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ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ
КЕРУВАННЯ ВІДКРИТИМИ КЛЮЧАМИ
Барановська Ю. Д.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
• Використання лише протоколів для захисту інформації не забезпечує
достатнього рівня секретності.
• Для покращення захисту інформації застосуємо криптографічні
методи для керування відкритими ключами (рис.1).

Розподіл відбувається між двома співбесідниками А та В (рис.1)
централізовано, тобто з використанням центру сертифікації ключів (ЦСК).
ЦСК потрібен для того, щоб запобігти компрометації системи
аутентифікації ключів чи неавторизованого їх використання. Це, так звана,
третя сторона (ТС). В залежності від того, яким способом ТС бере участь в
обміні ключовою інформацією між А та В, її можна класифікувати як: inline
ТС, online ТС та offline ТС.
• Сертифікат для кожного ключа зокрема у кожного з користувачів
містить вичерпну інформацію про ключ, а саме: ідентифікатор ключа,
термін дії ключа, ім’я користувача та сам ключ, а також підпис для
аутентифікації користувача.
• Розглянемо детальніше розподіл ключів між учасниками А та В на
рис.1 з алгоритмічної точки зору. Співбесідники А та В зберігають при собі
ключі x1y1 та x2y2 відповідно, а ТС – x0y0, де x0, x1 та x2 – таємні ключі, а y0,
y1 та y2 – відкриті. Нехай А надсилає у ЦСК відкритий ключ y1,
ідентифікатор ключа id1, термін дії ключа time1 та своє ім’я name1. ТС в ЦСК
в цей час містить свої дані: x0y0, id0, time0, name0. ТС зчитує дані, надіслані
А, та свій id0. Всю цю інформацію шифрує за допомогою свого таємного
ключа x0. Для даного шифрування можна використати алгоритми Ель-
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Гамаля, RSA чи DSA. В результаті цих дій ТС оформлює деякий хеш для
підпису користувача А.
• Учасник В зчитує ту ж інформацію, що й ТС із ЦСК (відкриті дані
юзера А) та id0 третьої особи. Так як В бере інформацію із ЦСК, то також
йому доступний підпис, який він зчитує разом із попередніми даними. Щоб
перевірити аутентифікацію отриманого ключа, користувач В зобов’язаний
перевірити підпис, який якраз і покаже йому чи дані надіслані справді від
призначеного співбесідника, чи від деякого перехоплювача.
• Також користувач В зчитує відкриті дані відповідної ТС: y0, id0, time0,
name0. Тоді, використовуючи відкритий ключ ТС, розшифровує його
підпис та отримує хеш. Цей хеш повинен співпадати із хешом, який
оформила ТС для користувача А. Тому, що тільки у такому випадку буде
гарантуватися достовірність отриманої інформації від А.
• Переконавшись у автентичності ключової інформації учасник В
надсилає свої відкриті дані через ЦСК до учасника А. Тобто процес
повторюється на зворотньому шляху.
• Для більш посиленого захисту сеансових ключів користувачі
шифрують їх, використовуючи алгоритм Діффі-Хелмана. Даний алгоритм
дозволяє шифрувати дані під час кожного сеансу зв'язку на нових ключах,
що дає можливість не зберігати таємні дані на різних носіях інформації, так
як це може привести до потрапляння їх в руки конкурентів. Також дана
схема дозволяє реалізувати комплексний захист конфіденційності та
аутентичності даних, які передаються.
• Обмінявшись всією потрібною ключовою інформацією, та,
впевнившись, що вона достовірна, співбесідники мають змогу шифрувати
свої повідомлення та обмінюватись ними.
1. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические
методы защиты / А.А. Петров / Под ред. Компании АйТи – М.: ДМК, 2000.
– 448 с.
2. Варлатая С.К. Аппаратно-програмные средства и методы защиты
информации / С.К. Варлатая, М.В. Шаханова – Владивосток: Изд-во
ДВГТУ, 2007. – 318 с.
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МЕТОДИ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ ВІДСКАНОВАНИХ
МАТЕРІАЛІВ, ОЧИЩЕННЯ ВІД ШУМІВ
Більський Р. М.
(Рівненський державний гуманітарний університет)

Із все більшим розвитком інтернету зростають вимоги до інформації,
яка знаходиться на його сторінках, так ставляться вимоги до чіткого
відображення рисунків на сторінках сайтів, електронних документів, що
зберігаються на серверах, зокрема до сканованої літератури. Зібрання якої
замінило реальні бібліотеки, тобто користувачі повинні працювати з добре
відсканованою літературою. Проте частина такої літератури, яка була
відсканована раніше на своїх сторінках має різні шуми та пошкодження
зображення, що заважає сприйманню інформації. Зокрема, роздрукуванню
її у вигляді паперових версій, тому постає проблема автоматизації очистки
зображень від цих шумів з подальшим збереженням у вибраному форматі.
У даній роботі розроблено програмне забезпечення, що дозволяє
очищати скановані зображення від шумів та зайвих елементів і здійснювати
їх додаткову обробку, зокрема брошурування та роздрук.
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АРМ «КУРАТОР»
Бобрівник О.Є., Шахрайчук М.І.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
У сучасній цивілізації освіта як суспільне явище продовжує
виконувати функцію передачі знань. Сучасний ВНЗ є системою, основною
метою якої є надання освітніх послуг. Для забезпечення ефективного
управління та організації навчального процесу доцільно використовувати
інформаційну систему, яка забезпечить інтеграцію всіх процесів ВНЗ.
В умовах інформатизації навчального процесу у ВНЗ функції педагога
значно розширюються й ускладнюються. При цьому інтенсивність праці
викладача-куратора обумовлюється потребою забезпечити якісний та
успішний навчально-виховний процес. Цього можна досягнути за рахунок
використання систем інформаційного самообслуговування співробітників.
Використання систем самообслуговування у ВНЗ сприятиме ефективному
управлінню та підвищенню рейтингу закладу.
Система АРМ «Куратор» має відповідати таким вимогам:
 своєчасне задоволення інформаційної та обчислювальної потреби;
 мінімальний час відповіді на запити користувача;
 адаптація до рівня підготовки користувача та його професійних
запитів;
 простота освоєння прийомів роботи з АРМ і легкість спілкування.
Для вирішення цих завдань розробляється Web - ресурс АРМ
«Куратор». Для його ефективного використання можливе використання
хмарних технологій. Хмарні технології мають реалізувати ідею створення
єдиного інформаційного простору, який би забезпечив доступ до Web ресурсу всіх педагогічних працівників, студентів та батьків; стимулював
здорову конкуренцію в навчанні; давав можливість батькам здійснювати
контроль навчальної діяльності своїх дітей.
Система складається з трьох основних глобальних модулів:
 інформаційний модуль;
 модуль роботи;
 модуль аналізу.
Дані експортуються з системи АІС Деканат та АРМ Викладач. На рис.
1 представлена структура створення системи.
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Рис. 1. Структура системи АРМ «Куратор»
Програмна система АРМ «Куратор» матиме Web-інтерфейс, який
забезпечить доступ до неї незалежно від місцезнаходження викладача.
1.

2.

3.

Глушань В.М. Оптимизация вузовского образовательного процесса в среде
автоматизированного обучения и контроля знаний / Глушань В.М., Афанасьев
А.Ю., Лященко Н.И.; // Вестник ТГПИ. № 1. Физико-математические и
естественные науки. 2011.
Непійпов Е.І. Автоматизоване робоче місце "викладач" для оцінювання
індивідуальної (самостійної) роботи та активності студентів / Е.І.Непійпов,
В.С.Семенов // Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської
системи: успіхи і проблеми. - Ужгород: Ліра, ЗакДУ, 2009. - С. 270-278.
Чернышова Е.В. Качество деятельности преподавателя вуза и его
информационная обеспеченность / Е. В. Чернышова, О.И. Пятковский //
Ползуновский альманах. – №3. – 2007. – С. 154-157.
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ КОНВЕРТУВАННЯ ДАНИХ З ЄДЕБО В
БАЗУ ДАНИХ АІС «ДЕКАНАТ»
Бойчура П.В., Шахрайчук М.І.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Ідея створення єдиної державної бази, де б містилися вся інформація
про здобуті рівні освіти, є логічною з точки зору розвитку технологій і
можливостей мережі інтернет. Доцільним є використання ЄДЕБО з метою
зменшення витрати часу на введення даних, конвертувавши їх в БД АІС
«Деканат». Єдина державна електронна база з питань освіти – це, фактично,
державний реєстр, із яким працюють системи автоматизації роботи
приймальних комісій навчальних закладів.
Механізм конвертування даних з ЄДЕБО в БД АІС «Деканат» можна
описати в наступних етапах:
 Експорт з ЄДЕБО у файл з розширенням *.xls, зі всією потрібною
інформацією;
 Імпорт в БД АІС «Деканат»;
Етап імпорту включає в себе використання інтегрованого середовища
розробки програмного забезпечення Visual Studio 2010 з підтримкою
технології Windows Forms та полегшеної реляційної системи керування
базами даних SQLite. Використовуючи специфікації Visual Studio з
підтримкою SQLite за допомогою LINQ запитів відбувається конвертація
даних в нормалізовані таблиці БД АІС «Деканат».
Дані отримані після конвертації можна розділити згідно проектних
рішень на такі частини:
 Персональні дані (П. І. П., паспортні дані, адреса проживання і т.
д.);
 Студент (група, факультет, форма оплати і т. д.);
Після цього проектуємо модуль:
 Навчальний процес (навчальні плани, викладачі, екзаменаційна
відомість і т. д.);
В перспективі планується доопрацювання модулів за допомогою яких
буде можливість використовувати дані для створення звітів, довідок,
відомостей, навчальних карт студента і т. п. в автоматичному режимі з
мінімальною витратою часу.
1.
2.

Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд. / Д. Крёнке. —
СПб.: Питер, 2003. — 800 с:
Глушань В.М. Оптимизация вузовского образовательного процесса в среде
автоматизированного обучения и контроля знаний / В.М. Глушань, А.Ю.
Афанасьев, Н.И. Лященко; // Вестник ТГПИ. № 1. Физико-математические и
естественные науки. 2011.
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Троелсен Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4.0 / Э.
Троелсен. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2011. - 1392 c.
Шилдт Г. Полный справочник по С#. / Г. Шилдт. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2006. – 800 с.
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РОБОТ LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 ЯКИЙ СКЛАДАЄ
КУБИК РУБІКА
Глова П. А.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Робототехніка є одним з найважливіших напрямів науково-технічного
прогресу, в якому проблеми механіки стикаються з проблемами управління
і штучного інтелекту.
Роботи - це механічні помічники людини, здатні виконувати операції
із закладеної в них програми і реагувати на оточення. Розвиток роботів
зможе значно змінити спосіб життя людини, не змінюючи її саму.
Ціллю даної роботи було скласти і запрограмувати робота, який би
складав кубик Рубіка.
Для алгоритмізації та програмування задач логічного управління була
запропонована SWITCH - технологія, названа також «автоматне
програмування» або «програмування з явним виділенням станів». Надалі
цей підхід був розвинений для об'єктно-орієнтованих систем і названий
«об'єктно-орієнтоване програмування з явним виділенням станів».
SWITCH - технологія зручна для завдань управління, коли потрібно
забезпечити правильність і надійність програми чи процесу управління
деяким технічним об'єктом.
Перевагами розглянутої технології є централізація і прозорість логіки
управління.
У даній роботі розглянутий підхід застосовується в іншій області - для
створення проекту, присвяченого автоматизації "людської" версії збірки
кубика Рубіка.
Відомо, що з будь-якого положення кубик Рубіка можна зібрати не
більше ніж за 22 повороти граней. Дану послідовність операцій, можливо,
знайти лише повним перебором. У моїй роботі представлений «людський»
алгоритм збірки – послідовність чітких вказівок, при яких кубик буде
зібраний з будь-якого стану.
Для функціонування програми побудовано чотири автомати, які
покроково збирають кубик.
На даному етапі середній час складання кубика Рубіка становить 1
хвилини 30 секунд. В подальшому я планую розвивати цю програму для
того, щоб зменшити середній час складання кубика Рубіка.
1. John C. Hansen. LEGO MINDSTORMS NXT Power Programing, Second Edition
2. Daniele Benedettelli. Programming LEGO NXT Robots using NXT

СНКПМІ-2014

SSCAMI-2014

21

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
«РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ НА ОСНОВІ MS SQL SERVER»
Грек О. Т., Вороницька В.М.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Автоматизація процесу навчання здійснюється за допомогою
комп’ютерних навчальних програм і електронних підручників, що
використовуються не тільки із застосуванням магнітних носіїв, але й із
застосуванням локальних і глобальних комп’ютерних мереж [1].
Загальна мета створення електронних навчальних посібників –
підвищення ефективності процесу засвоєння знань і поліпшення якості
підготовки фахівців. У системі денної освіти електронні навчальні
посібники можна використовувати як додаткові навчальні засоби, що
дозволяють методично правильно організувати контрольовану викладачем
самостійну роботу студентів. Таким чином, у рамках денної освіти буде
здійснюватися поступове впровадження технологій відкритої освіти,
зокрема методу дистанційного навчання. У той же час у системі відкритої
освіти електронні навчальні посібники є основним джерелом навчальної
інформації для того, хто навчається [2].
В електронному навчальному посібнику розглядаються інформаційні
системи клієнт-серверного типу, а також модель бази даних «Студенти»,
для створення якої використовувалось таке програмне забезпечення як: MS
SQL Server 2008 R2 та Visual Studio 2010. Для створення посібника були
використані наступні програмні засоби: мова скриптів програмування PHP,
web-сервер Denwer, система управління (GMS) – Joomla.
На рис.1 представлена структура електронного навчального
посібника:
Горизонтальне меню:
Лекційні заняття, Практичні заняття, Відео-уроки;
Вертикальне меню:
Вступ;
Теоретичні відомості:

Поняття і загальна характеристика інформаційних систем

Особливості інформаційної системи клієнт-серверного
типу

Можливості MS SQL Server 2008 R2, як ефективної СКБД

Створення БД в MS SQL Server 2008 R2
Глосарій, Література, Довідка, Тести, Бібліотека.
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Рис.1. Структура інформаційного наповнення навчального посібника
В процесі роботи підключені наступні розширення:
 модулі (пошук, навігатор по сторінках, меню, авторизація);
 плагіни (AllVideos, редактор TinyMCE);
 компоненти (Eglossary, FileCabinet, TestTogether ).
Для розробки шаблону було використано Artister, відео-уроки створені за
допомогою Camtasia Studio.
Інформаційне наповнення посібника є структурованим та
систематизованим, що робить його зручним у використанні, також в ньому
використовуються мультимедійні компоненти – звук, відео, ілюстрації.
1. Роль та значення самоосвіти [Електронний ресурс] / Т.Руденко // Асоціація
підприємств інформаційних технологій України – 2010.
http://apitu.org.ua/node/1430
2. Електронний підручник як елемент освітнього середовища [Електронний ресурс]
/ О.Корбут // Значення розвитку інформаційних технологій – 2012.
http://www.literacy.com.ua/inozemni-movi/788-rol-ta-znachennia-samoosvity.html
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ В ДВОВИМІРНОМУ
ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШЕЙДЕРІВ
Демський П. М.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Ігрова індустрія сьогодні займає велику частину у сфері
програмування. А особливу увагу слід надати іграм на смартфонах і
планшетах, які набувають все більшої популярності сьогодні. Більшість
таких ігор використовують світлові ефекти, тому часто постають потреби
в реалізації оптимального алгоритму освітлення у двовимірному просторі.
У сучасному світі багато ігор для різноманітних платформ
зіштовхуються із проблемою реалізації оптимальних алгоритм для
побудови різноманітних реалістичних ефектів, як і світлових, так і інших.
Особливо важливою є тема досягнення максимально реалістичної графіки.
У даній роботі запропоновано створення оптимального алгоритму для
побудови різноманітних світлових ефектів в реальному часі.
З появою підтримки OpenGLES 2.0 на практично усіх приладах, з'явилась
можливість використовувати піксельні та вершинні шейдери, що дало
змогу доступитись до обчислень на процесорі відеокарти, який по фізичній
будові є набагато швидшим для обрахунків операцій, необхідних
користувачеві. Написання шейдерів було здійснене на C-подібній мові
GLSL (OpenGLShadingLanguage).
Для створення світлових ефектів, було використано мову програмування
C++, але для використання запропонованого алгоритму на оперативній
системі IOS чи Android потрібно використати інші мови програмування.
OpenGL використовується для побудови різних об’єктів, від яких має
падати тінь, GLSL – для розфарбовування пікселів. Box2D – це фізичний
двигун для виявлення пересікання об’єктів і світла.
Алгоритм побудовано за таким принципом:
Будуються промені, які виходять з «джерела світла», і виконується
перевірка на пересікання світловими променями різноманітних об’єктів.
Якщо пересікання було виявлене, то довжина променів зменшиться до
точки стику променя і об’єкта. При цьому використано простий піксельний
та вершинний шейдери.
1.
2.
3.

