
-

28.31
7 

3.75 0.5485 215.17
2 3.75 0.0913 69.32

7 3.75 0.1008 

9 21.17
4 7.65 0.5663 

-
134.24

0 
7.65 0.1378 

-
32.18

9 
7.65 0.1013 

10 
-

29.10
4 

3.25 0.3816 57.537 3.25 0.0719 
-

46.96
9 

3.25 0.2364 

11 26.13
5 2.43 0.4817 

-
159.46

3 
2.43 0.1160 61.57

3 2.43 0.0170 

12 -
4.337 5.04 0.5806 122.20

7 5.04 0.1079 -
9.275 5.04 0.0958 

Таблиця 1 
Результати оцінювання хлорофілу за допомогою  

множинної регресії (N = 11) 
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Таблиця 2 
Результати тренування мережі та якість оцінок 

 

№ 
з/п 

Функція 
тренування MSEt MSEc 

Число циклів 
тренування 

1 Trainbfg 0.201 0.198 3120 
2 Traincgb 1.263 1.351 6320 
3 Traincgf 0.351 0.345 4550 
4 Traincgp 1.725 1.801 5150 
5 Traingd 2.101 2.214 21000 
6 Traingda 2.478 2.541 7014 
7 Traindm 3.001 3.124 19950 
8 Trainlm 1.145 1.102 6651 
9 Trainoss 1.996 1.897 3125 
10 Trainscg 0.471 0.456 4100 

MSE – середньоквадратична похибка.  

Висновки. В результаті проведених обчислювальних екс-
периментів встановлено, що множинна лінійна регресія дозво-
ляє визначити вміст хлорофілу з похибкою, яка не перевищує 
0,8 x E10-6. Напрямки подальшого дослідження можливостей 
застосування множинної регресії до оцінювання вмісту хлоро-
філу наведено вище. Перш за все – це пошук нових структур 
як можна меншого порядку. Нейромережевий підхід також 
може бути використаний для оцінки вмісту хлорофілу, але 
його застосування в нашому конкретному випадку дало дещо 
гірші результати, ніж застосування регресії. Цей результат 
можна пояснити тим, що було використано стандартну нейро-
мережеву структуру. Можливо, спеціальні типи  нейромереж, 
які будуть створені для цієї конкретної проблеми, приведуть 
до кращих результатів, але для цього необхідні подальші до-
слідження в цьому напрямку. 
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 Пащенко О.В., Вінницький національний технічний універ-
ситет, м. Вінниця 

 
Доцільність створення та застосування ефективної  

моделі брендингу 

Сьогоднішні ринкові умови актуалізували необхідність 
вітчизняних підприємців в освоєнні, адаптації і застосуванні 
передових технологій і методів управління, одним з яких є 
брендинг. Але якщо за умов 1998- 2000 років виведення нових 
марок на український ринок не завдавало значних труднощів, 
то сьогодні на ринку конкурує багато вітчизняних торгових 
марок, гнучких і не дуже відомих, які мало чим різняться, рад-
ше за все тільки назвами. При цьому, виводячи на ринок нову 
марку, виробники сподіваються, що це приведе до збільшення 
ринкової частки і посилення загальних конкурентних позицій. 
Однак, як свідчить практичний досвід, слід перш за все вирі-
шити питання стосовно доцільності та обґрунтованості фор-
мування бренду [1]. 

Формування бренду є справді економічно доцільним, якщо 
приріст корисності марки не приведе лише до прямопропор-
ційного приросту вартості товару. Припустимо, що фірма на 
ринку продає товар із середньою (типовою, такою ж, як і у 
конкурентів) корисністю Uб, за середньою ринковою ціною 
Рб, маючи при цьому типові для ринку витрати Сб. Формуван-
ня та виведення на ринок за цих умов нового бренду доцільне, 
якщо збільшення корисності товару, що продаватиметься під 
егідою нової марки, за рахунок посилення об'єктивних чи су-
б'єктивних властивостей приводитиме до суттєвого приросту 
прибутковості за рахунок того, що споживачі будуть згодні 
сплачувати більше за прирощення корисності (∆ Рr = ƒ (Δ U)), 
а не лише компенсувати витрати на поліпшення властивостей 
товару (Δ Р = ƒ (Δ U)). Якщо забезпечити це неможливо, то 
виведення нових брендів у більшості випадків є економічно 
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недоцільним, за винятком хіба що того, коли це не пов'язано з 
потребою утримувати ринкову частку в умовах різкого загост-
рення конкуренції, наприклад, в умовах зменшення ринку. 

Крім вищесказаного, для визначення можливостей прове-
дення брендингу слід провести дослідження потенціалу під-
приємства, а саме: аналіз результатів господарської діяльності 
підприємства, конкурентоспроможності продукції, оцінку 
конкурентних можливостей підприємства. Необхідно з'ясува-
ти здатність підприємства дотримуватись трьох правил побу-
дови бренду: підтримувати стабільну високу якість товару, 
забезпечувати постійну дистрибуцію в цільових каналах збу-
ту, здійснювати постійну маркетингову і фінансову підтримку 
бренду. 

Прийнявши рішення створити власний бренд, радимо віт-
чизняним виробникам врахувати те, що, на нашу думку, поту-
жний бренд складається з таких елементів: ідентичність брен-
ду, особистість бренду, імідж бренду, комунікація, поведінка, 
“фізика” бренду. Ми вважаємо, що теоретичні засади побудо-
ви ефективного “вічного” бренду повинні передбачати необ-
хідність поєднання всіх вищезгаданих елементів бренду таким 
чином, щоб вони склали гармонійну композицію, тобто ефек-
тивну модель брендингу. Адже на нашому ринку є багато при-
кладів вдалої реалізації торгової марки, але дуже мало прикла-
дів логічного, послідовного розвитку бренду [2]. 

Отже, мова йде про комплексність, системність, закономір-
ності всього брендингу, включаючи своєчасно сформовану 
дистрибуцію і адекватно визначену ціну. Тільки тоді, коли все 
це стане дійсно системою, обґрунтованою науково, ефект пе-
ревищить всі можливі сподівання. 

Література 
1.  Зозульов О.В. Позиціонування брендів: українські пробле-

ми // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 3. – С. 38-40. 
2. Аверишкина Т., Попов Е. Концептуальность инструментария 

брэндинга // Маркетинг. – 2001. – № 2. – С. 111-121. 
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Тыхан Д.В., Одесский национальный политехнический уни-
верситет, г. Одесса 

 
Разработка метода идентификации движущихся объ-

ектов для решения задач АСУД 

В настоящее время для всех стран характерна тенденция 
создания больших городов и регионов с высокой 
концентрацией населения, поэтому основная масса транспорта 
сосредотачивается в пределах городских территорий, вызывая 
затруднения при решении задач организации дорожного 
движения и обеспечения его безопасности. Решение данных 
задач возлагается на автоматизированные системы управления 
движением (АСУД). Постоянное усложнение дорожно-
транспортных условий приводит к увеличению количества 
функций, возлагаемых на АСУД. Основные функции: 
контроль трассы; распознавание транспорта и транспортных 
номеров; обнаружение нарушений. Одной из подзадач в этом 
наборе функций является контроль потока движения (подсчет 
количества проходящего транспорта). Полученная 
характеристика может быть использована для расчета 
параметров работы светофоров, что позволит избавиться от 
заторов (“зеленая волна”). 

В рамках решаемой задачи был произведен анализ, в 
результате которого спроектирована структурная схема АСУД 
(рис.1). 
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы  
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Для решения задачи идентификации (подсчета объектов) 
разработан алгоритм, который базируется на применении 
методов обработки изображений: аккумулятивная разность, 
бинаризация, лучевая сумма. 

Алгоритм аккумулятивной разности (ААР) позволяет 
произвести анализ изображения с целью выявления 
движущихся объектов. Идея ААР в различие между двумя 
изображениями (изображения взятого из видеопотока и 
эталона) определяется путем исключения стационарных 
компонент при сохранении элементов, соответствующих 
шуму и движущимся объектам. Последующая бинаризация 
полученного результата позволяет частично подавить помехи, 
а также уменьшить объем обрабатываемой информации при 
расчете лучевой суммы (ЛС). Результатом вычислений ЛС 
является характеристический сигнал, обработка которого 
позволяет зафиксировать прохождение объекта и произвести 
подсчет. 

Этапы обработки информации представлены на рисунках 
2, 3, 4. 

Рис. 2. Процесс аккумулятивной разности  

Рис. 3. Процесс бинаризации изображения  
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Рис. 4. Результат расчета лучевой суммы 

Из данных, полученных в результате моделирования, 
следует, что идентификация движущихся объектов на основе 
методов аккумулятивной разности и лучевой суммы дает 
хорошие результаты и может использоваться в качестве 
базового метода при решении задач классификации 
движущихся объектов. 
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Автоматизированная система управления запасами  

на нечеткой логике 

Минимизация затрат на хранение различных запасов (сырья, 
материалов, продуктов) на складах промышленных предприятий 
и торговых фирм представляет собой важнейшую задачу 
менеджмента. Теорию управления запасами принято относить к 
исследованию операций [1]. Модели этой теории строятся по 
классической схеме математического программирования: 
целевая функция – это затраты на хранение; управляемые 
переменные – это моменты времени, в которые необходимо 
заказывать (или распределять) соответствующее количество 
запасов. Построение таких моделей требует определенных 
допущений, например, о потоках заявок, законах распределения 
времени и др. Поэтому сложные оптимизационные модели могут 
давать решения, не всегда адекватные реальной ситуации. 

С другой стороны, опытные менеджеры зачастую принимают 
эффективные управленческие решения на уровне здравого 
смысла и практических рассуждений. Поэтому хорошей 
альтернативой классическим моделям управления запасами 
может служить подход, основанный на нечеткой логике. Этот 
подход, развиваемый в работах [2-6], не требует ни построения 
сложных математических моделей, ни поиска на их основе 
оптимальных решений. Он опирается на простое сопоставление 
спроса на данный вид ресурса в рассматриваемый момент 
времени с тем количеством ресурса, что есть на складе. В 
зависимости от этого формируется управляющее решение, 
которое состоит в увеличении или уменьшении 
соответствующих запасов. 
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Качество нечеткой модели управления сильно зависит от 
“качества” нечетких правил и “качества” функций 
принадлежности, описывающих нечеткие термы. Чем удачнее 
подобраны нечеткие правила и функции принадлежности, тем 
адекватнее управленческое решение. Однако никто не может 
гарантировать, что результат нечеткого логического вывода 
совпадет с правильным (т.е. наиболее рациональным) 
управлением. Поэтому проблему построения адекватных 
нечетких правил и функций принадлежности следует считать 
наиболее актуальной при создании систем управления на 
нечеткой логике. 

В данной роботе нечеткая модель управления ресурсами 
строится на основе общего метода идентификации 
нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний [7]. 
Особенность этого метода состоит в наличии этапа настройки 
нечеткой модели с помощью обучающей выборки. Благодаря 
этапу настройки удается подобрать такие веса нечетких 
правил и такие формы функций принадлежности, которые 
обеспечивают наибольшую близость результатов нечеткого 
логического вывода к правильным управленческим решениям.   

Достоинство предложенного подхода состоит в том, что он 
не требует постановки и решения сложных задач 
математического программирования. Вместо этого 
используются экспертные правила ЕСЛИ-ТО, которые 
формализуются нечеткой логикой и настраиваются с 
помощью обучающей выборки. Дальнейшее развитие этого 
подхода может осущест- вляться в направлении создания 
адаптивных (нейро-нечетких) [8] моделей управления 
запасами, которые настраиваются по мере накопления 
экспериментальных данных об удачных решениях. Кроме 
того, с помощью дополнительных нечетких баз знаний могут 
быть учтены факторы, влияющие на значения спроса и запаса: 
сезонность, отпускная и закупочная цена, стоимость доставки, 
мощность завода-поставщика и др. 
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Предложенный подход может найти применение в 
автоматизированных менеджерских системах промышленных 
предприятий и торговых фирм. Он также может быть 
распространен на широкий класс задач оптимального управления 
в надежности и техническом обслуживании сложных систем. 
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Методы разработки систем генерации отчетов,  
независимой от структуры таблиц реляционных  

баз данных 

В ходе анализа существующих  приложений, 
взаимодействующих с реляционной базой данных (БД), были 
выявлены основные требования, которые предъявляются 
пользователями перед разработчиками. Одним из таких 
требований  является  предоставление  механизма 
автоматической генерации отчетов по информации, хранимой 
в БД. При более детальном рассмотрении данной задачи 
можно заметить, что она является лишь вершиной проблемы, 
в основе которой лежит задача представления данных, 
хранящихся в реляционных таблицах, в виде объектов, 
которые содержат в себе не только какие-либо данные, но и 
несут смысловую нагрузку. Также возникают одновременно 
задачи создания, модификации и обработки таких объектов 
данных. 

Одним из решений такой задачи является создание 
программ, которые используют некоторые языки 
программирования, созданные максимально приближенно к 
естественному и использующие терминологию предметной 
области. Данное решение не является достаточно 
эффективным, так как не позволяет решать задачи в 
различных предметных областях по причине предметной 
ориентированности языка. Для решения этой задачи может 
быть предложен новой метод, который заключается в 
использовании так называемых конструкторов запросов и 
порождении нового механизма описания структур таблиц БД с 
использованием смысловой нагрузки – метаданных. 
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Метаданные (М) представляют собой совокупность 
таблиц, содержащих в себе информацию о данных, 
хранящихся в БД. М являются взглядом на информацию, 
понятным как пользователю, так и программисту, и позволяют 
производить обсуждения и решения возникающих задач на 
одном уровне с использованием формального языка, 
основанного на словаре М. 

Следует отметить, что формирование словаря М должно 
производиться на начальном этапе проектирования БД, так как в 
этот момент происходит подробное описание информации, 
необходимой пользователю. Данный словарь является базовым и 
впоследствии может модифицироваться. 

Использование разрабатываемых методов представления 
М, а также алгоритмов построения запросов на их основе 
позволит реализовать систему конструирования запросов и 
генерации отчетов. Сложность системы зависит от количества 
и типов классов формируемых запросов, а также 
функциональных возможностей формирования запросов, 
предоставляемых пользователю. 

Предлагается классификация запросов к БД в зависимости 
от сложности их реализации: фиксированный запрос – 
статический запрос; параметризованный запрос – 
динамический запрос; запрос – обработка – запрос, 
содержащий промежуточную обработку данных. 

На основании анализа синтаксиса запросов предлагаются 
следующие возможности их формирования: формирование 
списка выбора – список полей, информацию по которым 
пользователь хочет включить в отчет; формирование списка 
сортировки – поля, по которым будет произведен заданный 
вариант сортировки; формирование списка условий – фильтры, 
устанавливаемые на запрос; формирование списка группировки – 
поля, по которым будет осуществлена группировка; 
формирование списка условий для групп – фильтры, 
устанавливаемые на группы; формирование списка таблиц – 
объекты М, на базе которых будет конструироваться запрос. 
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Запросы, необходимые  пользователю , обычно 
предназначены для многократного использования, кроме того, 
запросы различных пользователей могут пересекаться. 
Поэтому имеет смысл все запросы объединить в библиотеку, 
методы работы с которой будут едины для всех пользователей 
ИС .  Также  необходима  разработка  механизма 
администрирования библиотеки. 
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Побудова голосових інтерфейсів на основі  
методу поетапного розпізнавання Вітербі 

Створення систем автоматичного розпізнавання мови 
(СРМ) стало сьогодні провідною задачею, вирішенням якої 
займаються в багатьох наукових установах всього світу. Осно-
вною проблемою, яка виникає при розробці СРМ, є проблема 
зниження швидкодії роботи системи при переході до написан-
ня програмних продуктів для пристроїв типу PocketPC 
(операційна система WindowsCE). Головними особливостями 
даних пристроїв є їх компактні розміри, неможливість ефекти-
вного використання звичних для ПК інтерфейсів (ввід через 
клавіатуру, керування мишею і т.п.), обмеженість апаратних 
засобів. 

Для побудови систем розпізнавання, що є невід’ємною части-
ною голосових інтерфейсів, використовується багато різноманіт-
них математичних методів. В роботі розглядається питання мо-
дифікації методу розпізнавання мови на базі математичного апа-
рату прихованих марковських моделей [1], який не вимагав би 
великих витрат пам’яті і прискорював роботу СРМ. 

Основою розпізнавання на ППМ є розрахунок оцінки ймовір-
ності генерації мовного сигналу кожною з ПММ, які описують 
фрази граматики голосового інтерфейсу користувача. Для цього 
класичного розраховуються діаграми Вітербі для всіх ПММ, роз-
міри яких обумовлюються довжиною мовного сигналу на вході 
системи і ніяк не залежать від розміщення окремих ППМ в гра-
матичній структурі системи розпізнавання. Таким чином, вини-
кає ситуація виконання великої кількості зайвих арифметичних 
операцій. 

Для спрощення роботи алгоритму розпізнавання пропону-
ється обирати в якості первинних елементів розпізнавання 
моделі фонем мови. Модель фонеми вміщує інформацію про 
параметри законів розподілу кожної з її вершин, а також інфо-
рмацію про характеристичний інтервал обсервування мовного 
сигналу в даній моделі. Тобто в кожній з моделей граматичної 
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мережі розраховуються оцінки Вітербі не для всіх векторів 
опису мовного сигналу, але лише для тих, які задовольняють 
граматичним вимогам мережі і параметрам характеристичного 
інтервалу моделі. Процес розпізнавання розбивається на окре-
мі етапи за принципом: “Розрахунок в ПММ можливий, якщо 
це дозволяється граматично”. Розрахунок ведеться поетапно 
від першої фонеми до останньої вздовж граматичного шляху. 
При цьому процес розпізнавання окремої фонеми φ на етапі k 
полягає у виконанні перетворення Rec вхідної множини Seqin
(φ, k) у вихідну множину Seqout(φ, k). Елементами даних мно-
жин є набори таких параметрів, як час закінчення розрахунку 
в попередній ПММ, відповідна оцінка Вітербі і відповідна 
оцінка якості розпізнавання [2]. 

На базі запропонованого методу розпізнавання розроблено 
алгоритми розпізнавання, програмна реалізація яких показала, 
що їх використання пришвидшує роботу СРМ від 2-х до 7-ми 
разів в залежності від граматичної складності формальних 
мов, якими описується СРМ. 

Література 
1. Rabiner L. A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected 

Applications in Speech Recognition // Proceedings of the IEEE. – 
1989. – № 2. – Vol.77. –P. 257-285.  

2. Грищук Т.В. Методи зменшення перебору при розпізнаванні 
мови на граматичних марковських мережах // Тези доповідей 
VII Міжнародної науково-технічної конференції КУСС-2003. 
м. Вінниця, 8-11 жовтня 2003 року. – Вінниця: Універсум – 
Вінниця, 2003. – С. 90. 



104 Матеріали науково-практичної конференції 

Червоненко П.П., Одесский национальный политехнический 
университет, г.Одесса 

 
Средства обработки графической информации 

Программное обеспечение за полвека своего 
существования претерпело огромные изменения от программ, 
способных выполнять только простейшие логические и 
арифметические операции, до сложных систем, в которых 
приходится сталкиваться с информацией разного характера – 
текстовой, символьной, графической и т.д. Разработки 
программного обеспечения по обработке изображения весьма 
актуальны для информационных систем управления. 
Например, программное обеспечение для обработки 
информации в виде графиков (кардиограммы, спектрограммы, 
показания регистрирующих приборов). Имея графическое 
представление, можно осуществить технический и 
медицинский диагноз, автоматизировать анализ данных во 
многих прикладных задачах. Конечно, современные 
технологии записи и хранения позволяют без труда 
представить результаты контроля в требуемом формате. Но в 
ряде случаев, таких как создание баз данных систем 
диагностики, возникает необходимость преобразования 
изображения графиков в последовательность дискретных 
отчетов. 

Анализируя и проводя опыты по созданию алгоритмов 
обработки изображения, мы разбили их на объекты с учетом, 
что каждый будет выполнять определенную задачу в 
обработке изображения. 

В первую очередь был создан алгоритм, который 
занимался выделением графика, создавая вокруг него подобие 
“трубки”, для того чтобы повысить вероятность точной 
аппроксимации графика. Во-вторых, был разработан алгоритм 
для улучшения качества выделенного графика за счет его 
фильтрации с помощью “медианного” фильтра, показавшего 
наилучший результат. В-третьих, был создан алгоритм, 
аппроксимирующий отфильтрованный график. 
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В основу аппроксимации положена разработка алгоритма 
для определения цвета и яркости. В учет брались черно-белые 
изображения и изображения с цветовой моделью RGB. 

Для RGB изображений: R[x, y], G[x, y], B[x, y] – 
компоненты красная, зеленая, синяя – цвета пикселя с 
координатами (x, y). 

Для черно-белых: С[x, y]= I[x, y] – яркость пикселя с 
координатами(x, y). 

Для управления контрастностью вычислили среднее 
значение цвета изображения, после чего произвели 
следующие вычисления: 

I = I+B, 
 
 
 

 

где I – значение компоненты цвета (0..255), B – значение регулятора 
яркости                (-100..+100), C – значение регулятора контрастности (-
100..+100), Avg – среднее по картинке значение I. 
 

Также был разработан алгоритм оцифровки и сохранения 
изображения, а также алгоритм плавной перерисовки ручного 
корректирования результата оцифровки. 

Вывод. Разработан программный продукт, который 
представляет инструмент для преобразования растровых 
изображений в векторный формат. Он обеспечивает 
сканирование изображений с помощью планшетного сканера, 
считывание изображений из графических файлов, 
редактирование входных и выходных данных и оцифровку 
графика в автоматическом либо полуавтоматическом режиме. 
Выходные данные представляются в файле (dat.txt и др.) либо 
могут экспортироваться в другие программы для 
последующей обработки. 
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Програмно-технічні засоби для розроблення АСУТП  

виплавки сталі в електродуговій печі 

Виплавка сталі в дугових сталеплавильних печах (ДСП) 
здійснюється шляхом послідовного проведення операцій: за-
вантаження металевого брухту і шлакоутворюючих компонен-
тів, плавлення шихти, окисного і відбудовного періодів, рафі-
нування і коригування складу металу перед випуском. Техно-
логічний режим ДСП пов’язаний із зміною хімічного складу 
металу і шлаку в результаті хімічних перетворень і внесення 
шлакоутворюючих, легуючих або розкислюючих матеріалів. 
Процес прийняття рішень по управлінню технологічним режи-
мом плавки не автоматизований через складність ідентифіка-
ції всіх параметрів ДСП і істотної невизначеності об’єкта 
управління. 

Автоматизована комп’ютерна система підтримки прийнят-
тя рішень для управління технологічним режимом ДСП вклю-
чає такі підсистеми: 

− облік тривалості операцій процесу і витрат електроене-
ргії; 

− реєстрація зміни температури по ходу плавки; 
− зберігання даних хімічних аналізів про склад металу у 

ванній; 
− розрахунок кількості шлакоутворюючих, легуючих або 

розкислюючих компонентів на кожній операції й облік 
фактично завантажених у ванну матеріалів; 

− банк даних по видах і типах шлакоутворюючих, легую-
чих або розкислюючих компонентів; 

− банк даних про персонал: начальники змін, старші май-
стри пічного прольоту, майстри змін, сталевари, відпо-
відальні за підготування шихти, майстри заливання, 
старші майстри заливального прольоту, заливальники, 
контролери відділу технічного контролю; 

− облік розливання металу по кількості і номенклатурі 
виливків; 
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− розрахунок характеристик плавки: металевої шихти, 
придатного металу, вигар, розлито у форми, брак, недо-
лив, злив і ін., а також питомих витрат електроенергії 
на тонну металу. 

Приведені вище підсистеми можна умовно віднести до 
двох класів: інформаційного і розрахунково-аналітичного.  

Застосування декомпозиційного підходу з виділенням 
укрупнених технологічних операцій із загальної послідовності 
процесу дозволяє звести складну розрахунково-аналітичну 
задачу ведення плавки в ДСП до розрахунку керуючих впли-
вів на кожній операції. При цьому після проведення кожної 
технологічної операції розрахункові концентрації домішок у 
металі будуть уточнюватися по реальних даних хімічного ана-
лізу. Остаточну оцінку ефективності процесу виконують після 
розливу металу у форми, коли визначиться кількість і номенк-
латура готових виливків. 

Інформаційна підтримка АСУТП ДСП виконана в рамках 
бази даних, реалізованої засобами СУБД ACCESS. Дана 
СУБД припускає також можливість використання програмних 
розрахункових модулів. Тому в якості технічних засобів реалі-
зації АСУТП ДСП обране середовище СУБД ACCESS. Такий 
підхід дозволяє за рахунок використання стандартних функцій 
організувати передачу в базу даних інформації (маса, темпера-
тура, хімічний склад металу, показання лічильників витрат 
електроенергії й ін.) від різноманітних зовнішніх пристроїв.  

Особливістю запропонованого підходу є можливість реалі-
зації АСУТП в умовах виробництва. Для прийняття обгрунто-
ваних технологічних рішень передбачається додатково до рані-
ше використовуваних параметрів враховувати результати мо-
делювання окремих стадій процесу. 
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Колесніков О.Є., Одеський національний політехнічний 
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Реалізація принципів оптимізації при створенні АСУ  

дорожнім рухом у міській вуличній мережі 

Ефективність рішення багатопараметричної задачі оптимі-
зації, що включає визначення множини оптимальних парамет-
рів управління світлофорними об’єктами міської вуличної 
мережі, за допомогою АСУДР істотно залежить від викорис-
товуваних методів пошуку. Так, наприклад, АСУДР м. Одеси 
включає 67 світлофорних об’єктів. При цьому 54 світлофорні 
об’єкти розміщені у зв’язаній вуличній мережі. Інші світлофо-
рні об’єкти не мають загальних інцидентних перегонів з мере-
жею. У перспективі передбачається підключення до АСУДР 
більше 100 перехресть із передачею сигналів по радіоканалу 
або по кабельній мережі.  

Попереднє дослідження характеру цільової функції, вираже-
ної у вигляді сумарних затримок автотранспорту у вуличній 
мережі, показало, що вона та її складові мають лінійні ділянки, 
обумовлені компенсацією затримок транспортних засобів, що 
рухаються в протилежних напрямках, у деякій обмеженій об-
ласті при підсумовуванні. Крім цього, цільова функція має 
множину екстремумів – як максимум число локальних мініму-
мів може дорівнювати числу світлофорних об’єктів, що вхо-
дять в АСУДР міської мережі. Ця обставина значно усклад-
нює пошук екстремуму і потребує розробки спеціальної стра-
тегії. При пошуку необхідно також враховувати обмеження у 
вигляді нерівностей, пов’язаних з обмеженням швидкості руху 
транспортних засобів і особливостями формування фаз циклу 
регулювання. 

Через особливості цільової функції, тобто при наявності 
прямолінійних ділянок, рівнобіжних осі абсцис, регулярні 
методи локального крокового пошуку, засновані на визначен-
ні напрямку прямування до екстремуму за допомогою похід-
них, у даному випадку не приведуть до екстремуму функції. 
Крім цього, варто взяти до уваги можливість існування декіль-
кох локальних екстремумів. На основі аналізу можливостей 
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методів і особливостей цільової функції для оптимізації 
управління рухом транспортними потоками на вуличній мере-
жі міста обраний метод Монте-Карло, який має властивості 
пошуку глобального екстремуму. 

Оцінимо необхідне число звертань до моделі міської вули-
чної мережі для розрахунку цільової функції, що дозволяють 
із ймовірністю Q = = 0,95 припустити, що пошукова точка 
потрапляє не менше одного разу в область притягання глоба-
льного екстремуму. Приймемо, що кількість локальних екст-
ремумів дорівнює максимально можливому числу, рівному 
кількості світлофорних об’єктів, – 54. Ці світлофорні об’єкти 
функціонують в інцидентній мережі АСУДР м. Одеси. Через 
відсутність попередньої інформації про межі областей локаль-
них екстремумів при різноманітних значеннях вектора керую-
чих впливів і різних топологічних структурах вуличної мережі 
приймаємо в першому наближенні, що ймовірність влучення в 
будь-яку з них однакова і складає для вуличної мережі 
АСУДР м. Одеси величину p = 1/54.  

Ймовірність того, що при одному звертанні до моделі мере-
жі з випадковим набором керуючих впливів пошукова точка не 
потрапить в область глобального екстремуму, складе 1 – р = 
53/54. Для прийнятого рівня значимості при N іспитах: 1 – Q = 
(1 – p)N , відкіля N = 160. 

Застосування методу Монте-Карло дозволяє з високою 
вірогідністю знайти рішення багатопараметричної задачі 
управління дорожнім рухом при “жорсткому” централізовано-
му регулюванні світлофорними об’єктами як для вуличної 
мережі всього міста, так і для окремих районів або магістра-
лей, що входять до складу АСУДР. 
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Синкевич Л.П., Южнославянский институт Киевского 
славистического университета, г. Николаев 

 
Исследование личности с помощью компьютерного 

16�факторного опросника Р.Б.Кеттела  

Опросник Р.Б.Кеттела является одним из наиболее 
распространенных анкетных методов оценки индивидуально-
психологических особенностей личности как за рубежом, так 
и у нас в стране. Он разработан под руководством Р.Б.Кеттела 
и предназначен для написания широкой сферы 
индивидуально-личностных отношений. 

Отличительной чертой данного опросника является его 
ориентация на выявление относительно независимых 16 
факторов (шкал, первичных черт) личности. Данное их качество 
было выявлено с помощью факторного анализа из наибольшего 
числа поверхностных черт личности, выделенных первоначально 
Кеттелом. Каждый фактор образует несколько поверхностных 
черт, объединенных вокруг одной центральной черты. 

Существует 4 формы опросника: А и В (187 вопросов), С и Д 
(105 вопросов). Чаще всего используют формы А и С. 
Наибольшее распространение опросник получил в медицинской 
психологии при диагностике профессионально важных качеств, в 
спорте и научных исследованиях. 

Опросник Кеттела включает в себя все виды испытаний – и 
оценку, и решение теста, и отношение к какому-либо 
явлению. 

Контрольное время испытания 30-40 минут. В процессе 
ответов на вопросы экспериментатор контролирует время 
работы испытуемого и, если испытуемый отвечает медленно, 
предупреждает его об этом. Испытание проводится 
индивидуально в спокойной, деловой обстановке. 

Результаты применения данной методики позволяют 
определить психологическое своеобразие основных 
подструктур темперамента и характера. Причем каждый 
фактор содержит не только качественную и количественную 
оценку внутренней природы человека, но и включает в себя ее 
характеристику со стороны межличностных отношений. 
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Кроме того, отдельные факторы можно объединить в блоки по 
трем направлениям: 

1. Интеллектуальный блок. Факторы: В – общий уровень 
интеллекта; М – уровень развития воображения; Q1 – 
восприимчивость к новому радикализму. 

2. Эмоционально-волевой блок. Факторы: С – эмоциональная 
устойчивость; О – степень тревожности; Q3 – наличие 
внутренних напряжений; Q4 – уровень развития 
самоконтроля; G – степень социальной нормированности и 
организованности. 

3. Коммуникативный блок. Факторы: А – открытость, 
замкнутость; Н – смелость; L – отношение к людям; Е – 
степень доминирования – подчиненности; Q2 – зависимость от 
группы; N – динамичность. 

Преимущества данной компьютерной системы 
психодиагностики личности в следующем: 

1) Сочетание  индивидуального  компьютерного 
тестирования с возможностью машинной обработки 
бланков массовых опросов. 

2) Использование психометрически корректного и более 
мощного ключа: пункт дает вклад в баллы нескольких 
факторов личности. 

3) Автоматический контроль достоверности в ходе теста. 
4) Наличие базы данных с гибкой идентификацией групп. 
5) Возможность построения типового профиля личности. 
6) Несколько способов быстрой обработки и 

представления результатов тестирования. 
7) Пользователь может сравнивать типовые профили из 

базы данных. 
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Компьютерная психодиагностика. Методики   

и опыт применения 

Методы психодиагностики появились в первой четверти XIX 
века. Разработка методов психодиагностики на компьютере 
получили развитие в конце XX века. Психологическая 
диагностика – это обеспечение сбора информации про 
особенности личностного человеческого поведения. 