AddisonWesley - OpenGLProgrammingGuide 8th Edition– 2013
Robert J. Simpson The OpenGL Shading Language 12 May, 2009– 113c.
Joe Groff - An intro to modern OpenGL. Table of Contents - 2010
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РОЗРОБКА WEB АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ ПОДІЙ
Засадний О. Р.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Організація та проведення подій є складним процесом, займає багато
часу і ресурсів. Для того, щоб подія була привабливою для відвідувачів
необхідно мати хороший дизайн сторінки із інформацією про подію, а
також зручну та зрозумілу реєстраційну форму. У час стрімкого розвитку
мобільних технологій все важче і дорожче розробляти додатки під різні
розширення екрану та операційні системи. Проте у всіх цих пристроях є
доступ до Інтернету, саме тому вибір припав на Web аплікацію.
Для розробки Front-end частини аплікації було використано web
framework
Bootstrap
3.1.1,
надбудова
інтерфейсів
Flat
UI
Bootstrap Framework 2.1.3, а також новітні можливості HTML5,
CSS3 та JS. Саме завдяки цим компонентам було створено адаптивний
дизайн, який підходить для усіх пристроїв із різними операційними
системами та розширеннями екрану за умови підключення до мережі
Інтернет.
Результат цієї концепції можна подивитися на рисунку 1:

Рис. 1. Сторінка реєстрації у систему
Серверна частина аплікації розроблена на Java SDK 1.7 та рівнем мови
програмування Java 7. Для зберігання даних використовується MySQL 5.6.
На прикладі сторінки реєстрації покажемо загальний вигляд роботи
системи. Після заповнення необхідних полів для реєстрації нового
користувача, дані передаються на сервер методом POST. На сервері цей
запит проходить низку фільтрів, серед основних: переведення кодування
запиту в UTF-8 та перевірка відповідності між вхідними даними та
правилами описаних в анотаціях класів об’єктів. Сервлет перенаправляє
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запит в сервіс, де із нього витягаються дані та створюється об’єкт (також
генерується код підтвердження, який відправляється на вказану електронну
скриньку), який передається в DAO (Data Access Object), де формується
запит в базу даних, а в Transformer-і він виконується. У двох останніх
пунктах також використовується рефлексія, яка на основі об’єкту, який
передається, визначає із анотацій в яку таблицю і в які колонки записувати
дані.
Із сторонніх API використано Facebook API та Google+ API для
входження в систему за допомогою цих соціальних мереж. Також для
знаходження та відображення місця проведення події використано Google
Maps API 3.0 (Рис. 2).
Після реєстрації користувача на подію, на електронну скриньку
приходить лист із квитком, на якому є детальна інформація про покупця та
подію, а також згенерований QR код, за яким, в майбутньому, можна буде
перевіряти квитки на вході у приміщення, де буде відбуватися подія, або за
допомогою web аплікації, натиснувши на тригер в колонці Checked (Рис.
3).

Рис. 2. Сторінка створення події

1.
2.
3.
4.

Рис. 3. Таблиця зареєстрованих
учасників події

Bootstrap Documentation, http://getbootstrap.com/css/
Trail:
The
Reflection
API,
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/
Google+
Sign-In
for
server-side
apps,
https://developers.google.com/+/web/signin/server-side-flow
Google
Maps
JavaScript
API
v3
Documentation,
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial
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РОЗРОБКА ДОДАТКІВ НА XAMARIN STUDIO ДЛЯ СИСТЕМИ
ANDROID З ВИКОРИСТОВУВАННЯМ WCF SERVICE
Зімоха М. І.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
На даний момент існує багато операційних систем та мов
програмування, які використовуються для розробки різноманітних
проектів, орієнтованих на роботу як на комп’ютерах, так і на мобільних
пристроях. Однією з новітніх систем розробки програмного забезпечення є
Xamarin.
Xamarin - це нове ім’я для створення iOS і Android додатків на основі
C#. Особливістю Xamarin є можливість професійним .NET- програмістам
використати свої навички без додаткового вивчення нових програмних
рішень.
Xamarin базується на реалізації платформи .NET – Mono з відкритим
кодом. Ця реалізація містить компілятор С#, середовище виконання та
основні бібліотеки .NET. Очікується, що додаток напи-саний один раз,
може бути запущений на різних мобільних платформах. Але в дійсності
ситуація виглядає наступним чином. Для кожної із платформи потрібно
реалізувати свій пласт UI (User Interface). Тобто код, який відповідає за
зовнішній вигляд додатка, доведеться написати для кожної платформи
окремо.
Розробники платформи пропонують або власне середовище розробки –
Xamarin Studio, або Visual Studio. Xamarin Studio – платформо-незалежне
середовище, яке працює як на Mac OS X, так і на Windows. На Visual Studio
можна працювати лише після встановлення додаткового програмного
забезпечення.
Розробка проекту не потребує спеціальних вмінь. Він створюється
звичайно, як на Visual Studio. Додатково потрібно вказати, для якої версії
мобільної платформи призначений проект.
Для того, щоб розкрити деякі аспекти потенціалу даного сере-довища
розробки Xamarin, реалізовано просту гру “Хрестики-Нулики”. Застосунок
розроблено під систему Android. В ньому наявна анімація, елементарні
зміни вигляду, а також підключені “гарячі клавіші”( такі як “повернутися
назад” або “вихід на робочий стіл”).
Додаток реалізовано у клієнт-серверній архітектурі. Схематично це
виглядатиме так:
Пристрій 1

Сервер

Пристрій 2
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Сервер приймає та зберігає дані про користувача, суперника та хід гри.
Постає задача, як реалізувати такий сервер.
У додатку використовується WCF( Windows Communication
Foundation)- програмний фреймворк, який використовують для обміну
даними між додатками. WCF є складовою частиною .NET Framework.
Приєднання серверу до проекту, який створений на платформі Xamarin,
є подібним до роботи з сервером у середовищі Visual Studio .NET.
На основі розробленого проекту показано, що без особливих зусиль
можна написати додаток на системі Android і без знання мови
програмування Java.
1. Дейтел Х. C#. / Х. Дейтел, П. Дейтел, Дж. Листфилд, Т. Нието, Ш.
Йегер, М.Златкина – СПБ.: БХВ Петербург, 2006. – 1056с.
2. Мова програмування C# 5.0 і платформа .NET 4.5, 6-те вид./ Ендрю
Троелсен – М. :ООО “И.Д. Вильямс”, 2013. – 1312с.
3. Документація Xamarin:
http://docs.xamarin.com/
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ВІДНОВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
КАРТ КОХОНЕНА
Караба А. Я.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Доповідь присвячена проблемі відновлення графічних образів
(зображень). Розглянуто характеристики існуючих алгоритмів відновлення
та вимоги, що породжені сучасними проблемами. Основна увага
зосереджена на алгоритмі відновлення графічних образів за допомогою
карти Кохонена (an image data recovery algorithm based on Kohonen map),
зокрема на таких аспектах як оптимізація швидкодії алгоритму та
покращення якості результату відновлення.
Алгоритм відновлення графічних образів за допомогою карти
Кохонена – це алгоритм, який дозволяє виконувати якісне відновлення з
високою швидкістю. Головна особливість цього алгоритму полягає у тому,
що він відновлює втрачену інформацію на основі блоків пікселів,
використовуючи при цьому видозмінені формули для навчання карти
Кохонена. Для ефективного оперування блоками пікселів було введено
поняття структури даних «карта міри пошкодженості блоків» («map of the
measure of block damage»). Ця структура даних дозволяє якісніше
відновлювати кожен пошкоджений піксель зображення.

Рис. 1. Приклад відновлення графічного образу.
Оскільки важливим етапом при відновленні є навчання карти
Кохонена, то мова також піде про ефективну програмну реалізацію цього
кроку. Зокрема, було обґрунтовано модифікацію формули кроку навчання
карти Кохонена  (t ) , а також проаналізовано застосування класичних
формул навчання карти Кохонена у порівнянні з видозміненими. Також
запропоновано та досліджено два способи пошуку пошкодженого блоку.
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При цьому виявлено обмеженість застосування алгоритму до відновлення
графічного образу, яка спричинена специфікою певних пошкоджень.
Результат роботи алгоритму відновлення графічних образів за
допомогою карти Кохонена та й багатьох алгоритмів відновлення
графічних образів, тісно пов’язаний з вибором метрики для визначення
різниці між базовими елементами графічного образу (пікселями). Для
оцінки впливу вибору метрики, а також інших вхідних параметрів
алгоритму представлено порівняння результатів відновлення.
1.
2.
3.

4.
5.

Карты Кохонена как способ восстановления мультимедийной
информации. http://jre.cplire.ru/koi/oct10/3/text.html
Восстановление
изображений
при
помощи
нейросетей.
http://habrahabr.ru/post/120473/
Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. Системи
штучного інтелекту: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія2006», 2013. – 279 с.
Хайкен С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр.: Пер с англ.
– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 1104 с.
Kohonen’s Self Organizing Feature Maps. http://www.aijunkie.com/ann/som/som1.html
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РЕАБІЛІТАЦІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ІГРОТЕРАПІЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТАНЦЮВАЛЬНОГО КИЛИМКА
Качмар Б. О.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Дослідження останніх років вказують на високий потенціал
застосування технологій віртуальної реальності в реабілітації пацієнтів з
неврологічною патологією, в тому числі, з порушеннями рухів та
рівноваги. Для підвищення мотивації пацієнта та емоційного залучення
його в процес реабілітації у Міжнародній клініці відновного лікування була
створена Інтернет система ігрової реабілітації рухових порушень.
Виконуючи вправи, пацієнт в той же час грає в комп'ютерну гру, яка
мотивує його, сприяє розвитку швидкості реакції, координації рухів і
рівноваги.
Для реабілітації використовується таке обладнання як балансувальна
дошка Nintendo WiiFit, та сенсор Microsoft Kinect. Останнім часом система
була розширена за рахунок застосування степ-ігор з використанням
танцювального килимка в якості контролера. Розроблено дві спеціальні
ігри для пацієнтів з руховими порушеннями «Прожени бабака » і «Злови
метелика».

Рис. 1. – Степ-ігри
Під час гри необхідно стежити за зображенням на екрані і наступати
на відповідні квадрати на килимку. У всіх іграх терапевт має можливість
підстроювати ігрові параметри під кожного пацієнта персонально. При
наявності інтернету ігри записують час реабілітаційної сесії, поточні і
кінцевий результати гри; при його відсутності ігри локально зберігають
всю необхідну інформацію, яку запишуть при наявносту інтернету.
Попередня оцінка степ- ігор для тренування рівноваги проводилася на
п'яти пацієнтах з ДЦП другого рівня моторного розвитку за шкалою
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GMFCS у віці 9-13 років. Діти займалися на танцювальному килимку
протягом 2 -х тижнів щодня 15-20 хв.
Оцінка результатів проводилася на основі аналізу даних
Стабілометрії, дитячої шкали рівноваги (Pediatric Balance Scale), тесту
"Вставай і йди» ("Up and go") і степ- тесту «4 - квадрати» ("Four Square step
test").
Через два тижні тренувань спостерігалося поліпшення рівноваги у
чотирьох із п'яти пацієнтів. Результати за Дитячою шкалою рівноваги
покращилися в середньому на 1,6 бала , час виконання тесту «Вставай і йди
» знизився в середньому на 2,2 сек., час степ- тесту «4 - квадрати» знизився
в середньому на 1,8 секунди , площа стабілограми знизилася в середньому
на 4 одиниці.

Рис. 1. – Результати дослідження
Висновок. Комп'ютерні реабілітаційні степ ігри є корисним
компонентом реабілітації рухових порушень у пацієнтів з церебральними
паралічами.
1.
2.

Dave Calabrese. Unity 2D Game Development. – Packt Publishing,
2014. – 119 с.
Козявкін В.І., Качмар О.О.,Волошин Т.Б. Система класифікації
великих моторних функцій у дітей з церебральним паралічем.
Розширена та уточнена версія // Соціальна педіатрія, 2012.-2(3).с.74-85
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ УНІКАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ОЗНАК
ЗОБРАЖЕНЬ
Куліков Ю.О., Куценко О.В.
(Харківський національний університет радіоелектроніки)
В даний час для вирішення прикладних задач комп'ютерного зору ,
таких як класифікація і розпізнавання зображень , широко застосовуються
структурні методи аналізу візуальних об'єктів. Ці методи засновані на
побудові структурного опису об'єкта шляхом формування множини
характерних ознак ( ХО) , що відображають локальні зміни функції
яскравості [1,2]. Одним з найбільш поширених методів отримання ХО є
метод SURF [ 2 ] . Ця технологія вирішує два завдання - пошук ХО
зображення і формування їх дескрипторів , що володіють інваріантністю до
зміщення , масштабування і обертання об'єктів , а також зміни освітленості
. Дескриптори SURF - числові вектори , що містять 64 компонента ,
відображають флуктуації градієнта яскравості в точці координат ХО щодо
домінуючого напрямку зміни градієнта.
Завдання класифікації зображень для об'ємних баз відеоданих може
вимагати істотних витрат часу і використання значних обчислювальних
потужностей . Для прискорення процедури класифікації шляхом
скорочення структурного опису пропонується застосувати на
попередньому етапі процедуру фільтрації множин ХО еталонів на основі
критерію унікальності їх значень. Одним з варіантів зниження розмірності
простору ознак є видалення з опису схожих один з одним ХО в межах
кожного окремого еталона. У результаті в описі залишаться найбільш
унікальні ХО , на основі чого буде прийматися рішення про клас . Схожість
ознак еталона визначалася як евклідова відстань між векторами їх
дескрипторів :
64
2
(1)
r( H , H ) 
 h  h 
1

2

i 1

1i

2i

Ознаки вважалися схожими, якщо відстань між ними було менше
порогового значення, яке вибиралося, як процентне відношення від
максимально можливого значення відхилення між векторами SURF в
евклідовій метриці. Експерименти проводилися для порогових значень  
0,16 – 1% , 0,24 – 1,5%, 0,48 – 3%, 0,64 – 4%, 0,8 – 5%, 1,6 – 10%.
З кожним пороговим значенням для всіх еталонних зображень
будувалася гістограма повторюваності, що показує, наскільки унікальним
є кожена ХО зображення.
Кількість стовпців гістограми відповідає кількості N ХП еталона.
Висота L кожного шпальти гістограми для ХО H обчислювалася за
формулою:
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0, r( H , H i )  
При пороговому значенні   0,48 для більшої частини ХО (більше
80 %) не визначалося жодної схожої ознаки , при   1,6 для кожної ознаки
всі інші ознаки стають схожими з ним , що в обох випадках унеможливлює
знаходження найменш повторюваних унікальних ознак . Гістограми
повторюваності з порогами 0,64 і 0,8 , як показало моделювання , мають
близький вигляд і можуть використовуватися для визначення безлічі
унікальних ознак . Приклад зображення з виділеними ХО і гістограми
повторюваності для порога 0,8 показані на рис. 1 . Стовпці , відповідні
десяти найбільш унікальним ХО , виділені світлим кольором.
i

Рисунок 1. Приклад еталонного зображення з виділеними ХО і гістограма
повторюваності ХО з порогом 0,8.
Експерименти показали, що шляхом виділення безлічі унікальних ХО
можна скоротити обсяг структурного опису зображень в 5-10 разів
відносно початкового числа і зменшити час, необхідний для розпізнавання
в 4,5 рази без зниження ймовірності правильної класифікації зображення.
1.
2.

Шапиро Л. Компьютерное зрение/ Л. Шапиро, Дж. Стокман; пер. с
англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 752 с.
Bay H. Surf: Speeded up robust features/ H. Bay, T. Tuytelaars, L. Van Gool
// European Conference on Computer Vision. – 2006. – P.404-417.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДВІЙКОВОГО ПОШУКУ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У
ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ
Лабазевич М. О.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Головною тенденцією розвитку сучасної індустрії інформатики є
створення обчислювальних систем, а головна концепція проектування
таких систем полягає у забезпеченні їхньої високої продуктивності.
Виділяють такі три основі взаємопов'язані напрями реалізації такої
концепції: удосконалення технічної бази обчислювальних систем;
удосконалення технології опрацювання інформації в обчислювальних
системах; інтелектуалізація обчислювальних систем.
Оскільки основою сучасних інформаційних технологій є бази
даних (БД) і системи керування базами даних(СКБД), то вдосконалення
технології опрацювання інформації з використанням концепції баз даних
передбачає передусім вирішеня безлічі проблем. Одна з цих проблем
полягає у дослідженні ефективності методів пошуку інформації у файлах
БД для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів,
розробка нових методів пошуку інформації у великих БД.
В доповіді розглядається ефективність методу двійкового пошуку
для різних законів розподілу імовірностей звертання до записів файла.
Розглянемо файл, який містить N записів. Нехай Ki, i=1,2,…,N, –значення
ключа, яким характеризується i-й запис файла; р і , i=1,2,…,N,ймовірність звертання до і-го запису. Вважатимемо, що файл
впорядкований за зростанням значень ключів, тобто K 1 < K 2 <…< K N ,і
пошук запису у файлі відбувається за допомогою методу двійкового
пошуку.
Якщо розподіл імовірностей звертання до записів є рівномірним,
то покажемо, що максимальна кількість порівнянь, необхідних для пошуку
запису у файлі, становить: k  1 log 2 N
,
а середня кількість порівнянь виражається формулою:
2k  k 1
Ek
.
N
Нехай N  2l  1 . Тоді математичне сподівання кількості
порівнянь, необхідних для пошуку запису у файлі, становить:









l

2i 1

E   ip ( 2 k 1) n i
i 1 k 1

,
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де n  m , m   N   1.
i
i 1
 

2

2

У випадку рівномірного розподілу ймовірностей звертання до
записів файлів для Е одержимо вираз: E  l  1  l
2l  1 .
На діаграмі показана залежність математичного сподівання Е від
зміни закону розподілу ймовірностей звертання до записів для деяких N.