Компьютерная психодиагностика заключается в сборе 
информации об особенностях личностного человеческого 
поведения с помощью компьютера (телевизионный экран, 
клавиатура, громкоговоритель, анализ и обработка информации). 
Методика психодиагностики на компьютере осуществляется с 
помощью компьютерной модели использования компьютерных 
программ в качестве моделей функционирования человека и в 
распространенном представлении о том, что человеческое 
познание является вычислительным процессом, в 
противоположность, например, аналоговому процессу. 

 Некоторые методы психодиагностики на компьютере 
осуществляются с помощью компьютерного моделирования – 
использование компьютера для моделирования метода. 

В основном при проведении психодиагностической работы 
используются тесты. Компьютерный тест – это общий термин 
для обозначения любого теста, адаптированного таким образом, 
что он может применяться и обрабатываться на компьютере. 
Конечно, личность весьма сложна и индивидуальна. 
Профессионально важные особенности каждой конкретной 
личности могут варьировать в весьма широком диапазоне. Для 
их познания необходимы порой весьма разнообразные тесты, 
причем для каждой конкретной личности, для каждой 
конкретной ситуации – различные. 
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Метод вероятностного поиска данных 

Часто текстовые данные представляют определенные 
понятия в информационной системе, например, государство, 
вид документа, должность, название организации и т.д., и 
могут в дальнейшем использоваться в качестве признака 
анализируемой или искомой информации. В этом случае 
необходимо однозначное соответствие понятия и 
относящегося к нему текста. 

Стандарт SQL предоставляет возможность поиска 
информации в БД по шаблону с использованием оператора 
LIKE и регулярных выражений. В то же время, если размер 
вводимого для последующего поиска текста колеблется от 
одного слова до фразы, содержащей 6-8 слов, или в тексте 
присутствуют перестановка местами слов, падежа, замена 
одной буквы другой, пропуск буквы, то СУБД, используя 
стандарт SQL, не сможет предоставить ожидаемый результат 
сравнения текстовых строк. 

Предлагается метод вероятностного поиска данных. Суть 
метода заключается в выделении слов в двух сопоставляемых 
текстах и осуществлении поиска пар слов из двух текстов, 
удовлетворяющих следующему вероятностному критерию. 
Подсчитывается сумма весов совпадающих или частично 
совпадающих букв (в этом случае вес частично совпадающей 
буквы умножается на некоторый коэффициент 0 < k < 1). Веса 
букв нормализованы таким образом, что сумма всех весов 
букв всегда равна 1. 

Вес каждой буквы в слове убывает в направлении от начала к 
концу слова. Такая зависимость основана на известном 
положении, что приставка и корень в меньшей степени 
изменяются, чем суффикс и окончание при сохранении 
семантики понятия. Пороговое значение соответствия слов и 
закон убывания весов букв могут принимать разные значения. 

Экспериментальная проверка дала хорошие результаты 
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при представлении закона убывания в виде степенной 
функции v = n-a, где n – номер буквы в слове, а – некоторая 
постоянная со значениями в диапазоне 0,5 < a < 1. Для 
порогового значения оптимальная величина определена в 
диапазоне 0,6 – 0,8. Если в результате анализа двух фраз 
несколько пар слов имеют вероятность совпадения выше 
пороговой, то из них выбирается пара с наибольшей 
вероятностью. После анализа совпадения слов из двух фраз 
определяется вероятность совпадения фраз. Если это значение 
превышает пороговую величину (0,6-0,8), то принимается 
решение о вероятном совпадении семантики фраз. 

На основании предложенного метода разработан алгоритм 
определения вероятности совпадения текстовых строк. Для 
СУБД PostgreSQL разработана функция на языке Си, 
позволяющая включать в SQL-запрос условие вероятностного 
сравнения значений полей таблиц с шаблоном. Например, для 
получения записей таблицы, значение поля которых совпадает 
с заданной строкой поиска с вероятностью, превышающей 
95%, необходимо составить запрос вида: 

SELECT * FROM таблица WHERE probability
(поле2,‘Система управления базами данных’,95); 

Предложенный метод также можно использовать для 
контроля внесения дублирующих данных в справочные 
таблицы БД, когда пользователь, случайно не найдя 
подходящую запись, повторно вносит семантически 
эквивалентную, но отличающуюся от существующей лишь 
несколькими буквами. Т.к. стандарт SQL позволяет 
гарантировать только уникальность хранящихся значений 
полей, то такое некорректное внесение дублирующихся 
данных не будет замечено СУБД. После включения 
разработанной функции в декларативное ограничение 
целостности при описании таблицы или в триггер СУБД 
пользователю в случае ошибки будет выдано сообщение о 
нарушении целостности или предупреждение о возможном 
дублировании данных. 
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Крамаренко С.С., Гиль М.І., Миколаївський державний 
аграрний університет, e-mail: MikeIGill@ukr.net 

 
Використання сучасного програмного забезпечення  

для статистичного аналізу в тваринництві 

Сучасні вимоги до спеціаліста в галузі тваринництва пе-
редбачають не лише якісну професійну підготовку із загальнобі-
ологічних та спеціальних дисциплін (скотарства, свинарства, 
птахівництва, селекції, годівлі та розведення с.-г. тварин то-
що), а й вільне володіння комп’ютерною технікою та вміння 
аналізувати складні природноекономічні явища. Для цього на 
зооінженерному факультеті МДАУ студентам 1, 4 та 5 курсів 
читається ціла низка дисциплін, які знайомлять студентів із 
сучасним програмним забезпеченням, а саме – 
“Обчислювальна техніка та програмування”, “Інформаційно-
обчислювальні системи в селекції”, “АСУ в тваринництві”, 
“Інформаційні технології” тощо. 

Дана доповідь присвячена огляду сучасного стану розвит-
ку програмного забезпечення, яке представлено на комп’ютер-
ному ринку м. Миколаєва. Насамперед це стосується неспеціа-
лізованих пакетів статистичних програм (ПСП), які можуть 
бути використані як для математико-статичного аналізу даних 
(у тому числі й в сільському господарстві), так і для навчаль-
ного процесу. 

Найбільш поширеним ПСП є пакет “STATISTICA” (версії 
5.5 та 6.0), який розроблений компанією StatSoft Inc. Це дуже 
потужний пакет, який здатний аналізувати одночасно до 300 
змінних, а кількість строк електронної матриці даних обмежена 
лише операційною пам’яттю комп’ютера. Крім типового набору 
процедур, які притаманні будь-якому статистичному ПСП, даний 
пакет містить ряд найсучасніших статистичних методик, а саме – 
модулі “Дерев класифікації”, “Аналіз відповідностей”, “Лог-
лінейний аналіз”, “Загальної лінійної моделі”, а також модуль 
“Промислової статистики”. Особлива зручність при використанні 
цього ПСП обумовлена ще тим, що на комп’ютерному ринку 
зараз є декілька підручників з цього пакету (як у паперовому ви-
гляді, так і в електронному). 
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Другим за розповсюдженням є ПСП “SPSS” (версії 9, 10, 
11.5), розроблений фірмою SPSS Inc. Цей пакет містить алго-
ритми для розрахунку М-оцінок (Хемпеля, Ендрюса та Т’юкі). 
Крім того, крім класичних лінійної та нелінійної регресій, в 
цьому пакеті є можливість розрахувати різні типи логістичної 
(як бінарної, так і множинної) та пробіт-регресії. Для цього 
ПСП також є й паперові, й електронні підручники. Крім базо-
вої конфігурації ПСП, корпорацією SPSS Inc. також пропону-
ється низка самостійних програм, наприклад “SPSS: Answer 
Tree” (для побудови дерев класифікації), “SPSS: Sigma Stat 
v.3.0” та інші. 

Менш поширений, але дуже потужний ПСП “NCSS”, роз-
роблений J.Hintze у 2001 р. Він містить до 50 статистичних 
показників лише для модуля описової статистики (в тому чис-
лі розраховує перцентилі та децілі з довірчими інтервалами, 
усічені середні, наводить оцінки критеріїв Д’Агостіно). Він 
здатний розраховувати критерії Хотеллінга (одно- та двовиві-
рковий), тест Мантеля-Хенцеля для аналізу таблиць типу n x 
(2 x 2). В цьому ПСП є можливість для рішення задач лінійно-
го програмування. На жаль, відсутні підручники з цього про-
грамного забезпечення, але ПСП має дуже зручну, потужну та 
детальну (навіть із формулами) систему “Допомоги”. 

Серед інших поширених ПСП можна вказати пакет 
“Minitab v.13” (фірми Minitab Inc., 2000), “STATGRAPHICS 
Plus v.5.1” (фірми Statistical Graphics Corp., 2001), “CoStat 
v.6.1” (фірми CoHort Software, 2002), “Statit Professional QC 
v.5.2.8” (фірми Statware Inc., 2000), “Axum v.7” (фірми 
Insightful Corp., 2001), які містять як стандартні набори статис-
тичних процедур, так й деякі спеціалізовані функції. 
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 Литвиненко В.И., Кругленко Н.В., Рыбченко С.П., 
Херсонский государственный технический университет, e-
mail: lvi@tlc.kherson.ua, serg548@rambler.ru 

 
Применение искусственной иммунной системы  
для прогнозирования структур “структура – 

активность”  
молекулярных структур 

В последние годы ощущается значительное увеличение 
интереса к изучению систем, основанных на биологических 
механизмах и закономерностях. Среди них необходимо выделить 
искусственные иммунные системы. Базирующиеся на иммунных 
принципах новые вычислительные методы развиваются, 
стремясь не только к лучшему пониманию системы, но также к 
решению научных и технических проблем. В докладе 
обсуждаются основные стратегии использования иммунной 
системы при решении задач распознавания и прогнозирования 
свойств химических структур. 

Целью  данной  работы  является  попытка 
продемонстрировать некоторые возможности сравнительно 
новой вычислительной парадигмы – искусственных 
иммунных систем. Рассмотрено использование концепции 
клонального отбора и иммунной сети, вместе с процессом 
созревания аффинности, и продемонстрировано, что эти 
биологические принципы могут привести к созданию мощных 
вычислительных инструментов. 

Разработанная программная среда предназначена для 
прогнозирования физико-химических свойств сложных 
молекулярных структур. Для тестирования программы с 
целью прогнозирования физико-химических свойств был 
выбран новый класс соединений, называемых имитринами. 
Имитрины являются производными имидазо [1,2-b]-1,2,4-
триазина и используются в качестве лазерных красителей 
видимого диапазона излучения. Область поглощения 
имитринов 310-480 нм, а диапазон излучения в пределах 480-
620 нм. Кроме того, они генерируют лазерное излучение в 
малоосвоенном зеленом спектральном диапазоне. 
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Для предсказания используется только информация о 
некоторых известных свойствах имитринов, таких как номер 
нижней незанятой орбитали, энергия нижней незанятой 
орбитали,  номер верхней занятой орбитали, энергия верхней 
занятой орбитали, отношение 1/LUMO-HOMO, энергия 
изгиба, диполь-дипольная энергия, энергия растяжения, 
энергия растяжения связи, торсионная энергия, общая 
энергия, энергия Ван-дер-Ваальса. Наборы этих свойств и были 
использованы в качестве антигенов в искусственной иммунной 
сети. Каждому имитрину соответствует свой набор антигенов. 
Для обучения искусственной иммунной сети (ИИС) было 
выбрано 85 соединений имитрина с известными свойствами. 

В результате обучения ИИС приобрела способность 
узнавать сходные наборы антигенов. В процессе 
распознавания ИИС узнает соответствующие наборы 
антигенов и выдает номера имитринов и квантовые выходы 
люминесценции.  

Результат работы программы 
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Тестирование показало, что ИИС из 85 исследуемых 
структур распознала: правильно – 85 (100%), неправильно – 0 
(0%), средняя ошибка 0,4476914 (для алгоритма клонального 
отбора) и 0,3981254 (для алгоритма искусственной иммунной 
сети); максимальная ошибка – 0,9958065.  

Таким образом, были получены хорошие результаты по 
прогнозированию физико-химических свойств имитринов, что 
говорит о хороших возможностях  и перспективах при 
решении задач прогнозирования физико-химических свойств 
молекулярных структур. Данный програмный комплекс может 
быть использован для прогнозирования биологической 
активности химических соединений. 
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 Концевой Я.М., Литвиненко А.В., Херсонский 
государственный технический университет, e-mail: TH-
NET@ua.fm, rembro@ukr.net 
Суптеля В.П., Городская  санитарно-эпидемиологическая 
станция, г. Новая Каховка 
Гаркуша И.И., Херсонский областной наркологический 
диспансер 

 
Применение нейронных сетей  для прогнозирования  
заболеваемости СПИДом и уровня распространения  

Вот уже несколько лет общество чрезвычайно обеспокоено 
растущей наркоманией. Вместе с тем, по специальным 
исследованиям, удалось выяснить, что значительное число 
наркоманов никогда не обращалось к врачам за помощью. На 
одного больного с диагнозом наркомания приходилось от 7 до 
8 “латентных” наркоманов. Таким образом, “айсберг” 
наркомании наблюдается только на 1/8 часть, а 7/8 его частей 
не фиксируются. Однако именно “латентные” наркоманы 
формируют процессы распространения наркотиков среди 
населения – в основном среди подростков и молодежи. По 
мнению специалистов-наркологов, один действующий 
наркоман может “втянуть” в процесс наркотизации от 5 до 7 
своих знакомых за 1-1,5 года. 

Процесс распространения наркомании сегодня можно 
условно разбить на два периода: 1) с 1991 по 1995 гг. число 
больных с диагнозом наркомания росло с небольшой 
скоростью (время удвоения числа наркоманов составляло 
около 5 лет); 2) с 1995 по 2000 гг. рост числа больных 
наркоманией резко возрос (время удвоения – 1,5 года). Таким 
образом, наркомания в последние 5 лет стала носить характер 
массовой эпидемии, которая станет важнейшим фактором 
общественной жизни столицы в ближайшие годы. Вместе с 
ростом наркомании в 1999-2000 гг. резко обострилась 
ситуация с распространением ВИЧ-инфекции (латентной 
стадии СПИДа), которая захватывает все большее число 
наркоманов. Как показал анализ, эпидемия ВИЧ/СПИД среди 
наркоманов началась в 1996 г. и была обусловлена 
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парентеральным (внутривенными инъекциями) механизмом 
передачи возбудителя. Именно в этом случае скорость 
распространения  ВИЧ-инфекции достигает  своей 
максимальной величины, т.к. при частом и совместном 
употреблении наркотиков внутривенные наркоманы 
используют либо общие шприцы, либо некачественные 
наркотики (“осветленные кровью” одного из наркоманов). 
Абсолютное большинство ВИЧ-инфицированных являются 
наркоманами или имели половой контакт с наркоманом. Все 
виды эпидемиологических процессов, как правило, являются 
нестационарными. Поэтому целесообразно применить к 
прогнозированию роста ВИЧ- позитивных людей нейронные 
сети. Они дают возможность на основе существующих 
сведений вычислить тенденцию распространения ВИЧ в 
конкретном населенном пункте. Эти исследования 
необходимы для планирования стратегии по борьбе с 
инфекцией на будущие года. Наш метод экономит время и 
физические затраты, а главное – спасает жизни. Мы говорим о 
будущем, которое может быть, но которое изменяемо. При 
этом мы исходили из того, что процессы распространения 
заболеваний описывают будущее развития процессов, исходя 
из гипотезы, что основные факторы и тенденции прошедшего 
периода сохраняются в прогнозируемом периоде или что 
можно обосновать и учесть направление их изменений в 
рассматриваемой перспективе, т.е. в предположении 
подвижности эпидемиологических процессов.  

 
Основной целью нашего исследования является 

исследования возможностей применения искусственных 
нейронных сетей для прогнозирования эпидемиологических 
процессов ВИЧ-инфекции и распространения наркомании. В 
докладе на примере данных по серомониторингу и данным по 
количеству ВИЧ-позитивных лиц (т.е. лиц, которые прошли 
клинико-иммунологическое обследование) приводится 
сравнительный анализ результатов работы нейронных сетей с 
различной архитектурой (многослойный персептрон, 
радиально-базисная сеть и линейная сеть), описываются 
используемые алгоритмы обучения и делается их анализ. 
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Блажко А.А., Яковенко А.В., Одесский национальный 
политехнический университет, г. Одесса, e-mail: 
avya@yandex.ru 

 
Методика применения механизма долгоживущих  

транзакций в системах электронного 
документооборота 

Современные системы электронного документооборота в 
большинстве случаев основаны на использовании 
реляционных баз данных. В реляционных базах данных 
документ представляется как совокупность данных, 
распределенная по ряду отношений и часто влияющая на 
другие  отношения ,  что  в  случае  больших 
многопользовательских баз данных может привести к ряду 
таких проблем: 

− невозможность автоматического возвращения в 
стабильное состояние базы данных после обнаружения 
ошибки в конкретном документе; 

− ошибки при неполном вводе в базу данных документа, 
формируемого последовательностью обычных 
транзакций; 

− затрудненность анализа потоков документов вследствие 
нагромождения данных в журнале; 

− отсутствие прямого целостного аналога документу в 
базе данных; 

− конфликты между документами, влияющими на одни и 
те же элементы данных. 
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Вышеописанные проблемы разрешимы с помощью 
механизма долгоживущих транзакций [1]. Как известно, 
обычные транзакции баз данных определяются как 
совокупность действий над базой данных, характеризующаяся 
свойствами атомарности, согласованности, изоляции, 
долговечности. Долгоживущие транзакции отличаются от 
обычных наличием таких свойств [2]: 

− долговременность (отсутствие временных ограничений 
длительности); 

− иерархичность (вложенность транзакций); 
− обратимость (возможность отмены после фиксации). 
При использовании долгоживущих транзакций документ 

представляется не как произвольный набор элементов данных 
в различных отношениях, а как упорядоченная совокупность 
действий над базой данных. Такие свойства долгоживущих 
транзакций, как атомарность, иерархичность, долговечность 
позволяют естественно отождествлять их с документами. 

К 1

К 2

К 3

П 1

П 2

П 3

Подсистема
управления ДТА

РПБД 2

РПБД 3

Подсистема сбора
данных по ДТА

Основная
БД

БД ДТА

К1, К2, К3 - клиенты БД
П1, П2, П3 - приложения БД
ДТА - долгоживущие транзакции
РПБД - рабочие пространства БД
БД - база данных
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Метод синтезу нелінійних якісних регуляторів  
з введенням додаткових членів до функціоналу 

якості 

В работе предлагается модель надстройки над стандартной 
реляционной базой данных, позволяющая прозрачно для 
конечного пользователя внедрить механизм долгоживущих 
транзакций как в существующие, так и в разрабатываемые 
системы электронного документооборота. Для этого 
предлагается система из набора триггеров и функций на 
уровне системы управления базой данных и библиотеки для 
приложения базы данных. Разработана методика адаптации 
приложений, документированных на UML, к долгоживущим 
транзакциям. В результате решен ряд проблем по интеграции 
системы документооборота с реляционной базой данных и 
предложен набор новых функций. 

Литература 
1. Feiler P. H. Configuration Management Models in Commercial 

Environments // Carnegie Mellon University – www.sei.cmu.edu/
legacy/scm/abstracts/abscm_models_TR07_91.html  

2. Miller K. W. The long transaction and work management 
integration // GITA's 22nd Annual Conference and Exhibition – 
http://www.gisdevelopment.net/proceedings/gita/1999/ 

Розглядаючи тенденції розвитку теорії і практики створен-
ня систем керування динамічними об’єктами, можна відзначи-
ти, що, по-перше, сучасна система керування повинна забезпе-
чувати максимальне використання ресурсів та можливостей 
об’єкта; і, по-друге, при цьому по можливості необхідно нада-
ти проектувальнику можливість перенести максимальну кіль-
кість функцій з об’єкта на систему керування. Вимоги, які 
висуваються до керованих систем з точки зору досягнення 
мети керування, можна умовно поділити на дві групи: вимоги 
до стійкості (включаючи запас стійкості, область стійкості, 
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де Х – вектор змінних стану; U – вектор 
керувань; A та B – матриці з постійни-
ми коефіцієнтами, матриця А описує лінійну частину керованого об’єкта; 
F(X) – нелінійна частина об’єкта, яку можна представити у вигляді ступе-
невого ряду по компонентах вектора Х.  
 

Поставимо задачу знайти керування, оптимальне з точки 
зору функціонала якості 

 
 
 
 

де w(X(t), U(t)) = w1(X(t), U(t)) + w2 
(X(t)), причому w1(X(t), U(t)) = XTPX + 
UTRU – підінтегральний вираз звичайного квадратичного функціонала 
якості, а w2 (X(t)) – деяка функція, що не залежить від U.  
 

1. Такою функцією може бути, зокрема, сума доданків розкладу 
функції Ляпунова тієї ж системи, взятих з деякими коефіцієн-
тами, що є параметрами синтезу. В нашій роботі було розро-
блено та реалізовано методику знаходження регуляторів з 
виконанням обчислень в аналітичному вигляді, проведено 
чисельне моделювання отриманих керованих систем, дослі-
джено вплив параметрів синтезу на показники якості системи 
та поведінку функції Ляпунова і частин її розкладу.  
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ступінь перерегуляції, коливальність та інші показники) та до 
якості процесів у керованій системі, зокрема, перехідних про-
цесів. Відомо, що ці дві групи вимог тісно пов’язані між со-
бою, але, з іншого боку, існує і певне протиріччя між ними [1; 
2]. Наприклад, збільшуючи стійкість системи, ми в той же час 
робимо важчою для розв’язання задачу досягнення якості, і 
навпаки. Тому метою даного дослідження є розробка методу 
синтезу керування об’єктами, функціонування або рух яких 
відбувається в суттєво нелінійних режимах, який, по-перше, 
дозволить максимально використати можливості керованого 
об’єкта і, по-друге, забезпечить при цьому задовільний комп-
роміс між вимогами до стійкості та якості. 

Розглянемо керований об’єкт, який описується системою 
диференційних рівнянь у відхиленнях: 
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Розгляд рівняння Белмана, яке відповідає заданому таким 
способом функціоналу якості, показує можливість вибором 
коефіцієнтів керувати поведінкою в часі окремих мод розкла-
ду функції Ляпунова. 

Регулятори, отримані за таким методом, можуть бути за-
стосовані для керування рухомими динамічними об’єктами 
(судном, літальним апаратом, тощо) чи виробничими процеса-
ми, що мають динаміку (наприклад, в хімічній промисловості, 
енергетиці і т.д.) Можна запропонувати й іншу галузь застосу-
вання таких регуляторів – у підготовці операторів, які керують 
динамічними об’єктами чи процесами в ручному чи напівавто-
матичному режимі. Наприклад, цю ідею було реалізовано на-
ми з використанням динамічної моделі керованого об’єкта – 
літака. Було створено модель тренажера для підготовки піло-
тів цивільної авіації. Метою тренування на такій установці є 
вироблення в оператора комплексу моторних навичок з керу-
вання об’єктом, який відповідає руху об’єкта по оптимальній 
траєкторії. Створене програмне забезпечення тренажера до-
зволяє здійснювати як “польоти” в автоматичному режимі, так 
і в режимі ручного керування, при цьому навчання оператора 
відбувається завдяки використанню командно-директорного 
принципу керування. Для того, щоб забезпечити ефективність 
процесу навчання оператора, на кожному кроці навчання йому 
слід пред’являти дедалі більш складні, але посильні задачі, які 
б відповідали обсягу навичок, засвоєних даним оператором на 
поточний момент. Для цього необхідно включити до системи 
навчання модель оператора, яка буде надавати інформаційне 
забезпечення для інших компонентів системи. На початку тре-
нування необхідно підстроїти параметри регулятора з ураху-
ванням кваліфікації оператора, а по мірі набуття ним необхід-
них моторних навичок поступово змінювати параметри регу-
лятора так, щоб керування наближалося до оптимального. 
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Висновки. Проведене чисельне моделювання показало 
значні переваги регуляторів, отриманих описаним способом, 
перед регуляторами, синтезованими за класичною методикою, 
по швидкості перехідних процесів. Крім того, можливість ви-
бору параметрів регулятора дозволяє без втрат якості керуван-
ня розширити і діапазон керованості системи за рахунок вико-
ристання в критичних областях простору станів системи регу-
ляторів, які розв’язують задачу керування в цих областях, хо-
ча в інших областях і не є оптимальними. 

Література 
1. Зубов В.И. Проблема устойчивости процессов управления. – 

СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2001. – 353 с. 
2. Летов А.М. Динамика полета и управление. – М.: Наука, 
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Сучасні об’єктно-орієнтовані засоби розробки  

програмного забезпечення 

Сучасні технології розробки значно скорочують життєвий 
цикл розробки програмного забезпечення. Інструментальні 
засоби для розробки програмного забезпечення відрізняються 
високою складністю, а виходячи з цього, тривалістю і, отже, 
високою вартістю розробки, але простою підтримкою і супро-
водом. 

Існують великі компанії, що є лідерами в області створення 
методологій і програмних рішень, орієнтованих на програміс-
тів, аналітиків, тестувальників. З них – Rational Software, 
Microsoft, Visual Object Modelers Inc, SOFTEAM та інші. 

Розглянемо деякі популярні й ефективні CASE-засоби. 
Rational Rose v2001. 

Надзвичайно багатий набір засобів Rose надає розробни-
кам: 

1) Проектування систем – кодогенерація. Дозволяє ство-
рену модель перетворити в опис конкретною мовою 
програмування. Підтримується: С++, Ada, Java, Basic, 
Xml, Oracle. Також до Rational Rose сторонніми компа-
ніями розробляються спеціальні мости до нестандарт-
ного постачання мов, наприклад, до Delphi. 

2) Можливості зворотного проектування – реінженірін-
гу, коли готову інформаційну систему (наприклад, на 
С++) чи базу даних (на Oracle) імпортують в Rose з 
метою одержання наочної візуальної (структурної) 
моделі. 

3) Round-trip engineering – поєднує можливості перших 
двох підходів, коли створюється система, а через де-
який час еволюційного періоду (доробок) піддається 
знову реінжинірингу і знову кодогенерації. 

Visual UML v2.7.2 
Представляє могутній і зручний засіб моделювання з по-

вною підтримкою мови UML. 
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Містить: 
1) Всі основні типи діаграм: Use CASE, Package, Class, 

Object, Activity, State, Collaboration, Sequence, 
Component і Deployment. 

2) Засоби зворотного проектування. 
3) Кодогенерацію на багатьох мовах програмування 

(близько 10) і для великих інформаційних систем, таких 
як Sybase, Oracle, Informix. 

Недоліки в тому, що цей продукт не інтегрований з відоми-
ми CASE-системами (Rational Rose і ін.), а також із засобами 
розробки та створення систем (Visual Studio). А також немож-
лива кодогенерація одночасно всіх класів системи – тільки 
поодинці. 

Objecteering / UML 
Призначений для роботи групи розробників з можливістю 

залучення до роботи сторонніх розроблювачів. Він включає 
провідне UML-моделювання. Програма може працювати з 
проектами і групами будь-якої величини. 

У новій версії програми: 
− новий інтуїтивний інтерфейс користувача; 
− моделювання тестів з послідовними діаграмами; 
− перевірка правил присвоювання імен; 
− генерація, виконання і документація тестів для Java; 
− кодогенерація на мовах С++, Java. 
− створення і генерація документації. 
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Метод  представления и обработки  знаний   
в  динамических экспертных системах 

 

Среди специализированных систем, основанных на 
использовании знаний, наиболее значимы и эффективны в 
настоящее время экспертные системы реального времени, или 
динамические экспертные системы. При разработке 
динамических экспертных систем одной из актуальных задач 
является быстрая настройка на решаемые задачи и построение 
базы знаний для решения конкретных задач. Кроме того, 
основной особенностью динамических экспертных систем 
является скорость получения правильного решения. 

Для этих целей был применен метод на основе 
модифицированного алгоритма ID3. Алгоритм обеспечивает 
индуктивное формирование знаний по фактам и примерам 
ситуаций. Знания в этом случае представляются в виде дерева 
решений. ID3 – алгоритм формирования дерева решений, 
который последовательно строит дерево решений из набора 
фактов. Дерево построено рекурсивным методом “сверху-
вниз”. На каждом шаге построения дерева алгоритм работает 
над набором аргументов, которые ассоциированы с узлами на 
частичном дереве. Если все аргументы на узле имеют 
одинаковое значение, узел превращается в лист. В другом 
случае вычисляется критерий для определения наилучшего 
набора аргументов по мере продвижения вниз по каждой 
ветке. После того, как тест для узла был выбран, аргументы 
разделяются вниз по каждой ветке, и на конце каждой ветки 
рекурсивно вызывается алгоритм. В общем случае различный 
порядок анализа признаков приводит к построению различных 
деревьев решений. Кроме того, большое значение имеет и 
определение критерия для наилучшего набора аргументов. В 
данном варианте алгоритма ID3 предлагается для определения 
порядка, в котором анализируются признаки, использовать 
информационный критерий, вычисляемый с помощью 
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эвристической оценочной функции. 
При этом база правил экспертной системы состоит из двух 

наборов правил: набора правил запросов пользователя для 
получения необходимой информации, которая нужна для 
осуществления  классификации ;  набора  правил 
классификации, которые используются для создания 
классификации. Последовательность создания правил 
следующая: 

Первый шаг – создание правил пользовательских запросов. 
Цель каждого правила пользовательских запросов – узнать у 
пользователя значение конкретного признака. Здесь же 
формируются критерии для оценочной функции. Правила 
запросов сформированы таким образом, что они срабатывают 
только тогда, когда значение конкретного признака 
необходимо, но недоступно. Если, к примеру, значения 
конкретных признаков были заявлены перед началом запуска 
правил классификации, правила запросов для этих признаков 
никогда не сработают. Обычно правила пользовательских 
запросов и классификации срабатывают поочередно. Правила 
пользовательских запросов генерируются посредством 
внеочередного прохода по дереву. Во время прохода каждый 
узел ассоциируется с уникальным идентификатором, который 
используется для проверки пребывания в данном узле на 
момент исполнения правила. 

Второй шаг – создание правил классификации. Задача 
правил классификации – проход дерева решений по пути от 
начала дерева до листа. Тогда как правила запросов 
ассоциированы с внутренними узлами дерева решений, 
правила классификации – с ветками дерева. 

Данный подход имеет следующие преимущества: 
Первое преимущество – экономия времени по сравнению с 

созданием правил вручную. Второе достоинство связано с 
точностью правил для новых фактов. Третье достоинство 
состоит в том, что даже если для решения задачи определено 
небольшое количество фактов, база правил, сформированная с 
помощью данного метода, может быть использована как 
начальный вариант решения задачи. 
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Данный метод может применяться для построения баз 
знаний и решений класификационных задач не только в 
диагностических системах, но и в других типах динамических 
экспертных систем. 
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Капінус А.А., Шарейко Д.Ю., Миколаївське регіональне 
представницт-во Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини “Україна”, м. Миколаїв, e-mail: 
mnkukraine@mksat.net 

 
Цифрова система сигналізації 

На даний час є багато методів захисту автомобілів (різні 
сигналізації, стопор керма і т.д.), але на всіх машинах стоять 
звичайні механічні замки, ключі до яких випускаються з n-м 
інтервалом. Багато з цих замків мають малий захист. Виходя-
чи з цього, ставилася наступна задача – розробити універсаль-
ну сигналізацію, яка б максимально захищала автомобіль. 

 У світі біля 30-50 фірм, які випускають різного роду авто-
сигналізації і біля 100-150 фірм, які встановлюють в офіси, 
склади, малі і великі підприємства електронні замки (тобто 
замки з карткою на контактній або безконтактній основі). В 
Україні є біля 2-3 фірм, які встановлюють електронні замки на 
підприємствах, зокрема, в Криму на підприємстві “Союз-
Віктан” використовується саме ця система. Це дозволило удо-
сконалити контроль за службовцями даного підприємства. 
Причому на “Союз-Віктані” ця система себе вже цілком ви-
правдала. Вона дозволила контролювати час входу на той або 
інший об’єкт підприємства різними службовцями. 

Пропонується сигналізація, за основу якої бралися напра-
цювання самих перспективних двох фірм світу, зокрема Mul-t-
Lock; Magic Systems. 