Діаграма

Залежність математичного сподівання кількості
порівнянь, необхідних для пошуку запису у файлі,
від зміни закону розподілу ймовірностей звертання
до записів для деяких N

На діаграмі використані наступні позначення для різних законів
розподілу ймовірностей: - рівномірний, - с=0.2, - с=0.4, - с=0.6,
- с=0.8, - Зіпфа, - “бінарний”.

1.
2.

1.Цегелик 2.2. Методи автоматической обработки информации:
монография 12.2. Цегелик – Львов: Вища школа, 1981. – 132 с.
2.Цегелик 2.2.Моделювання та оптимізація доступу до інформації
.
файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних
систем:
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Франка, 2010. – 192 с.
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РОЗРОБКА МЕРЕЖЕВОЇ 3D ГРИ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Литвин А. В.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Стрімкий розвиток інформаційних технологій привів до їх інтеграції
в різні сфери діяльності, зокрема в освіту, що дає ряд позитивних ефектів:
збільшується кількість опрацьованого матеріалу, інформацію можна
подавати у зручній та зрозумілій формі, заняття насичені мультимедійним
матеріалом, створюється додаткова зацікавленість в учнів тощо. Серед
таких методів можна виділити інтерактивне навчання, що має ряд переваг
в порівнянні з класичними методами, оскільки в навчанні бере участь певна
група учнів які взаємодіють між собою, виконують цікаві завдання для
поглиблення знань та застосовують їх на практиці, отримують певні
заохочення, що в свою чергу підвищує ефективність навчання [1].
З’являється можливість дистанційного навчання, що дозволяє
продовжувати заняття вдома у зручний час без вчителя. Такий спосіб
навчання дещо складніший, проте отримані знання будуть мати більшу
цінність.Особливо це стало актуально після введення уроку «інформатики»
в молодших класах загальноосвітніх шкіл, що в свою чергу вимагає
розробки відповідного програмного забезпечення яке б поєднувало б у собі
навчальні та ігрові складові.

Рис. 1. Віртуальний клас
У роботі розроблено програмне забезпечення яке реалізує описані
вище підходи і складається з наступних частин: навчальної, контролюючої
та стимулюючої (заохочувальної). Навчальна – являє собою віртуальний
клас де учні навчаються (рис. 1). Контролююча – виконує перевірку знань
у формі гри. На рисунку 2 зображено фрагмент гри яка реалізована з
використанням технологій: Autodesk 3ds Max, Adobe Illustrator, Unity3D[3],
C#[2], JavaScript та призначена для контролю знань учнів.
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Саме тут виражається інтерактивність у взаємодії учня з
комп’ютером. Він вказує вірні на його думку вирази та отримує позитивні
бали, а якщо пропускає вірний або помилково натискає на хибний то
отримує негативний бал (рис. 2). Заохочувальна – має вигляд карти де
відображаються всі рівні гри та прогрес їх проходження. За отримання
певної кількості балів учень буде здобувати бонус. Такий підхід повинен
забезпечити зацікавленість в тому щоб набрати максимальну кількість
балів та разом з тим без примусу покращувати свої знання.

Рис. 2. Інтерактивна гра
Оскільки додаток може бути розміщений на web-сайті в тому числі і в
соціальних мережах створюється можливість проводити навчання в
позаурочний час в дома. Дане програмне забезпечення може бути
використане як допоміжний інструмент, що надає ряд переваг
інтерактивного дистанційного навчання.
1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник / Н. П. Волкова. –

К.: Академвидав, 2007. –616 с.
2. Шилдт Г. С# 4.0: полное руководство / Г. Шилдт / Пер. с англ. /

Под ред. И. В. Берштейна. – М.: Вильямс, 2011. – 1056 с.
3. Goldstone W. Unity Game Development Essentials / W. Goldstone –

Birmingham: Packt Publishing, October 2009.
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РОЗРОБКА ВЕБ-СЕРВІСІВ В ASP.NET ДЛЯ ДОСТУПУ ДО
ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ
(ЄДЕБО)
Мазуряк І. В.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
ЄДЕБО – це автоматизована система збирання, верифікації, обробки,
зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та
отримувачів освітніх послуг. Вона містить сукупність адміністративних,
програмних та апаратних засобів, які на основі сучасних інформаційних
технологій утворюють єдине інтегроване інформаційне середовище
України у галузі освіти, що забезпечує повноту, достовірність, цілісність та
актуальність відомостей та даних про освіту, створює надійні механізми
захисту інформації та обмежує доступ до неї згідно законодавства
України.[1]
Оскільки відповідно до наказу МОН України інформація про всіх
студентів та абітурієнтів зберігається в ЄДЕБО, то університет змушений
звертатися до цієї бази в середньому 100 разів на день. Метою цієї розробки
є створення доступного та ефективного продукту для доступу до ЄДЕБО,
який буде підтримувати багатоплатформність і незалежність від кількості
користувачів. Для досягнення цієї мети буде створено уніфіковані вебсервіси, до яких можна звертатися через Інтернет на базі
загальноприйнятих стандартів.
Веб-сервіс (Web service) – програмна система, що ідентифікується
рядком URI, та публічні інтерфейси та прив'язки цієї системи, які визначені
та описані мовою XML[2]. Головна ідея технології веб-сервісів в ASP.NET
полягає в тому, що основну частину завдань опрацьовують веб-сервіси, що
дозволяє контролювати стан системи в будь-який момент. У цьому випадку
прикладна програма чи сайт виконує лише функції відображення даних та
відправлення даних на обробку. Технологія веб-сервісів є універсальною –
незалежною ні від операційних систем, ні від мов програмування, ні від
об'єктної моделі тощо.
Однією з переваг застосування веб-сервісів є те, що вони базуються на
відкритих стандартах (XML, SOAP, WSDL, UDDI) та протоколах (SOAP,
HTTP, HTTPS, SMTP, FTP). Основним протоколом передачі інформації є
SOAP. SOAP (Simple Object Access Protocol) – це протокол обміну
структурованими повідомленнями в розподілених обчислювальних
системах, базується на форматі XML. Перевагою SOAP є те, що він
дозволяє використовувати різні транспортні протоколи. SOAP може
використовуватися з будь-яким протоколом прикладного рівня: SMTP,
FTP, HTTP. Найчастіше SOAP використовують разом з HTTP.
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Отже, технологія веб-сервісів є ефективною для доступу до ЄДЕБО,
оскільки захищає базу даних від несанкціонованого доступу та забезпечує
багатоплатформність і незалежність від кількості користувачів.

Рис.1. Діаграма класів
веб-сервісу
UDDI (Universal Description Discovery & Integration) — інструмент для
розміщення описів веб-сервісів (WSDL) для забезпечення можливості їх
пошуку іншими організаціями і інтеграції в свої системи.
WSDL (Web Services Description Language) — мова опису зовнішніх
інтерфейсів веб-служби.
1. Інструкції для роботи з ЄДЕБО //www.inforesurs.gov.ua
2. Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner
Professional C# 4.0 and .NET 4 - Wrox, 2010 – 1536
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
Мандрика А.І.
(Кременчуцький національний університет
ім. Михайла Остроградського)
Технології дистанційного навчання широко застосовуються у всьому
світі, а останні укази міністерства освіти і науки України свідчать про
актуальність їх впровадження в вищі навчальні заклади. Для організації онлайн навчання широко застосовується система керування електронним
навчанням Moodle. Невід’ємною частиною системи є електронні лекції, що
дають змогу здобувати знання студентам дистанційної та очної форми
навчання. Лекції можна формувати безпосередньо у вбудованому до
системи редакторі або завантажувати ті, що розроблені в таких редакторах
як eXeLearning, Advanced SCORM Editor тощо [1]. Проте більшість
викладачів не мають досвіду роботи з програмним забезпеченням для
створення навчального матеріалу та не враховують відмінностей між
аудиторною та електронною лекцією [3].
Тому запропоновано підхід щодо формування лекційного навчального
матеріалу та його програмної реалізації. Підхід заснований на використанні
підготовленого для аудиторних занять конспекту лекцій з урахуванням
психологічного аспекту сприйняття електронної інформації та відповідно
до міжнародного стандарту SCORM.
Сформована електронна лекція повинна одночасно враховувати всі
особливості діяльності викладача як лектора [2], відповідати вимогам, які
ставляться до аудиторної лекції, і вимогам до лекцій для системи Moodle.
Відповідність аспектів аудиторної лекції щодо реалізації в системі Moodle
наведено в табл. 1.
Таблиця 1. Відповідність аспектів лекції щодо реалізації в Moodle.
Аспекти аудиторної лекції
Реалізація в Moodle
Візуальне
представлення
Зовнішній
вигляд,
поведінка
інформації (композиція, колір,
викладача,
концентрація
уваги
шрифт), емоційно забарвлений
студентів, емоційність мовлення.
контент.
Структурована
організація
Стандарт SCORM.
матеріалу.
Використання зображень, схем,
Наведення прикладів, зображень,
таблиць, відео та ін. елементів
схем, таблиць тощо.
мультимедіа.
Створення форумів, опитувань,
Взаємодія з аудиторією.
тестів.
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Програмна реалізація полягає у розробці програмного продукту, який
дозволить автоматично згенерувати SCORM пакет для системи Moodle на
основі підготовленого викладачем документу з текстовим варіантом лекції.
Вимоги щодо підготовки навчального матеріалу для дистанційного
навчання необхідно розподілити між викладачем, який формує лекцію, та
програмою.
Викладач повинен сформувати лекцію відповідно до структури, тобто
виділити назву теми, план лекції, мету, актуальність, нові поняття,
висновки, питання до теми, список літератури; підібрати графічний
матеріал, який буде використовуватися в тексті лекції. Сформовану таким
чином лекцію у будь-якому форматі, який підтримує програма, викладач
може завантажити до програми або готувати лекцію безпосередньо у
редакторі програми.
Програма аналізує завантажений або відредагований у редакторі текст
і видає рекомендації щодо оформлення або вмісту лекції, оформляє його у
вигляді веб сторінки, як для лекції, так і для презентації, при необхідності
додає нові терміни до глосарію СДН. Презентація створюється
автоматично програмою з тексту лекції шляхом вибору ключових моментів
заняття, графічного матеріалу, таблиць, графіків, основних формул та
висновків. Викладач може редагувати створену презентацію. Лекція або
презентація до неї зберігається у вигляді SCORM пакету.
Можна зробити висновок, що створення програмного продукту згідно
із запропонованим підходом матиме такі переваги:
 підтримка конвертації курсу в стандарт SCORM 2004;
 можливість створення лекцій та презентацій до них на основі текстового
варіанта лекції та рекомендацій програми;
 внесення термінів в глосарій курсу СДН;
 оформлення контенту відповідно до аспектів сприйняття навчального
матеріалу;
 наявність системи контролю за вмістом лекційного матеріалу (занадто
багато текстової інформації, недостатня кількість зображень, елементів
мультимедіа);
 простота у використанні та невеликі затрати у часі при створенні лекцій.
1.

2.

Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle.
Учбное пособие. 2-е изд. Испр. И дополн.– Харьков, ХНАГХ, 2009. –
292 стр.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К.: Знання,
2005. — 486 с

СНКПМІ-2014
3.

SSCAMI-2014

43

Ткаченко Т. В., Шевченко Л. С. Технологія мультимедіа для
дистанційного навчання. // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т
педагогіки АПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. Хмельницький : ХГПА, 2007. - Вип. 2. - С. 171-174. - Бібліогр.: с. 174
(12 назв).
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СИНХРОНІЗАЦІЯ ЗВУКОВОГО ПОТОКУ У ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД РУХУ ОБ’ЄКТА
Матвійчук І.
(Кременчуцький національний університет ім. Михайла
Остроградського)
Актуальність роботи.
Для здійснення екскурсій або подорежей туристи користуються
послугами туристичних агентств або планують свою подорож самостійно,
використовуючи інтернет-портали та мобільні додатки: інформаційні та
туристично-навігаційні.
До недоліків використання туристичних фірм можна віднести:
прив’язаність до туристичної групи, часу екскурсії, обмежений вибір
наявних екскурсій, тощо. При цьому використання інтернет-порталів та
мобільних додатків є незручним через відсутність супроводу екскурсії
гідом.
Існуючі аналоги TripIt Travel Organizer No Ads, Japan Travel essential
App, NAVIGON Europe мають недоліки: відсутність відображення
місцезнаходження на карті, відсутність звукового супроводу або
обмежений вибір екскурсій.
Метою роботи було створення модулю – додатку “Tourist”, що
виконує функції гіда: синхронізація аудіопотоку, місцезнаходження і
відображення місцезнаходження на пристрою туриста. Модуль входить до
програмного комплексу «CityMate», який призначений для екскурсій,
створення маршрутів, супровідних аудіофайлів, контролю за місцем
перебування туриста.
Матеріал і результати дослідження.
Оскільки додаток “Tourist” повинен бути мобільним і працювати на
мобільному пристрої він був розроблений для платформи Android. В
програмних додатках, що працюють на цій платформі є можливість
використовувати сервіс Google Map for Mobile.
Особливістю модуля є синхронізація – інструмент для координації
порядку виконання паралельних задач: визначення координат,
відповідність звукового супроводу гіда місцезнаходженню та
відображенню на карті.
На початку роботи програми користувач завантажує усі необхідні
матеріали: план маршруту і супровідні файли. Із запуском програми
встановлюється зв’язок із супутником GPS для отримання координат
місцезнаходження. Останні передаються також на пристрій гіда та
адміністратора програмного комплексу «CityMate» для контролю
розташування усіх активних користувачів.
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Процес обробки даних відбувається на пристрої користувача: на
основі зміни координат йому подається інформація про об’єкти, поблизу
яких він знаходиться. Функція контролю за дотриманням маршруту
покладається також на пристрій користувача, який підказує напрямок
подальшого руху та корегує його маршрут, у разі необхідності.
Синхронізація звукового потоку і руху об’єкта відбувається згідно
контрольних точок, зазделегідь визначених у маршруті. Враховуючи
точність визначення координат за GPS – область контрольної точки складає
6 метрів.
Фонові служби дають можливість працювати непомітно для
користувача під час виконання вищезазначених функцій.
Висновки.
Модуль “Tourist” розроблений в рамках проекту «CityMate».
Основними перевагами цього проекту є контроль адміністратора та
гіда за місцем перебування туриста, інформаційна підримка, корегування
напрямку туриста та універсальність.
Для використання програми немає необхідності з’єднання з
інтернетом. Додаток є простим у використані.
1.
2.
3.
4.

1.Google Developers: [Электронный ресурс]. М., 1997-2012. URL:
https://developers.google.com.
2.Бурнет
Э.
Привет,
Android!
Разработка
мобильных
приложений/СПб.: «Питер», 2012 г. – 256 с.
4.Голощапов А. Разработка Google Android: программирование для
мобильных устройств/«БХВ-Петербург» 2011г. – 440 с.
3.Хашими C. Разработка приложений для Android/ СПб.: «Питер» 2011
г. – 736с.
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ЕТАПИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ БАЗИ ДАНИХ МОДУЛЯ «СТУДЕНТ»
Матвійчук Ю. О.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Через те, що у нашому університеті навчається більше 10000
студентів, то актуальною стає проблема автоматизованого опрацювання
інформації щодо успішності студентів. На підставі даних про успішність
формується багато документів, зокрема, стипендія, додатки до дипломів,
анкети студентів і т.п. Все це вимагає кропіткої роботи з різноманітними
паперами і не гарантує правильних кінцевих результатів.
Для розв’язання даної задачі доцільно використовувати базу даних, а
весь процес реєстрації та обробки даних повинен бути автоматизованим.
Коректно спроектована база даних дозволить розробити відповідне
програмне забезпечення, яке гарантує безпеку даних та прискорить їх
обробку. Варто передбачити основні моменти роботи програми і
збереження даних ще на етапі проектування самої структури бази даних
необхідного модуля чи програмного продукту.
В процесі розробки моделі бази даних особливу увагу приділили
наступним етапам проектування:
1. Інфологічної модель предметної області;
2. Датологічна модель предметної області;
3. Вибір програмних засобів реалізації БД та розробки
програмного продукту.
В рамках кожного з етапів розробки значна увага приділялася
встановленню сутностей предметної області та зв’язків між ними. Зокрема
для модуля Студент, в якому обліковуються різноманітні дані про студента,
що стосуються його навчальної діяльності. Інфологічна модель має вигляд
(див. Рис.1., Табл. 1).
Розроблена БД повинна забезпечувати можливість розвитку і
наступної адаптації до змін предметної області і нових потреб користувача.
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Для коректного проектування БД із забезпеченням потрібних вимог до
проектування БД нами була здійснена її нормалізація.