Поєднання цих напрацювань дає наступні результати:   
− вмикання автоматично при закритті дверей або за допо-

могою спец. брелка, в залежності від бажання власника, 
причому всі функції захисту власник має можливість 
виставляти власноруч; 

− активізація захисту при пред’явленні несправжньої без-
контактної електронної картки, а також при спрацюван-
ні датчиків на пошкод-ження будь-якої частини авто 
(скло, кузов, колеса і т.д.); 

− миттєве блокування ходової частини, керма, склопідйо-
мників, двигуна, коробки передач, замка запалювання 
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автомобіля, одним словом, блокування всіх складових 
автомобіля, які можна заблокувати, з вживанням сирени 
з відповідним повідомленням на спец. пейджер власни-
ка; 

− запис інформації про кілометраж проїзду людей з дові-
реністю; 

− запис і стирання призначених для користувача карток, 
тобто карток для людей з довіреністю, проводяться гос-
подарем автомобіля без застосування спеціалізованого 
обладнання з допомогою “майстер-картки”. 

Розроблена система забезпечує: комфорт; високий захист 
завдяки великій кількості комбінацій кодів карток і неможли-
вості сканування, тому що радіообмін між зчитувачем і карт-
кою відбувається тільки на близькій відстані; контроль авто-
мобіля; наявність звукової і світлової індикації всіх режимів 
роботи системи; досить тривалий термін служби призначених 
для користувача карток завдяки відсутності фізичного контак-
ту картки при зчитуванні. 

Цей пристрій може бути застосований у будь-якій галузі 
народного господарства, де є потреба в захисті майна. 
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Бидниченко А.Г., Украинский государственный морской 
технический университет им. адмирала Макарова 

 
Современные возможности производства чертежей  

и моделей в промышленности 

В настоящее время отслеживается быстрое развитие рынка 
программного обеспечения для производства чертежей и 
моделей. Оно связано с ростом качества выпускаемой 
продукции и сокращением производственно-технологического 
цикла. 

Все существующие CAD/CAM-системы можно условно 
классифицировать по назначению и по сложности. По 
назначению их можно разделить на универсальные и 
специализированные. Специализированные системы решают 
узкий круг задач в конкретной отрасли производства. Например, 
система “ИСПА” применяется для расчетов изделий на 
прочность, системы “VisFly” и “VisModel” применяются для 
создания моделей-прототипов. 

Универсальные системы решают широкий спектр задач в 
одной или нескольких отраслях промышленности. Эти 
системы имеют, как правило, многомодульное строение, 
поэтому они нашли более широкое применение в последние 
годы. Они легко настраиваются под определенный вид 
производства с помощью специальных приложений. 

Примером многомодульного строения является пакет 
AutoCAD. Он содержит несколько программ и приложений 
для выполнения определенного круга поставленных задач. 
Графическая часть пакета позволяет выполнять чертежи 
различной сложности и содержания, имитортировать и 
экспортировать чертежи, созданные в других графических 
системах. 

AutoCAD Designer – приложение, позволяющее заниматься 
объемным параметрическим твердотелым моделированием на 
основе элементов, созданных в среде AutoCAD. При этом 
сохраняется взаимообратная связь модели и чертежа. 
AutoCAD Surf – приложение, предназначенное для построения 
формообразующих кривых, поверхностей деталей и на их 
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основе каркасных моделей. 
В спроектированной российской фирмой “АСКОН” 

графической системе КОМПАС возможно создание эскиза 
детали как на основе типовых геометрических объектов, так и 
на основе более сложных. Построение объемной детали 
осуществляется путем выдавливания. В диалогах параметров 
чтения файлов DXF и DWG существуют вкладки, 
позволяющие  установить  соответствие  между 
характеристиками объектов AutoCAD и объектов КОМПАС. 
Это позволяет сделать совместимой работу в двух 
графических редакторах. 

Графический системный продукт SolidWorks позволяет 
выполнять как чертежи, так и модели. В нем возможно 
автоматизированное построение чертежа по заранее 
созданной модели. По сравнению с         КОМПАСом 
расширен ряд системных команд, выведенных на интерфейс 
пользователя, и возможностей быстрого построения чертежа 
или модели. Не исключаются вариант создания эскиза с 
использованием изометрического расположения самой детали 
и редактирование размеров графических примитивов в меню 
PropertyManager, что позволяет значительно ускорить 
технологический процесс создания модели. 

На основе вышеизложенного нужно отметить, что 
применение графических систем подобного рода для 
производства чертежей и моделей в разных отраслях 
промышленности требует от специалистов высокого уровня 
подготовки, знание последовательности методов построения 
чертежей и моделей в конкретной системе графического 
моделирования. Применение таких программных продуктов 
на предприятиях экономически оправдано в связи с резким 
сокращением затрат на конструкторско-технологический 
процесс производства продукции. 
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Кондратенко  Г.В., Український державний морський техніч-
ний університет ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, e-mail: 
kondrat@rmc.mksat.net 

 
Об’єктна декомпозиція задачі оптимального  

планування маршрутів 

Доповідь присвячено розробці об’єктно-орієнтованої моде-
лі процесів планування оптимальних гамільтонових циклів у 
системі підтримки прийняття рішень (СППР) при бункеруван-
ні суден за умови нечітких замовлень. Для представлення 
структури класів та характеру семантичних взаємозв’язків між 
ними застосовано діаграми класів у поширеній нотації Буча 
[1]. 

Об’єктну модель вхідних даних задачі планування оптима-
льних маршрутів та траєкторій наведено на рисунку. Тут базо-
вий абстрактний клас для збереження даних TDataObject успа-
дковується від стандартного базового класу TObject і містить 
ключове поле KeyId (унікальний ідентифікатор об’єкта даних), 
за значенням якого формуються вказники на об’єкти 
(Замовлення, Замовники та Дислокації). Такий механізм по-
кликаний забезпечувати відновлюваність об’єктів 
“Бункерувальна програма” та “Система планування маршру-
тів” після перерв у роботі програмного комплексу СППР. Абс-
трактний клас TDataObject включає ряд загальних для всіх 
об’єктів даних операцій: конструктор Create, що створює но-
вий об’єкт даних із заданими параметрами; конструктор 
CreateDefault, що створює новий об’єкт даних з параметрами 
по замовчуванню; конструктор Load, що призначений для від-
новлення об’єкта даних з потоку; віртуальна функція Store, 
призначена для збереження стану об’єкта даних у потоці. Всі 
класи-нащадки повинні перевизначати поведінку перелічених 
операцій. 
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{Глобальні  визначення}
TKeyId = String [20]; {Унікальний ідентифікатор об'єкта даних}

A

TObject

A

TDataObject
KeyId : TKeyId

CreateDefault(Key : TKeyId)
Create(Key : TKeyId, arg name)

Load(Source : TStream)
Stor e(Target : TStream)

Абстрактний базовий  клас  
мови Object Pascal 
(бібліотечний клас)

Абстрактний клас  об'єк тів 
даних -- елемент ів баз даних

TCustomer
FullName : String

BankDetails : String
Remark : String
Address : String

Icon : TIcon
FuzzyBehaviour : TMF

TDislocation
X : Integer
Y : Integer

FullName : String
Icon :  TIcon

TDemand
CrispDemand : Double

Dislocation : TKeyId
Customer : TKeyId

FuzzyDemand : TMF
Create(Dem : TKeyId, Dis : TKeyId, CD : Double, FD : TMF, Key : TKeyId)

Замовник

Замовлення

Дислокація

TMF

FuzzyDemand

Функція належності
(розробляється в 
модулі FuzzyLib)

TIcon

Іконка (бібліо-
течний клас)

Icon

FuzzyBehaviour

Custome r Di sloca ti on

TIconIcon

Іконка (бібліо-
течний клас)

Діаграма класів модуля DataClasses 

Клас “Замовник” (TCustomer) що призначається для збере-
ження інформації про організацію (компанію), що замовляє 
паливо. До властивостей даного класу відносяться: повна на-
зва замовника, юридична адреса, банківські реквізити, поле 
для коментарія, іконка (для графічної візуалізації), а також 
сформоване експертами нечітке число, що характеризує типо-
ву поведінку конкретного замовника (відхилення від чіткого 
обсягу замовленого палива у відносних одиницях). В класі 
TCustomer перевизначаються всі успадковані віртуальні про-
цедури та конструктори відповідно до його специфічної функ-
ціональності. 
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Клас “Дислокація” (TDislocation) є нащадком класу 
TDataObject. Його задача полягає у збереженні географічної 
інформації про можливий пункт розміщення замовлення. До 
специфічних властивостей класу TDislocation відносяться: 
повна назва пункту дислокації, координати x, y та іконка для 
візуалізації на мапі. 

Об’єкти класу “Замовлення” (TDemand) містять інформа-
цію про конкретні замовлення. Через зв’язки Dislocation та 
Customer об’єкти даного класу здійснюють зв’язок з асоційо-
ваними “Замовниками” та “Дислокаціями”. Потужність обох 
зв’язків завжди “один до одного”, тобто одному “Замовленню” 
відповідає один “Замовник” в одній “Дислокації”. Видимість 
пов’язаних об’єктів забезпечується через одноіменні поля типу 
TKeyId. Поле CrispDemand дійсного типу визначає обсяг чіткого 
замовлення, а поле FuzzyDemand – обсяг нечіткого замовлення. 

Повністю діаграма класів та характер їх взаємодії 
(діаграму станів та  переходів) наводиться у доповіді. Розроб-
лена об’єктна модель служить базою для програмного компле-
ксу СППР, що дозволяє автоматизувати ряд важливих етапів 
прийняття рішень у процесі планування бункерувальних опе-
рацій та значно підвищити їх ефективність. 

Література 
1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

с примерами приложений на С++. – 2-е изд. – М.: Бином, 
1999. – 560 с. 
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Моринець А.Н., Український державний морський технічний 
університет, м. Миколаїв  

 
Пріоритетність суднової енергетики для інновацій:  
науково-методичні аспекти управління інвестиціями  

в суднобудуванні 

Доповідь присвячена проблемам розвитку національного 
суднобудування. Проаналізовано причини спаду виробництва 
та вказані шляхи виходу з кризи галузі. Показана насущність 
революційних змін у політиці інвестування і переходу на інно-
ваційний шлях розвитку. В умовах фінансово-економічного  
дефіциту на суднобудівних підприємствах це можливо тільки 
при високоефективному науково-технічному менеджменті, 
який має враховувати передовий світовий досвід, але орієнту-
ватись на творчий, науковий та інтелектуальний потенціал 
нації.  

Розкрито причини кризи: невідповідність між внутрішніми 
(менеджмент, маркетинг, науково-технологічний і фінансово-
економічний стан підприємств, кадровий потенціал) і  зовніш-
німи факторами розвитку підприємств (інфраструктура галузі, 
механізми і засоби державного управління, фінансова і кредит-
но-банківська системи, кон’юнктура ринку). У контексті загаль-
ної методології  запропонований ряд заходів виходу галузі на 
шлях стійкого розвитку. 

Наявні схеми інвестування придатні для тактичних рішень, 
наприк- лад, задач виживання окремих суднобудівних підпри-
ємств, але абсолютно неприйнятні для довгострокового засто-
сування, оскільки з невідворотністю призводять до відмовлен-
ня від НДДКР, згортанню і спрощенню виробництва, трансфо-
рмації цілісних суднобудівних комплексів у відособлені заво-
ди, верфі, стапелі і т.ін.  Тому прийняті програми суднобуду-
вання і є нездійсненними. Очевидно, погодившись з утратою 
позицій вітчизняного суднобудування на даному етапі розвит-
ку, варто приступити до перепідготовки суднобудівної проми-
словості для активізації дій на світовому ринку в майбутньо-
му.  

Рекомендується, керуючись принципами міждисциплінар-
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ного підходу,  змінити діючу в галузі парадигму на нову, при-
датну для розвитку суднобудування як високої технології. 
Стратегію розвитку переорієнтувати на максимальне викорис-
тання комплектуючих вітчизняного виробництва. На основі 
інтеграції вітчизняного досвіду виконання великих проектів і 
транснаціональних доктрин глобального менеджменту створи-
ти ефективну систему управління інноваційно-інвестиційним 
процесом у суднобудівній галузі, організаційно побудувавши 
її на основі інформаційних технологій і систем.  

Оскільки споживчі властивості суден у значній мірі визна-
чаються їхнім енергетичним обладнанням, то в новій концеп-
ції розвитку суднобудування найважливіший науково-
технічний пріоритет для інновацій варто відвести судновій 
енергетиці, причому базованій на газотурбінних технологіях.  

Відомо,  що  близько  80%  суднобудівних  потужностей 
сконцентровано в 10 країнах, але тільки 7 країн світу мають 
повні цикли газотурбобудування. Вітчизняний НВКГ “Зоря” – 
”Машпроект” є світовим лідером морського турбобудування. 
Це конкурентна перевага, і було б недальновидно її не викори-
стовувати. Реалістичність концепції підтверджується успіш-
ним досвідом багаторічної експлуатації газотурбоходів проекту 
“Атлантика”. Установлені на цих суднах газотурбінні установ-
ки типу М25 мають невичерпні резерви подальшого вдоскона-
лення, у тому числі і з використанням розробок, виконаних в 
УДМТУ у відділі підготовки і спалювання важкого палива. 

Джерелом же інноваційного розвитку суднобудівної галузі 
є людський капітал, а способом реалізації – інвестиції в науко-
во-освітні технології. 
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Методи апаратної реалізації нечітких управляючих  

пристроїв для керування об’єктами з 
невизначеностями 

На технічні характеристики нечітких управляючих при-
строїв, зокрема на їх швидкодію і спосіб дискретизації управ-
ляючого впливу та вимірюваних сигналів, суттєвий вплив має 
вибір платформи для апаратного синтезу [1; 3]. Розрізняють 
три основні підходи до реалізації процесів формування управ-
ляючих сигналів в нечітких контролерах – програмний, про-
грамно-апаратний та апаратний.  

Програмний підхід передбачає реалізацію алгоритмів нечі-
ткої логіки програмним способом на універсальних мікропро-
цесорних пристроях, програмні моделі яких складаються із 
стандартного набору інструкцій і не містять спеціально розро-
блених команд для реалізації алгоритмів обробки нечіткої ін-
формації. Перевага даного підходу полягає в його універсаль-
ності, стандартизованості, максимальній гнучкості та економі-
чності. Застосування програмного підходу для апаратної реа-
лізації ЦПНЛ та нечітких контролерів розглядається в робо-
тах. Разом з тим практичне застосування програмного підходу 
обмежується необхідністю використання значних обчислюва-
льних потужностей при апаратній реалізації нечітких контро-
лерів. 

Програмно-апаратний підхід ґрунтується на застосуванні 
спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв, що містять у 
своїх програмних моделях повний чи частковий набір команд 
для виконання операцій обробки нечіткої інформації. Серед 
поширених серій спеціалізованих мікроконтролерів з нечіткими 
інструкціями слід назвати мікроконтролери Motorola серій 
МС68НС05, МС68НС08, МС68НС11, МС68НС12, МС143150 
та Intel серій 80C196, 80C296. У порівнянні з чисто програм-
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ним підходом, програмно-апаратний підхід вивільнює більші 
обчислювальні потужності ядра мікропроцесора для реалізації 
задач управління, не пов’язаних з виконанням нечітких опера-
цій. Однак всі етапи обробки нечіткої інформації в нечітких 
контролерах, що розроблені за програмно-апаратним підхо-
дом, здійснюються послідовно, що не дозволяє використову-
вати паралелізацію обчислювальних процесів для підвищення 
швидкодії. Приклади застосування програмно-апаратного під-
ходу при розробці нечітких контролерів наведено в роботах.   

При реалізації апаратного підходу до синтезу нечітких кон-
тролерів та БНЛВ всі етапи формування вихідного управляю-
чого сигналу реалізуються окремими пристроями різного фун-
кціонального призначення для обробки та перетворення нечіт-
кої інформації. Цей підхід забезпечує максимальну швидкодію 
та надає широкі можливості щодо удосконалення структурної 
організації нечітких контролерів, зокрема паралелізації обчис-
лювальних процесів та застосування конвеєрного принципу 
[1]. Серед існуючих розробок слід назвати мікрочіпи 
STMicroelectronics ST6 та SIEMENS SAE81C99, що представ-
ляють собою співпроцесори для нечіткого логічного висновку 
і функціонують у парі з мікропроцесором загального призна-
чення. Недоліком перелічених пристроїв є незмінність їх стру-
ктури, тому при розв’язанні деяких задач управління їх мож-
ливості можуть бути надлишковими, для інших же задач набір 
реалізованих у співпроцесорах алгоритмів обробки та перетво-
рення нечіткої інформації може бути недостатнім (наприклад, 
до співпроцесорів неможливо ввести додаткову форму функції 
належності, нові методи дефаззіфікації чи обчислення нечіт-
ких логічних операцій).  