Рис.1. Інфологічна модель
Зручний інтерфейс користувача та код модулів програмного засобу,
забезпечений використанням візуального середовища розробки MS VS
2012.
1. Єрьоміна Н.В. Розробка баз та сховищ даних. / Н.В. Єрьоміна –К.:
КНЕУ 2002. – 206с.
2. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация / Т. Карпова–
С.-П.: Питер, 2001 – 341с.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В
ДІАГНОСТИЦІ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ СЕРВІСІВ, АНАЛІЗ ЇХ
РОБОТИ НА ВІДМОВУ ТА ЗБОЇ
Мельник А. Ю.
(Рівненський державний гуманітарний університет)

На сучасному етапі розвитку Інтернет техгнологій виникає потреба в
аналізі роботи Інтернет сервісів на їх працездатність та спроможність
роботи в складних умовах, що породжені виликими обсягами інформації та
різного роду перешкодами, зокрема вірусними та DDos-атаками. Для
здійсненя такого аналізу актуальною є розробка відповідного програмного
забезпечення, що проводило б аналіз цих процесів на основі
багатоканальних математичних моделей масового обслуговування.
В даній роботі розроблений алгоритм на основі цієї моделі, який
описує досліджені процеси та виводить основні характеристики (середнє
число заявок в черзі, середній час очікування в черзі, середній час
обслуговування заявки, а також відсоток занятих підключень).
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДИСПЕТЧЕРА
ТРАНСПОРТНОГО ВІДДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Метельський А. М., Каштан С. С.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Робота транспортного відділу досить великого підприємства пов'язана
з нагромадженням великої кількості інформації про особисті дані
працівників, про автомобільний парк підприємства. Традиційно
інформація зберігається на паперових носіях. При цьому важко здійснити
швидкий відбір потрібних даних, наприклад, при виборі автомобіля на
маршрут, переході водія на інший автомобіль. Таким чином, автоматизація
процесу роботи транспортного відділу підприємства є потрібним і
перспективним процесом.
Створення автоматизованих робочих місць дозволяє суттєво
покращити роботу не тільки транспортного відділу, а й підприємства в
цілому. Основною задачею проекту є автоматизація процесу роботи
транспортного
відділу
підприємства,
тобто
впровадження
високоефективних інформаційних технологій, які дозволяють зберігати,
обробляти, шукати та редагувати великі обсяги інформації швидкими
темпами та зручними для кінцевого користувача методами [1].
Розроблений програмний продукт призначений для реєстрації,
обробки та маніпуляції інформацією про товаротранспортні потоки які
здійснює транспортний відділ підприємства. Програма надає можливість
контролювати діяльність відділу, дозволяє швидко і оперативно оцінювати
ситуацію і адекватно реагувати на можливі проблемні ситуації. Розроблена
інформаційна система забезпечує такі функції: ввід та редагування даних
про працівників підприємства (водіїв); ввід та редагування інформації про
автомобільний парк підприємства; облік перевезень вантажу зроблених
кожним автомобілем і підприємством в цілому.
Створений програмний продукт реалізовано в системі програмування
Delphi [2] із використанням механізму Borland Database Engine (BDE) [3].
1. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на основе
персональных ЭВМ / М.А. Аппак. – М.:Радио и связь, 1989. – 176 с.
2. Баженова И.Ю. Delphi 7. Самоучитель программиста / И.Ю.
Баженова.– М.: КУДИЦ-Образ, 2003. – 448 с.
3. Диго С.М. Базы данных. Проектирование и создание. / С.М. Диго. – М.:
ЕАОИ, 2008. – 171 с.
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СЕРВІС, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА
ОСОБИСТОСТІ КОРИСТУВАЧА
Миляник І.А.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Рекомендаційні системи - програми, які намагаються передбачити, які
об'єкти (фільми, музика, книги, новини, веб-сайти) будуть цікаві
користувачеві, маючи певну інформацію про його профіль. Найчастіше
реалізуються алгоритмами колаборативної фільтрації.
Колаборативна фільтрація, спільна фільтрація (англ. collaborative
filtering) - це один з методів побудови прогнозів (рекомендацій) в
рекомендаційних системах, що використовує відомі вподобання (оцінки)
групи користувачів для прогнозування невідомих вподобань іншого
користувача.
При колаборативній фільтрації використовується інформація про
поведінку користувачів в минулому - наприклад, інформація про покупки
або оцінки. У цьому випадку не має значення, з якими типами об'єктів
ведеться робота, але при цьому можуть враховуватися неявні
характеристики, які складно було б врахувати при створенні профілю.
Основна проблема цього типу рекомендаційних систем - «холодний старт»:
відсутність даних в системі користувачів чи об'єктів, що нещодавно
зявились.
Рекомендаційні системи - зручна альтернатива пошуковим
алгоритмам, оскільки дозволяють виявити об'єкти, які не можуть бути
знайдені останніми. Цікаво, що рекомендаційні системи часто
використовують пошукові машини для індексації незвичайних даних.
Приклади сайтів, що використовують рекомендаційні системи
 Last.fm - музика
 Pandora.com - інша музика (Music Genome Project)
 imdb.com - фільми
 Pulse by LinkedIn - новинний сайт
У випадку рекомендаційних систем, що базуються на особистості
користувача, ми приймаємо до уваги не об'єкти, які якимось чином зв'язані
з користувачем, а власне користувача.
У вищезгаданих підходах ми стандартно не знали нічого про
користувача, а лише про елементи, на які він якимось чином відреагував
(оцінив, додав в кошик, завантажив, придбав, інше). У нашому ж випадку
ми навпаки - не знаємо нічого про обєкти, які цікавили користувача, проте,
ми знаємо більше про самого користувача. Алгоритм шукає схожих
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користувачів за їхнім описом, і вже аж тоді шукає рекомендації серед
"схожих" користувачів.
На практиці це планується використати для сервісу з підбору
подарунків. Все дуже просто - користувач описує людину, для якої шукає
подарунок. Тоді сервіс шукає схожих користувачів, для яких вже відомі
бажані подарунки, і пропонує їх користувачу.
1.
2.

Toby Segaran. Programming Collective Intelligence
Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach.
Third Edition.
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СТВОРЕННЯ ЯДРА ДЛЯ НАПИСАННЯ ДЕЯКИХ ЛОГІЧНИХ ІГОР
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ .NET
Мишковьский Ю. І.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
В роботі створено ядро для логічної гри, яке можна повторно
використовувати. Створено систему класів незалежних від графічної
підсистеми, яка і буде використовувати дане ядро. Ця система є
самодостатньою, тобто у розробника логічної гри, який буде
використовувати цю систему, не буде необхідності доповнювати її.
В нашому випадку роль ядра відіграють наступні класи та інтерфейси:
1. Chip - клас, який описує фігуру
2. Commands - клас, який описує серверні команд для мережевої гри
3. IBoard - інтерфейс, реалізація якого представляє функціонал дошки
4. IGame - інтерфейс, реалізація якого представляє функціонал гри
5. IGameConfig - інтерфейс, призначений для конфігурації гри
6. IGameNetProtocol - протокол мережевої гри
7. IGameObserver - Об’єкти даного типу використовуються для
повідомлення користувачу про поточний стан гри, а також про її
завершення.
8. IGameResult - Об’єкти даного типу використовуються для опису
результату гри, а саме кольору переможця, тип перемоги, крок гри
на якому відбулася перемога та виграшна послідовність фішок.
9. IGameState
- Об’єкти даного типу використовуються для
визначення поточного стану гри
10. IMove - Об’єкт даного типу використовується для опису ходу гравця
11. IPlayerNetProtocol - протокол клієнта для мережевої гри
12. IPosition - Об’єкти даного типу використовуються для задання
позиції певної фішки на дошці
13. WinType – описує стан завершення гри(перемога, нічия і т.д.)
Діаграма класів для нашого ядра буде виглядати, як показано на
Рис.1.
Використання дошки, як структури даних, в якій кожна клітинка
містить деяку необхідну інформацію для того,щоб дістати її миттєво, не
проходячи всю дошку.
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Рис. 1. Діаграма класів
В нашій грі клітинка містить інформацію про початок і кінець
послідовності, яка складається з фігур певного кольору(зелених або
червоних). Для того щоб визначити пріоритет ходу на дану клітинку ми
віднімаємо від координат кінця послідовності координати початку. Нехай
послідовність має початок в координатах (𝑖1 , 𝑗1 ),та закінчення в (𝑖2 , 𝑗2 )
(𝑖, 𝑗-номери рядка і стовпця),тоді кількість фігур у послідовності рівна 𝑖2 −
𝑖1 для вертикальної послідовності та 𝑗2 − 𝑗1 для горизонтальної та
діагональних послідовностей. Це нам дозволяє миттєво визначити чи
знайдено переможця,адже не треба проходитись по всій дошці, а також
значно пришвидшить оцінку наступного ходу. Реалізувавши IPlayer,
IMove, IGame ми маємо достатню базу для гри на локальному комп’ютері.
Головне вікно графічної оболонки може реалізувати інтерфейс IPlayer і
саме вікно буде другим гравцем.
1.
2.