На сучасному етапі значного поширення набули системи, 
розроблені на одному кристалі (технологія system-on-chip). Ці 
системи позбавлені перелічених вище недоліків, однак вима-
гають виготовлення інтегральної мікросхеми із логічною стру-
ктурою, пристосованою для конкретної задачі, що до появи 
програмованих логічних інтегральних схем було пов’язане з 
занадто великими витратами коштів. Програмовані логічні 
інтегральні схеми (ПЛІС), зокрема типу FPGA, дають змогу 
здійснювати реалізацію пристроїв та систем з нечіткою логі-
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кою на основі чисто апаратного підходу з досягненням всіх 
його переваг.  
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Фізичне моделювання процесів бункерування суден  

в лабораторних умовах 

При здійсненні бункерувальних операцій (БО) реальні про-
цеси завантаження/розвантаження вантажних танків характе-
ризуються інформацією про рівень вантажу, яка поступає від 
відповідних датчиків ДР – датчиків рівня рідинного вантажу в 
танках. Вихідні сигнали ДР (за умов їх адекватної роботи) 
забезпечують достовірне діагностування пошкод-жень ванта-
жних систем танкерів тільки при відсутності коливань вільної 
поверхні рідинного вантажу, що можливо в умовах відсутнос-
ті хитавиці судна, зокрема, при здійсненні операцій бункеру-
вання біля причальної стінки в умовах повного штилю або при 
незначній брижі. Разом з тим БО часто проводяться на рейді 
або у відкритому морі в умовах суттєвих зовнішніх збурень 
морського середовища. При хитавиці суден це обумовлює 
виникнення коливань вільної поверхні вантажу і не дозволяє 
однозначно оцінити його кількість в кожному з вантажних 
приміщень – танків. В таких випадках, в т.ч. при розв’язанні 
задач діагностування пошкоджень, необхідно попередньо 
згладжувати поточні сигнали ДР, як запропоновано в [1]. Ал-
горитми роботи системи діагностування (СД) досить добре 
показали себе в режимах імітаційного моделювання [1], а тому 
наступним кроком має стати проведення фізичних експериме-
нтів для їх подальшого вдосконалення та практичного впрова-
дження. 

Для експериментального дослідження ефективності систе-
ми діагностування пошкоджень в умовах, наближених до реа-
льних, розроблено експериментальний стенд, що дозволяє 
проводити фізичне моделювання процесів завантаження/
розвантаження вантажних відсіків з урахуванням коливань 
вільної поверхні рідини при хитавиці судна (структурну схему 
та зовнішній вигляд стенду наведено в доповіді). 

Розроблений експериментальний стенд дозволяє: 
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− досліджувати коливання вільної поверхні рідинного 
вантажу в танках танкера при регулярному та нерегуля-
рному хвилюванні; 

− досліджувати процеси завантаження/розвантаження 
вантажних приміщень танкера при бункеруванні в умо-
вах суттєвих зовнішніх збурень морського середовища; 

− проводити фізичне моделювання пошкоджень типу 
“теча в танку”; 

− збирати та передавати на ЕОМ інформацію з датчика 
неперервного вимірювання рівня для подальшої оброб-
ки, насамперед, алгоритмами обробки інформації СД; 

− реалізовувати керування двигуном постійного струму 
за заданими за допомогою ЕОМ законами зміни часто-
ти обертання валу.  

На базі розробленого лабораторного стенду проведено ряд 
експериментів, пов’язаних з дослідженням ефективності алго-
ритмів діагностування пошкоджень вантажних танків та арма-
тури трубопроводів при всіх можливих режимах роботи стен-
да: а) хитавиця відсутня (частота обертів двигуна дорівнює 0); 
б) хитавиця має регулярний характер (частота обертання дви-
гуна постійна), фактичний рівень вантажу в резервуарі залиша-
ється постійним; в) хитавиця має регулярний характер, зада-
ний рівень вантажу в резервуарі змінюється за нелінійним 
законом; г) хитавиця має нерегулярний характер (частота обе-
ртання двигуна змінюється протягом часу моделювання за 
заданим ЕОМ законом), заданий рівень вантажу в резервуарі 
постійний; д) хитавиця має нерегулярний характер, заданий 
рівень вантажу в резервуарі змінюється за нелінійним зако-
ном. 
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Механізм граничного сканування в неоднорідних  

процесорних системах 

Мікропроцесорні системи, які безпосередньо взаємодіють з 
об’єктом управління або контролю, прийнято називати вбудо-
ваними (embedded). 

На даний час більшість таких систем є гетерогенними бага-
топроцесорними обчислювальними системами, де, крім мікро-
процесорних елементів, присутні програмовані інтегральні 
контролери промислових інтерфейсів, програмовані логічні 
інтегральні схеми (ПЛІС), блоки пам’яті з різною організацією 
й інші інтегральні компоненти. 

Процес проектування подібних систем являє собою складну 
комплексну задачу, в рамках рішення якої колектив розробни-
ків визначає архітектуру, співвідношення і функціональне 
наповнення апаратної і програмної складових системи. Вибо-
ру підлягають засоби та технології, що забезпечують виконан-
ня вимог реального часу, надійності і безпеки функціонуван-
ня, ефективного відлагодження і тестування на етапах проек-
тування, виробництва й експлуатації. 

Нижче розглянемо методи і засоби, що підвищують ефек-
тивність виконання найбільш трудомістких етапів проектуван-
ня, таких як відлагодження і тестування, а також що вирішу-
ють ряд проблем на етапах виробництва й експлуатації систе-
ми. Очевидна на перший погляд орієнтація засобів, що розгля-
даються, на вирішення комплексу “апаратних” проблем не 
виключає можливості їх успішного застосування при проекту-
ванні програмного забезпечення системи. 

Вибір методів і засобів вирішення перерахованих вище 
задач визначається рядом основних параметрів проекту вбудо-
ваної обчислювальної системи: 

− статусом проекту і передбачуваним переліком кроків в 
його виконанні; 

− прогнозованою кількістю виробів (серійність); 
− складністю структурно-функціональної організації сис-
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теми, що розробляється. 
Статус проекту і тимчасові рамки його виконання значною 

мірою визначають ризик проектувальника на різних етапах. 
“Допустимий” рівень помилок для кожного з кроків проекту 
дозволяє розробнику обирати засоби відлагодження, верифіка-
ції і тестування. При цьому на перше місце виходять уніфіко-
вані інструментальні засоби з малою ресурсоємкістю резиден-
тної складової і широким спектром задач, що вирішуються. 

Серійність випуску визначає допустимий рівень надмірно-
сті виробу, що проектується. Оскільки інструментальні меха-
нізми не використовуються у процесі експлуатації, вони пови-
нні бути виключені з серійних виробів або суміщені з компо-
нентами, призначеними для вирішення цільової задачі. 

Коли мова йде про розробку крупносерійного виробу, за-
кладати в нього можливість роботи в інструментальному ре-
жимі часто невигідно. Розробник може пожертвувати вартістю 
і комфортністю відлагодження і тестування на етапі створення 
системи. Однак кінцевий виріб повинен бути пристосований 
для здійснення контролю функціонування всіх компонентів, 
що входять до нього, і підсистем протягом усього життєвого 
циклу. Навпаки, на етапі створення макету, дослідних зразків 
або при дрібносерійному виробництві вбудованих систем під-
вищується роль інструментального забезпечення. 

Складність структурно-функціональної організації системи, 
що проектується, багато в чому визначається кількістю і мірою 
неоднорідності компонентів і підсистем, параметрами інтер-
фейсів і протоколів, вимогами до надійності і безпеки функці-
онування. Неоднорідність обчислювальних механізмів і ком-
понентів сучасних мікропроцесорних систем істотно ускладнює 
процес проектування і відлагодження. Для верифікації і тесту-
вання проекту потрібні складні інструментальні засоби та ін-
терфейси, наприклад, засоби вкладеного відлагодження або 
напівнатурне моделювання [3]. 

Прикладом неоднорідних мікропроцесорних систем є вели-
ка частина комунікаційних контролерів, бортових і промисло-
вих обчислювачів, контролерів медичного обладнання і моду-
лів транспортної автоматики. 

Найважливіша роль у створенні апаратури мікропроцесор-
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них систем відводиться сьогодні методам і засобам тестоздат-
ного проектування DFT (Design For Test) [1]. Перспективним 
прийомом є впровадження в систему спеціалізованого діагнос-
туючого процесора. Можливий варіант поєднання функцій діаг-
ностики з роботою одного з основних обчислювачів вбудованої 
системи. Перспективним напрямом у сучасній мікропроцесорній 
техніці є багатоцільові підсистеми, що отримали назву SoC 
(System-On-a-Chip). Вони виступають як самостійні вироби або є 
частиною неоднорідної мікропроцесорної системи. Специфіка їх 
циклу проектування накладає свої особливості на параметри, що 
обговорюються, що не дозволяє застосовувати до таких систем 
наведені вище міркування без змін. 

Незалежно від значень розглянутих вище параметрів прак-
тично всі проекти вбудованих обчислювальних систем перед-
бачають рішення ряду інструментальних задач, які можна 
умовно поділити на три групи: 

− початкове тестування, яке виявляє технологічні дефек-
ти виготовлення; 

− доставка необхідної конфігурації для компонентів, що 
програмуються; 

− підтримка різних відлагоджувальних механізмів 
(статичних або динамічних) і режиму моніторинга. 

Для вирішення цих задач вбудована система повинна міс-
тити в собі необхідний набір спеціалізованих резидентних 
засобів. Розглянемо особливості застосування в якості таких 
засобів механізму граничного сканування IEEE 1149.1 1990 
(JTAG). 

Гнучкість використання механізму граничного сканування 
досягається декількома особливостями стандарту: 

− можливістю паралельної узгодженої роботи декількох 
пристроїв, що підтримують даний стандарт; 

− можливістю розширення механізму (введення додатко-
вих команд та форматів даних). 

Перше визначає можливість використання механізму гра-
ничного сканування при розробці багатопроцесорних систем. 
Друге розширює коло задач, де може ефективно застосовува-
тися механізм, дозволяючи вирішувати, наприклад, задачі від-
лагодження, збору діагностики і моніторингу. 
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Однієї з головних особливостей даного механізму є спеціа-
лізований послідовний чотирипровідний інтерфейс TAP (Test 
Access Port) контролера [4]. Протокол роботи цього інтерфей-
су являє собою кінцевий автомат з 16 станами. Одна з ліній 
інтерфейсу управляє безпосередньо переходами автомата. 
Прийом і передача даних здійснюються синхронно (у складі 
інтерфейсу є виділена лінія синхронізації). 

Даний інтерфейс працює в двох режимах: режим читання/
запису регістрів команд (IR) і режим читання/запису регістрів 
даних (DR). При цьому читання і запис відбуваються одночас-
но по двох роздільних лініях, одна з яких (вихідний) має три 
рівні сигналу (TRI-State), що повинно враховуватися при роз-
робці аналогової моделі системи на початкових етапах тесту-
вання. 

Стандарт механізму граничного сканування визначає вимо-
ги до реалізації трьох основних режимів роботи інтерфейсу: 
BYPASS, EXTEST, SAMPLE/PRELOAD. Один з них – BYPASS 
– дозволяє ефективно використати можливості послідовного ін-
терфейсу при організації довгих послідовно об’єднаних ланцюж-
ків. Два інші режими забезпечують потенційну можливість про-
ведення тестів методом граничного сканування. 

У режимі роботи EXTEST забезпечується можливість зні-
мати або встановлювати логічні значення на робочих контак-
тах електронних компонентів, чим забезпечується часткова 
або повна перевірка ланцюгів, що стосуються безпосередньо 
того компонента, що тестується. 

Режим роботи SAMPLE/PRELOAD дозволяє тестувати ядро 
електрон-ного елемента в статичному режимі, виставляючи 
або знімаючи значення логічних рівнів на границі його вихід-
них буферів. 

З функціональних особливостей перерахованих вище ре-
жимів роботи тестового механізму витікає реальна можливість 
вирішення двох перших інструментальних задач: початкового 
тестування і конфігурування компонентів, що програмуються. 

Що стосується третьої групи задач, залишаючись у рамках 
стандартних режимів роботи інтерфейсу, неможливо здійсню-
вати комплексне динамічне відлагодження в режимі реального 
часу. Задача статичного відлагодження частково може бути 
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вирішена, однак продуктивність класичного механізму грани-
чного сканування в цьому випадку недостатня. 

Стандарт допускає введення додаткових режимів роботи 
механізму граничного сканування, тому для здійснення відла-
годжувальних робіт фірми-виробники електронних компонен-
тів спеціально вводять нові інструментальні режими, розши-
рюючи систему команд і формати даних інтерфейсу. 

Прикладом такого підходу є механізм відлагодження мік-
ропроцесорів, який закладений в архітектуру процесорних 
ядер компанії ARM (Advanced Risc Machines) Embedded ICE 
[5]. До складу процесорного ядра ARM входить спеціалізова-
ний блок відлагодження (моніторинга), який за допомогою 
механізму граничного сканування програмується для роботи в 
інструментальному режимі. Далі в цьому режимі, через меха-
нізм граничного сканування, здійснюється доступ до ресурсів 
відлагоджувального механізму в режимі “запит/відповідь”. У 
такому режимі продуктивності послідовного інтерфейсу ви-
стачає для здійснення керуючих дій в процесі відлагодження 
та моніторингу. 

Найважливішими складовими інструментального забезпе-
чення механізму JTAG вбудованих обчислювальних систем є: 

− засоби опису ресурсів механізму граничного скануван-
ня; 

− інструментальні програмно-апаратні крос-засоби; 
− інструментальні резидентні програмні засоби. 
Для опису ресурсів механізму граничного сканування існу-

ють стандартні засоби, такі як формати і мови опису TDL 
(Test Description Language). Одним з перших форматів опису 
моделі механізму граничного сканування став BSDL 
(Boundary Scan Description Language), що є підмножиною мо-
ви опису апаратури VHDL (VHSIC Hardware Description 
Language). BSDL дозволяє описувати структурні елементи 
механізму граничного сканування на рівні розрядності регіст-
рів управління і форматів регістрів граничного сканування 
(Boundary Scan Register). В наш час BSDL став стандартом 
опису ресурсів механізму граничного сканування і прийнятий 
більшістю фірм-виробників електронних компонентів. Він 
підтриманий основними світовими виробниками автоматизо-
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ваних засобів генерації тестів ATPG (Automatic Test Pattern 
Generator). 

Логічним результатом розвитку цього формату став HSDL 
(Hierarchical Scan Description Language) [1]. Його можливості, 
на відміну від BSDL, дозволяють описувати складну модель 
механізму граничного сканування, що включає декілька при-
строїв, і складати моделі для систем з динамічною архітекту-
рою, що може нарощуватися. 

Дані мови або формати, як вже відмічалося, є засобами 
структурного опису механізму граничного сканування. Інші 
групи мов SVF (Serial Vector Format) [1] і STAPL [6] (Standard 
Test and Programming) орієнтовані на опис поведінкової моде-
лі роботи механізму граничного сканування. Мови STAPL 
більш розвинені, ніж SVF. У семантику STAPL додані засоби 
алгоритмізації, такі як процедурні виклики, цикли, змінні, які 
відсутні в SVF. Мова JAM (розроблена фірмою Altera) [7] є 
представником сімейства STAPL. Вона дозволяє проводити 
завантаження і читання значень, переводити автомат в певний 
стан, аналізувати і обробляти робочі значення. 

Використання розглянутих мов передбачає реалізацію ін-
терпретатора, складність якого буде залежати від потужності 
обраної підмножини механізмів алгоритмізації. 

Найчастіше механізм граничного сканування використову-
ється для тестування і програмування (конфігурування) апара-
тури. Розкриємо дані терміни і визначимо коло задач, що реа-
льно вирішуються. 

Тестування передбачає застосування (перевірку) цільової 
системи на наборі тестових шаблонів. Набір таких шаблонів 
складається будь-яким засобом і забезпечується їх виконання 
в системі. Звичайно це виглядає як виставлення заданих зна-
чень в деяких точках системи, порівняння із зразком і так далі. 
Результатом може бути PASSED або FAILED. Для вирішення 
задачі формального опису процедури тестування використову-
ється мова SVF. У семантиці мови не підтримані керуючі 
конструкції, можливе тільки лінійне виконання програми. У 
результуючому сценарії відсутні явні зв’язки зі структурою 
системи, конкретними мікросхемами і так далі (хоч при скла-
данні сценарію ця інформація була використана). Файл розра-
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хований на роботу з повним JTAG-ланцюжком (детальніше 
цей термін обговорюється в наступному розділі). 

Під програмуванням у рамках технології JTAG розуміють 
процес початкової ініціалізації (конфігурування) тієї чи іншої 
структури в мікросхемі. При цьому використовується спеціа-
льний алгоритм, розроблений фірмою-виробником мікросхе-
ми, що спирається на розширення механізму JTAG. Алгоритм 
програмування в більшості випадків не розкривається фір-
мою-виробником. JTAG (в рамках базового стандарту) в тако-
му режимі виконує роль транспортного засобу. Прикладом 
такого підходу є ПЛІС фірми Altera. 

У ряді випадків мікросхеми, що потребують конфігуруван-
ня, не мають JTAG-інтерфейсу. Тоді їх можна програмувати, 
використовуючи JTAG-інтерфейс пов’язаних з ними мікро-
схем. 

Алгоритми вирішення таких задач складно, а часом немож-
ливо описати в форматі SVF. Для цього в більшій мірі підхо-
дить STAPL, мова рівня BASIC для управління TAP. В плані 
можливостей STAPL характеризується примітивним управлін-
ням, деякою “процедурністю” і відсутністю розвиненого зв’яз-
ку із зовнішнім середовищем. Вона дозволяє безпосередньо 
керувати JTAG-інтерфейсом і розрядами портів вводу/виводу, 
що програмуються. Мова не містить засобів роботи з файлами 
і не дозволяє працювати з консоллю, що обмежує її застосу-
вання. Всі дані для програмування задаються прямо у вигляді 
констант у тілі програми. 

Вирішуючи задачу схемотехнічного проектування вбудо-
ваної системи, проектувальники закладають засоби початково-
го тестування і внутрішньосхемної ініціалізації. Для цього 
розробляється спеціалізований пристрій або сервісний меха-
нізм інструментально-технологічного характеру. Функціона-
льність і склад інструментального забезпечення визначаються 
особливостями проекту. 

Інструментальні крос-засоби являють собою сукупність про-
грамних засобів розробки і апаратних інтерфейсів, які забезпечу-
ють доступ до цільового об’єкта з інструментальної машини. 
Ресурсів інструментальної машини звичайно вистачає для реалі-
зації інтерпретатора язикового опису механізму граничного ска-
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нування при проведенні більшості робіт з макетним зразком сис-
теми на етапах часткової ініціалізації і початкового відлагоджен-
ня. 

Інакше йде справа з дослідними зразками системи, коли 
при проектуванні намагаються скорочувати виділені інструме-
нтальні канали, формуючи об’єднані сервісні механізми. При 
цьому початкова ініціалізація відбувається за допомогою рані-
ше випробуваних обчислювальних компонентів, що поєдну-
ють у собі цільову функціональність і підтримку інструмента-
льного режиму. Наприклад, інструментальний канал і канал 
для підтримки механізму граничного сканування можуть бути 
об’єднані. У цьому випадку розміщення інтерпретатора на 
інструментальній машині приведе до зниження ефективності 
роботи через обмеження каналу. Актуальною стає реалізація 
інтерпретатора засобами “сервісного” контроллера в складі 
цільової системи, який буде виконувати резидентну програму 
підтримки механізму граничного сканування. Рішення на ко-
ристь такої резидентної реалізації інтерпретатора буде залежа-
ти від обчислювальної потужності контроллера і складності 
мови, що інтерпретується. На сьогоднішній день багато вироб-
ників надають такого роду інтерпретатори в початкових текс-
тах, для різних апаратних платформ. 

Ефективність використання технології граничного скану-
вання багато в чому залежить від розв’язання двох питань: 
опису структури ланцюжка JTAG і формулювання алгоритму 
роботи з ним. Під JTAG-ланцюжком (scan path) розуміється 
повна стандартна тест-шина, отримана послідовним з’єднан-
ням сигналів TDI і TDO декількох компонентів. Це поняття 
використовується при вирішенні наступних задач: 

− описи окремих мікросхем, що підтримують механізм 
граничного сканування; 

− описи структури цільової системи з точки зору механіз-
му граничного сканування; 

− описи (виділення) мети роботи конкретного алгоритму 
(програмування, тестування). 

Звичайно в реальній системі є декілька мікросхем, пов’яза-
них в один JTAG-ланцюжок. Як згадувалося вище, для опису 
ланцюжків і їх ієрархії використовуються мови BSDL і HSDL. 
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Як засоби опису вони ефективні, але практично не підтримані 
доступними інструментальними засобами. У результаті розро-
бник задає ланцюжок JTAG-пристроїв тим або іншим нефор-
мальним чином, а це веде до різкого зростання трудомісткості 
при використанні механізму граничного сканування. 

Задача виділення мети не входить в число стандартних 
задач опису структури JTAG-ланцюжка. Однак на практиці 
дуже рідко доводиться працювати з регістром граничного ска-
нування BSR (Boundary Scan Register), рівним об’єднанню 
BSR всього ланцюжка. Звичайно для конкретного тесту або 
алгоритму потрібно не більше за десяток осередків у BSR або 
тільки одна мікросхема в складі ланцюжка. Стандартного за-
собу такого опису, мабуть, не існує. Це пояснюється, швидше 
за все, специфікою опису (за фактом) JTAG-ланцюжка. Є згад-
ки про засоби програмування, наприклад, flash-пам’яті, з до-
помогою JTAG, що вимагає виділення ліній адресів, даних і 
управління у всім BSR. Однак у відомих реалізаціях це ро-
биться неформальним чином. Але необхідно зазначити, що в 
стандарті HSDL є можливість “виділяти” окремі осередки 
BSR, призначаючи їм довільні імена. Але це не можна назвати 
виділенням мети в чистому вигляді, оскільки алгоритм, скла-
дений за таким описом, як і раніше, буде оперувати повним 
BSR. Що стосується розробника, то йому при роботі також 
доведеться розглядати весь JTAG-ланцюжок (явним або неяв-
ним чином), навіть якщо використовується тільки декілька 
виходів мікросхем. 

Отже, спільне застосування декількох різнотипних обчислю-
вачів у рамках одного функціонального модуля вбудованої обчи-
слювальної системи сьогодні виправдане багатьма чинниками. 
Ефективність таких рішень підтверджується реальними проекта-
ми вбудованих систем різного призначення. Механізм гранично-
го сканування дозволяє успішно вирішувати задачі програмуван-
ня, відлагодження, тестування в неоднорідних мікропроцесорних 
системах середньої і великої складності. Перерахуємо деякі з 
них: 
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− діагностика проекту з метою виявлення технологічних 
дефектів; 

− конфігурація пристроїв, що програмуються 
(мікроконтроллери, ПЛІС); 

− конфігурація мікросхем пам’яті (FLASH, EEPROM); 
− робота з механізмами самоконтролю; 
− можливість фрагментарного відлагодження компонен-

тів; 
− реалізація режимів внутрішньосхемного відлагодження 

і моніторинга, OCD (On Chip Debug) [8]; 
− вирішення задачі функціональної верифікации (ASIC 

або механізмів, що реалізовуються на ПЛІС). 
Складність використання механізму граничного скануван-

ня в багатьох випадках є високою через відсутність розвиненої 
інструментальної інфраструктури. Крім того, механізм грани-
чного сканування сам по собі не вирішує проблему генерації 
тестів. 

Універсальність механізму граничного сканування і деяка 
“відвертість” стандарту JTAG є передумовами для розвитку як 
технологій застосування, так і засобів інструментальної під-
тримки в цій області. Сфера застосування даного механізму 
постійно розширюється, і його потрібно розглядати як могут-
ній і ефективний інструмент в арсеналі сучасного розробника 
обчислювальних систем. 
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Інформатико-аналітична система обліку  

техніко-експлуатаційних ресурсів 

Сучасний рівень розвитку апаратних і програмних засобів 
на сучасному етапі зробив можливим ведення баз даних опе-
ративної інформації на різних рівнях керування. У процесі 
своєї діяльності промислові підприємства, відомчі структури, 
органи державної влади та інші організації зібрали великі об-
сяги даних. Вони зберігають великі потенційні можливості по 
витягу корисної аналітичної інформації, на основі якої можна 
виявляти сховані тенденції, будувати стратегію розвитку, зна-
ходити нові рішення проблем [1]. Це стосується і підриємства 
паливно-енергетичного комплексу, до якого як складова ланка 
входять і регіональні облтеплоенерго. Обрана тема досліджен-
ня є актуальною для України та, зокрема, для Миколаївської 
області в умовах системної кризи паливно-енергетичного ком-
плексу держави. 

На даний момент роботу інженера-технолога експлуатацій-
ного відділу підприємств теплофікаційної мережі міста та об-
ласті в цілому не можна вважати автоматизованою. Фактично 
більша частина роботи по обробці необхідної інформації по-
кладена  на  людину .  На  підприємстві  ООП 
“Миколаївоблтеплоенерго” вже кілька років функціонує сис-
тема по накопиченню статистичних даних, що надходять від 
абонентів мережі. Але така система не відповідає сучасним 
умовам і не пропонує засобів для аналізу та підтримки прийн-
яття рішень по плануванню розподілу та витрачання ресурсів 
для забезпечення потреб споживачів. 

На теперішній час уніфікованих програмних розробок в 
цій галузі в Україні не існує. Звичайно такі проблеми вирішу-
ються на рівні відділів автоматизації окремих підприємств, 
програмні продукти, створені на місцях, фактично не відпові-
дають рівню інтелектуальної системи підтримки прийняття 
рішення і не можуть бути застосовані на іншому підприємстві 
галузі. 
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Таким чином, дана тема магістерської роботи є актуальною 
для підприємств теплофікаційної мережі і сприяє ефективні-
шому використанню їх техніко-експлуатаційних ресурсів. 

Робота виконується відповідно до цілей, що стоять перед 
в ідд ілом  автоматизац і ї  Микола ївського  ВАТ 
“Миколаївоблтеплоенерго” на 2003-2004 роки, автоматизація 
роботи інженера-технолога займає провідне місце. 

Метою роботи є створення інформаційно-аналітичної сис-
теми, яка дозволить технологу оперативно приймати рішення, 
пов’язані з розподілом техніко-експлуатаційних ресурсів 
(основні – газ, вода, електрика) між абонентами тепломережі. 
Така система повинна мати засоби для економічного аналізу 
та генерації звітів, необхідних при роботі з теплоцентраллю. 

Головною задачею проведеного дослідження є аналіз існу-
ючої системи обліку ресурсів та вимог до роботи інженера-
технолога, вивчення нормативної бази щодо функціонування 
мережі котелень, виявлення недоліків у системі обліку; на 
основі проведених досліджень – створення програмного про-
дукту для АРМу інженера-технолога. Об’єктом дослідження 
при цьому виступає техніко-експлуатаційний облік ресурсів або-
нентів тепломережі. А предметом дослідження є інформаційно-
аналітична система планування витрат техніко-експлуатаційних 
ресурсів. 

В останні роки у світі оформився ряд нових концепцій збе-
реження й аналізу корпоративних даних:  

1) Сховища даних, чи Склади даних (Data Warehouse) [1; 
2];  

2) Оперативна аналітична обробка (On-Line Analytical 
Processing, OLAP) [2];  

3) Інтелектуальний аналіз даних – ИАД (Data Mining) [3; 
4]. 

Технології OLAP тісно пов’язані з технологіями побудови 
Data Warehouse і методами інтелектуальної обробки – Data 
Mining. Тому найкращим варіантом є комплексний підхід до 
їхнього впровадження. 

Вибір засобів аналітичної обробки даних 
Для того, щоб сховища даних сприяли прийняттю управ-

лінських рішень, інформація повинна бути представлена ана-
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літику в потрібній формі, тобто він повинен мати розвинуті 
інструменти доступу до даних сховища і їхньої обробки.  

Часто інформаційно-аналітичні системи, що були створені в 
розрахунку на безпосереднє використання особами, що при-
ймають рішення, виявляються надзвичайно прості в застосу-
ванні, але жорстко обмежені у функціональності. Такі статич-
ні системи називаються в літературі Інформаційними система-
ми керівника (ІСК), чи Executive Information Systems (EIS) [5]. 
Вони містять у собі визначені множини запитів, і будучи до-
статніми для повсякденного огляду, не здатні відповісти на всі 
питання до наявних даних, що можуть виникнути при прийн-
ятті рішень. Результатом роботи такої системи, як правило, є 
багатосторінкові звіти, після ретельного вивчення яких в ана-
літика з’являється нова серія питань. Однак кожен новий за-
пит, непередбачений при проектуванні такої системи, повинен 
бути спочатку формально описаний, закодований програміс-
том і тільки потім виконаний. Час очікування в такому випад-
ку може складати години і дні, що не завжди прийнятно. Та-
ким чином, зовнішня простота статичних систем підтримки 
прийняття рішень (СППР), за якою активно береться біль-
шість замовників інформаційно-аналітичних систем, оберта-
ється катастрофічною втратою гнучкості.  

Динамічні СППР, навпаки, орієнтовані на обробку нерегла-
ментованих (ad hoc) запитів аналітиків до даних. Найбільше 
глибоко вимоги до таких систем розглянув E.F.Codd у статті 
[6], що поклала початок концепції OLAP. Робота аналітиків з 
цими системами полягає в інтерактивній послідовності фор-
мування запитів і вивчення їхніх результатів.  

Але динамічні СППР можуть діяти не тільки в області опе-
ративної аналітичної обробки (OLAP); підтримка прийняття 
управлінських рішень на основі накопичених даних може ви-
конуватися в трьох базових сферах [7]: 

1. Сфера деталізованих даних. Це область дії більшості 
систем, націлених на пошук інформації. У більшості випадків 
реліціні СУБД відмінно справляються з такими задачами. За-
гальновизнаним стандартом мови маніпулювання реляційни-
ми даними є SQL. Інформаційно-пошукові системи, що забез-
печують інтерфейс кінцевого користувача в задачах пошуку 
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деталізованої інформації, можуть використовуватися як над-
будови над окремими базами даних транзакційних систем, так 
і над загальним сховищем даних.  

2. Сфера агрегованих показників. Комплексний погляд на 
зібрану в сховище даних інформацію, її узагальнення й агрега-
ція, гіперкубічне представлення і багатомірний аналіз є зада-
чами систем оперативної аналітичної обробки даних (OLAP) 
[8]. Тут можна чи орієнтуватися на спеціальні багатомірні 
СУБД, чи залишатися в рамках реляційних технологій. В ін-
шому випадку заздалегідь агреговані дані можуть збиратися в 
БД зіркоподібного виду, або агрегація інформації може вироб-
лятися “на лету” в процесі сканування деталізованих таблиць 
реляційної БД.  

3. Сфера закономірностей. Інтелектуальна обробка викону-
ється методами інтелектуального аналізу даних (ІАД, Data 
Mining) [9], головними задачами яких є пошук функціональ-
них і логічних закономірностей у накопиченій інформації, 
побудова моделей і правил, що пояснюють знайдені аномалії 
і/чи прогнозують розвиток деяких процесів [10].  

Таким чином, серед головних методів дослідження по-
ставленої проблеми слід виділити такі: 

− декомпозиція головного завдання роботи на кілька під 
завдань; 

− розгляд можливих варіантів вирішення проблеми з точ-
ки зору технології сучасних баз даних у системах під-
тримки прийняття  рішень; 

− застосування технології сховищ даних до процесів на-
копичення необхідної статистичної інформації; 

− методи структурного аналізу; 
− теорія прийняття рішень для формулювання можливих 

рішень  розподілу ресурсів; 
− OLAP (ROLAP, MOLAP) технології; 
− підходи Data Mining. 
На теперішній час в Україні відсутні стандартизовані інфо-

рмаційно-аналітичні системи планування витрат ресурсів під-
приємств тепломережі. Модель обліку ресурсів, що пропону-
ється в даній роботі, доповнює вже існуючі та за рахунок 
впровадження уніфікованих методів аналізу й обробки даних 
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та застосування методологій сучасних СКБД дозволяє досягти 
більшої якості та ефективності в роботі АРМу інженера-
технолога на підприємстві тепломережі. 

Програмний продукт, створений в даній магістерській ро-
боті, буде впроваджений у практику в техніко-
експлуатаційному відділі АОП “Миколаївоблтеплоенерго”. 
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Маршрутизація в умовах невизначеності 

В умовах сучасної світової економіки та глобальної енер-
гетичної кризи, що насувається, що, як стверджують вчені, 
вже через декілька десятиріч стане реальною проблемою, усі 
можливості оптимізувати використання пального набувають 
значення, більшого за просту економію, а нещодавні події на 
Середньому Сході загострюють ситуацію з постачанням наф-
топродуктів у ті країни, що не мають власних свердловин. 

Поки що в Україні пальне коштує досить дешево – віднос-
но інших країн Європи, де в котрих пальне втричі дорожче. 
Але, напевно, таке становище не протримається довго, і ціни 
на нафтопродукти значно зростуть. Тому задачі раціоналізації 
використання пального – дуже важливі напрямки наукових 
досліджень. 

Однією з причин невиправданих втрат пального є неопти-
мізованість маршрутів різноманітних транспортних засобів, 
які розвозять вантажі декільком споживачам протягом одного 
рейсу, тобто шлях складається не з трьох точок призначення 
“база – клієнт – база”, а з багатьох, порядок відвідування яких 
не є визначеним. 

Подібна задача може бути вирішена за допомогою бага-
тьох алгоритмів, що дозволяють оптимізувати маршрути за 
довжиною, але є два ускладнюючих фактори. Перший з них – 
наявність попиту у точках призначення, тобто додаткова об-
межуюча умова щодо довжини шляху: потрібно розбивати усі 
точки призначення на групи, об’єднані маршрутами. Другий 
фактор – невизначеність цього попиту: часто такі дані надхо-
дять вже під час руху транспортного засобу або ж навіть у 
момент прибуття до конкретної точки призначення. 

Розв’язання цієї проблеми дозволить зберігати енергетичні 
ресурси від марних втрат, а також економити час та ефектив-
ніше використовувати транспортні засоби, бо збільшиться 
ефективність маршрутів та інтенсивність транспортного пото-
ку. А оскільки рішення задачі можна застосувати до будь-яких 
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мереж транспортних засобів, що діють за маршрутами з бага-
тьма точками призначення, економічний ефект може вияви-
тись дуже великим. 

Мета цієї магістерської роботи – створення алгоритму оп-
тимізації транспортних маршрутів в умовах невизначеності 
попиту, а також створення системи підтримки рішень на осно-
ві цього алгоритму. Серед задач дослідження – аналіз існую-
чих алгоритмів маршрутизації в умовах визначеності, а також 
алгоритмів, що можуть бути застосовані в умовах невизначе-
ності; дослідження існуючих транспортних проблем та особ-
ливих ситуацій на прикладі існуючих систем транспортних 
суден. 

Представлена магістерська робота буде проведена у межах 
Чорноморського суднобудівного заводу, на якому досліджен-
ня зазначеної тематики є неосновним, новим напрямком. На 
цьому ж заводі планується конкретне застосування результа-
тів цієї роботи у вигляді додаткового програмного модуля до 
комп’ютерної системи навігації танкерів, що створюються та 
продаються на підприємстві. 

Об’єктом дослідження виступає система підтримки прийн-
яття рішень щодо маршрутизації транспортних суден, які ру-
хаються за складними маршрутами з декількома точками при-
значення, а предметом досліджень є алгоритм маршрутизації в 
умовах невизначеності попиту. 

Хоча дослідження в цьому напрямку ведуться, на даний 
момент ще не створено надійних та ефективних алгоритмів 
маршрутизації в умовах невизначеного попиту не тільки в 
нашій країні, а й у світі. За основу магістерської дипломної 
роботи взято статтю Д. Тодоровича про застосування нечіткої 
логіки в транспортній задачі в умовах невизначеності [1], ал-
горитм Севинджа, алгоритм комівояжера, стаття М. Дрор та 
П. Труде [2], деякі інші праці. Основними прийомами аналізу 
буде статистична обробка стохастичних експериментів, коре-
ляційний та регресивний аналіз, кількісні оцінки за теорією 
масового обслуговування. При створенні експертної системи, 
звичайно, буде застосовано евристичний аналіз та ранжування 
експертних оцінок. 

При створенні алгоритму буде використана комбінація 
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існуючих із можливими уточненнями щодо нечіткого попиту. 
За основу буде взято так званий свіпінг-алгоритм, запропоно-
ваний Гіллетом та Міллером [3]. Суть його полягає в тому, що 
точки призначення обираються за ходом променя, що 
виходить з “бази” та рухається за годинниковою стрілкою. 
Кожна наступна точка додається до поточного маршруту 
тільки у тому випадку, якщо замовлення у цій точці не 
перевищує залишкову ємність транспортного засобу, тобто 
сума замовлень в усіх точках маршруту не перевищує 
вантажопідйомність. Оскільки замовлення нам заздалегідь не 
відомі, то виражені вони будуть трикутними числами, нижня 
межа яких показує мінімальне можливе замовлення у даній 
точці, а верхня – максимальне. 

Другим етапом розрахунків буде алогоритм комівояжера, 
за допомогою якого буде оптимізовано кожен маршрут, 
отриманий при використанні свіпінг-методу. 

При розрахунках маршрутів, а також при стохастичних 
експериментах у кожній точці маршруту буде потрібно 
вирішити, чи йти у наступний пункт призначення. Для цього 
планується використати систему нечіткого логічного 
висновку, засновану на інструментарії Fuzzy пакету MatLab. 
За допомогою цього інструментарію буде створено просту 
експертну систему з однією вхідною величиною (залишкова 
вантажопідйомність транспортного засобу – три терми: мала, 
середня, велика) та однією вихідною (рівень “бажання” йти у 
наступний пункт). 

Також буде створено експертну систему для коригування 
алгоритму для умов конкретної галузі, бо універсальний алго-
ритм не зможе врахувати усіх тонкощів та відмінностей різних 
систем транспортних засобів. Ця експертна система може бути 
об’єднана з попередньою. Можливі вхідні параметри: харак-
тер шляху, митні збори, пора року та ін. Цей набір цілком за-
лежить від особливостей конкретної транспортної галузі. 

При створенні системи підтримки рішень на основі описа-
ного двоетапного алгоритму планується використовувати сис-
тему швидкісної розробки програмного забезпечення Delphi 7, 
яка дозволяє не тільки легко створювати якісні інтерфейси ко-
ристувача, але й використовувати інші програмні продукти, на-
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приклад, є можливість інтегрувати MatLab у програму та викори-
стовувати всю математичну потужність цього пакету. 

Перший варіант системи підтримки прийняття рішень буде 
створено спеціально для корабельної транспортної галузі, але 
наступні версії можуть набути більшої універсальності. Також 
планується створити геоінформаційний модуль для введення 
даних про характер місцевості та фізичні маршрути, на основі 
яких буде будуватися оптимізована множина маршрутів. 

Як результат впровадження описаного програмного проду-
кту можна очікувати наступні економічні наслідки: 

1. При практичному застосуванні алгоритму очікується 
скорочення загального шляху танкерів на 15-20%, а також 
скорочення споживання ними пального. Також скоротиться 
середній час доставки товарів замовникам, що позитивно від-
іб’ється на економічному статусі транспортної компанії, яка 
буде впроваджувати розроблене програмне забезпечення. 

2. У межах ЧСЗ з’явиться ще один продукт – програмне 
забезпечення, з продажів якого очікується отримання прибут-
ків; також буде сформовано команду технічної підтримки та 
супроводження програмного забезпечення, що створить дода-
ткові робочі місця для робітників-інженерів. 

З можливих подальших напрямків розвитку хотілося б відмі-
тити такі: 

1. Маршрутизація у реальному часі, тобто постійне уточ-
нення маршруту вже під час руху по ньому. 

2. Маршрутизація по динамічно-змінюваних шляхах. У 
реальних умовах шляхи можуть бути виведені з експлуатації 
через якісь причини, і у деяких галузях (наприклад, у електро-
нних мережах) це відбувається настільки часто, що може зна-
добитися додатковий розрахунок маршрутів. Також до цього 
напрямку можна віднести задачу створення розкладу руху 
транспортних засобів, які використовують загальні шляхи для 
руху, і при цьому ці шляхи мають обмежену пропускну здат-
ність. 

3. Маршрутизація у тривимірному просторі – для літаків, 
підводного та космічного видів транспорту. 

Результати досліджень планується опублікувати на сайтах 
www.algolist.ru та www.algorithm.ru, а також винести на обго-
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ворення у декількох електронних конференціях відповідної 
тематики у межах системи Usenet. 
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Моделі модульних нейронних мереж  

для розпізнавання образів 

Природним продовженням ієрархії в розвитку нейронних 
мереж є поняття “нейронний модуль” та “зв’язок між модуля-
ми”. 

Коли з’явилися проблеми в контексті традиційних моделей 
нейронних мереж, таких як багатошаровий перцептрон, декі-
лька рішень з використанням ансамблів нейронних мереж бу-
ло запропоновано. Ці рішення виражались у вигляді груп 
окремих нейронних мереж, з’єднаних певним чином, і вони 
працювали як більш швидкі класифікатори. Щоб згенерувати 
вихід, інший шар додавався, щоб знайти баланс між окремими 
мережами. Вибір кількості окремих нейронних мереж для мо-
делювання проблеми базувався на статистичному аналізі на-
бору даних. 

Кожний модуль – це нейронна мережа зі своєю власною 
внутрішньою організацією і, зокрема, може включати в себе 
набір модулів меншої розмірності. Модульність нейронної 
мережі дозволяє виконати декомпозицію складної задачі в 
ряді більш простих підзадач, а відповідна структура мережі 
може бути оптимізована під конкретну задачу. 

Існує дві великі групи навчання нейронних мереж: методи 
локального навчання і методи глобального навчання. Локальні 
методи мають переваги в швидкості навчання, і тому вони 
можуть використовуватись у системах реального часу. Але 
локальні методи мають тенденцію інтенсивного використання 
пам’яті і не дають високої якості навчання. Глобальним мето-
дам потрібно менше пам’яті, і вони дають більш високу якість 
навчання, хоча працюють повільніше. Переваги обох підходів 
можна реалізувати, використовуючи модульну організацію 
нейронних мереж, комбінуючи локальне навчання окремих 
модулів з глобальним навчанням всієї мережі.  

Можливості мереж зустрічного розповсюдження переви-
щують можливості одношарових мереж. Час навчання в порів-
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нянні із зворотним розповсюдженням може зменшуватися в 
100 разів. Зустрічне розповсюдження не настільки підходить 
для широкого кола задач, як зворотне, але воно може давати 
рішення в тих додатках, де довге навчання неприпустиме. У 
зустрічному розповсюдженні об’єднано два добре відомих 
алгоритми: самоорганізуюча карта Кохонена і зірка Гросберга. 
Їх об’єднання приводить до властивостей, яких нема в кожної 
окремо.  

Методи, що об’єднують різні мережні парадигми подібно 
до зустрічного розповсюдження, можуть привести до мереж, 
більш близьких до мозку по архітектурі, ніж інші однорідні 
структури. Можливо, що в мозку каскадні з’єднання модулів 
різної спеціалізації дозволяють виконувати необхідні обчис-
лення. Прямі фізіологічні дослідження мозку у ссавців 
(Mauntcastle V.B, Edelman G.M 1957-59 рр.) довели, що основ-
ною структурно-організуючою одиницею кори є вертикальна 
колонка, що являє собою нейронний модуль, всі клітини якого 
мають загальне рецепторне поле. Колонки згруповані у більш 
складні утворення – макроколонки. Вони зберігають певний 
топологічний порядок. 

Із знаходженням основних принципів і закономірностей 
побудови модульних нейронних мереж пов’язаний подальший 
розвиток цього перспективного напрямку досліджень у галузі 
штучного інтелекту. 

Для задачі розпізнавання образів зараз не існує універсаль-
ного підходу. Модель нейронної мережі будується для кожної 
задачі окремо, виходячи із специфіки та досвіду автора. Дослі-
дження цих принципів та побудова відповідних моделей моду-
льних нейронних мереж дасть змогу ефективніше вирішувати 
такі задачі, можливо, не лише розпізнавання образів (задача 
ропізнавання образів входить до широкого кола задач класи-
фікації зразків). 

Проблема побудови модульних нейронних мереж є досить 
актуальною і з вирішенням її пов’язаний подальший розвиток 
такого перспективного напрямку науки, як теорія нейронних 
мереж. Методологія інтеграції окремих нейронних мереж до-
поможе перейти на інший рівень у побудові моделей.  

Метою моєї магістерської роботи є створення прототипу 
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системи розпізнавання образів. Нейронні мережі досить ефек-
тивно вирішують задачу розпізнавання образів, на ізольованих 
символах вони наближаються до людини, але на рукописних 
текстах і друкованих текстах з розміщенням символів з пев-
ним ступенем свободи вони все ще на такі ефективні. 

Необхідно вирішити такі задачі, щоб створити цю систему:  
− вивчити моделі звичайних (немодульних) нейронних 

мереж для задачі розпізнавання образів, їх недоліки та 
переваги; 

− вибрати середовище для моделювання; 
− дослідити методи сегментації символів; 
− дослідити принципи і закономірності побудови модуль-

них нейронних мереж конкретно для задачі розпізна-
вання образів; 

− розробити прототип системи розпізнавання образів. 
Було вирішено створити власне середовище для моделю-

вання за допомогою Visual C++ через нестачу коштів. Звичай-
но зараз на ринку досить багато програмних продуктів для 
моделювання нейронних мереж, і більшість з них також ма-
ють умовно-бесплатні та демонстраційні версії, проте не всі 
вони надають можливість побудови модульних нейронних 
мереж. Також необхідно мати можливість внесення змін у 
програму, якщо будуть потрібні специфічні властивості. 

Роботу над середовищем було розпочато, і програма має 
65% готовності на час написання цієї статті. 

Приклад візуального представлення нейронної мережі, 
створеної за допомогою цієї програми – на рисунку. 

Створено необхідні класи для представлення, зберігання і 
функціонування нейронних мереж. Побудовано ієрархію класів, 
використовуючи можливості об’єктно-орієнтованого програму-
вання в С++. Тепер необхідно додати можливість вставки мереж 
різної парадигми (структура, метод навчання) і зробити препро-
цесор для вхідних графічних файлів. 

Об’єктом дослідження магістерської роботи є побудова 
моделей модульних нейронних мереж. Предметом досліджен-
ня є моделі модульних нейронних мереж для задачі розпізна-
вання образів. Методи дослідження: моделювання, порівнян-
ня, декомпозиція. 
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Наукова новизна даної роботи полягатиме в аналізі чинни-
ків, що впливають на вибір моделі нейронної мережі для роз-
в’язання певної задачі, та в побудові нової архітектури ней-
ронних мереж на основі мультипарадигми. 

Я сподіваюся, що результати даної роботи допоможуть 
краще зрозуміти можливості модульних нейронних мереж для 
задач класифікації та задачі розпізнавання образів, зокрема, та 
віднайти певні принципи побудови модульних мереж, а також 
побудувати прототип системи розпізнавання образів, яка може 
бути дороблена до закінченого програмного продукту. На ос-
нові результатів дослідження планується побудувати систему 
розпізнавання образів для друкованого та рукописного пись-
ма. Результати розробки будуть оприлюднені на конференції 
“Могилянські читання” 2004 року. 

Оскільки нейронні мережі не призначені для звичайної архі-
тектури комп’ютерів з послідовною обробкою інформації, то 
після доводки прототипу системи розпізнавання та отримання 
гарних результатів (точність класифікації зразків) можливо про-
вести роботу по перенесенню системи на паралельну архітектуру 
у вигляді нейроплати з використанням ПЛІС, для підвищення 
швидкості роботи моделі, якщо виникне така необхідність. 

Візуальне представлення нейронної мережі 
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