Троелсен Э. «Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4»
Нейгел К. Ивьен Б. Глинн Дж. Уотсон К. «C# программирование .NET
4 .NET»
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РОЗРОБКА БРАУЗЕРНОЇ ОНЛАЙН ГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ
JAVA-ТЕХНОЛОГІЙ
Мудрий Р. Р., Шевчук С. П.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Мова програмування Java в кінці минулого століття створювалась
для програмування мікроконтролерів, але бурхливий розвиток інтернету
вніс свої коретиви в розвиток цієї мови. Її зробили ідеальною для веб
програмування. Саме тому вона є зараз найпопулярнішою мовою для веб
розробки. Тому очевидно, що мій вибір мови програмування для розробки
онлайн гри впав на Java.
Не серет, що багатьом людям подобаються стратегічні ігри. А ще
більше людей люблять грати з іншими людьми онлайн. Тому я вирішив
поєднати ці 2 популярні риси і створити стратегічну браузерну онлайн
гру.
Браузерна онлайн гра – це гра, в яку можна грати прямо з
браузера, її не потрібно скачувати на PC, або інший пристрій. Вона
передбачає можливість кооперації з іншими людьми, що значно збільшує
інтерес гравця.
Створена гра призначена лише для зареєстрованих користувачів,
оскільки доступ до ресурсів серверу мають лише залогінені гравці.
Для користувачів запропонований зручний інтерфейс, всі дії які
під час гри виникає необхідність виконувати інтуїтивно зрозумілі.
Для початку гри необхідно створити заявку, або приєднатись до
вже існуючої, коли заявка заповнюється, починається гра. Першим ділом
необхідно збудувати своє перше місто. В місті можна створювати нових
солдатів, робочих, будівельників. Будівельники – будують міста. Робочі
будують дороги, або будівлі. Солдати дають можливість воювати з
суперниками, захоплювати ворожі міста. Для перемоги необзідно
перемогти всіх гравців які є на даній карті.
Програмний продукт розроблений мовою програмування Java (про
що вже вказано вище) з використанням фреймворків Spring MVC,
Hibernate, локального сервера JBoss 7.0, а також технологій JSP, Javascript,
jQuery, Ajax, CSS. В якості бази даних виористовується Microsoft sql server.
Пограма побудована на базі клієнт-серверної технології, що дозволяє
працювати як в локальному, так і в мережевому режимі.
1. Spring MVC - Klarens_Kho_Rob_Kharrop_-_Spring_3_dlya_professio
2. jQuery – http://www.site-do.ru/js/jquery.php
3. Hibernate – Java Brains Hibernate tutorials
4. HTML,CSS- http://www.w3schools.com/
5. Java core - Еккель Б. Философия Java
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ЕЛЕКТРОННО-НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БАЗИ ДАНИХ ТА
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Омельчук І.В., Вороницька В.М.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Електронно-навчальний комплекс – це комплекс електронних
навчально-методичних
матеріалів,
створених
для
організації
індивідуального та групового навчання з використанням дистанційних
технологій, що базуються на Інтернет-технологіях, відповідно до графіку
навчального процесу вищого навчального закладу.
Електронно-навчальні комплекси можуть бути використані як засоби
навчання для студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання та
регіональних вищих навчальних закладів на всіх етапах навчальної
діяльності студентів під час вивчення відповідних дисциплін. Власне це і
зумовило вибір теми магістерської роботи.
Актуальність розробки навчальної програми зумовлена потребою
кафедри інформатики та прикладної математики РДГУ в ЕНК. Метою
магістерської роботи є створення електронно-навчального комплексу з
дисципліни «Бази даних та інформаційні системи».
До складу ЕНК входять:
 теоретичні заняття;
 лабораторні заняття;
 методичні матеріали;
 відео-уроки;
 тестова частина.
Навчальна програма містить 20 теоретичних занять та методичних
матеріалів, 20 практичних занять (з них 10 по Access та 10 по FoxPro ), які
висвітлюють курс «Бази даних та інформаційні системи». Теоретичний
матеріал даного курсу – це структурований взаємозалежний гіпертекст,
розбитий на окремі теми і підтеми, для зручного вивчення
адміністративних задач.
Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу та з метою перевірки
отриманих знань до кожної теми підібрані контрольні запитання. Відеоуроки доповнюють теоретичні заняття і надають можливість переглянути
послідовності виконання практичних завдань.
Також було додано словник термінів, який стане в пригоді студентампочатківцям та покращено інтерфейс ЕНК (Рис.1). Планується також
додати посилання на Інернет-джерела, зокрема електронні підручники та
посібники, відео- та аудіофайли, статті, що будуть слугувати додатковим
матеріалом для вивчення даного курсу.
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Рис.1. Модернізований ЕНК
Електронно-навчальний комплекс «Бази даних та інформаційні
системи» розробляється як відкрита система, яка в подальшому може бути
доповнена новими розділами, а також є можливість вносити в неї необхідні
зміни.
ЕНК може бути використаний не тільки студентами ІТспеціальностей, а й іншими користувачами, які бажають вивчати бази
даних.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО
ПОСІБНИКА ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНИХ БД В СКБД
MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2
Онофрійчук О. В., Вороницька В. М.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Розробка електронного навчального посібника нині є актуальним
напрямом у розвитку інформаційних технологій, вкладених у допомогу
викладачеві й студентові в освітньому процесі.
Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс
призначений забезпечити можливість слухачам курсів підвищення
кваліфікації самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний
курс або його розділ. Такий продукт створюється з вбудованою
структурою, словниками, можливістю пошуку.
Електронний посібник може використовуватися для самостійного
вивчення навчального матеріалу з певного предмета або поглиблення
вивчення лекційного курсу [1].
В електронному посібнику «реалізації реляційних БД в СКБД
Microsoft SQL Server 2008 R2» розглядається реалізація реляційних
моделей БД в Microsoft SQL Server 2008 R2, для його створення
використовується система керування вмістом(СКВ) – Joomla.
Знання та навички реалізації реляційних моделей даних необхідні
адміністраторам БД та програмістам, які готуються отримати статус MCSD
та для розробки завершених рішень на основі Microsoft SQL Server 2008 R2
[2].
Навчальний посібник містить горизонтальне та вертикальне меню.
Горизонтальне меню містить такі компоненти:








Головна сторінка;
Відео;
Словник термінів;
Рекомендована література;
Тест;
Бібліотека;

Вертикальне меню складається з наступних розділів:





Головна;
Можливості Microsoft SQL Server R2;
Способи створення БД в Microsoft SQL Server R2;
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Моделювання реляційних БД;
Реалізація фізичної схеми БД;

Посібник містить структурні і навігаційні елементи: форму
пошуку, навігаційне та спеціальне (pdf, друк, e-mail) меню, авторизацію
на сайті.
На рис. 1. Представлена структура інформаційного наповнення
навчального посібника.

Рис.1. Структура інформаційного наповнення навчального посібника
1.
Вільна енциклопедія «Wikipedia» [Електронний ресурс]. Режим
доступу до ресурсу:
http://uk.wikipedia.org.
2.
Microsoft SQL Server R2 [Електронний ресурс] /Корпорация
Microsoft// – 2012. – Режим доступу до журн.:
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/ru/ru/overview.aspx
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РОЗРОБКА ОНЛАЙН БІБЛІОТЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ JAVAТЕХНОЛОГІЙ
Остапко А. І., Шевчук С. П.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
В даний час процеси автоматизації торкнулися не тільки виробничу ,
технічну і технологічну сфери діяльності людства , а й інформаційний
простір ; зокрема бібліотеки, музеї , інформаційні центри.
Автоматизація бібліотек дозволила працівникам бібліотечної
сфери позбутися багатьох рутинних процесів, що забезпечило найбільш
швидке, повне і якісне обслуговування користувачів інформацією, потоки
якої з кожним роком (в даний час з кожною годиною) збільшується.
Онлайн бібліотека - це сайт, який дозволяє користувачам
завантажувати на сервер і переглядати книжки.
Онлайн бібліотека стала набирати популярність разом з поширенням
широкого доступу до Інтернету.
Зі зростанням розповсюдження технологій та Інтернету в
повсякденному житті сервіси онлайн бібліотеки служать як портал для
різних форм розваг, навчання, новин та ін.
Сервіси онлайн бібліотек стають дедалі популярнішими, особливо
зараз, коли можливості цих сервісів розширюються з кожним днем.
Створений сервіс онлайн бібліотеки призначений для вузького
кола користувачів, оскільки ресурси, завантажені на сервер, можуть
переглядати лише зареєстровані користувачі.
Для користувачів запропонований зручний інтерфейс, який
дозволяє не тільки переглядати книги, а й завантажувати на компютер,
здійснювати різні види пошуку книг.Для користувачів-адміністраторів
доступні функції додавання та редагування книг. При введенні пошукового
запиту в пошукове поле користувачеві висвітлюються підказки про назви
книг, які збігаються з введеним запитом.
Програмний продукт розроблений мовою програмування Java з
використанням
фреймворків
Spring
MVC,
Hibernate,
JSF
,Servlets,локального сервера GlassFish , а також технологій , js Ajax, CSS.
Архітектура пограми побудована на базі клієнт-серверної технології,
що дозволяє працювати як в локальному, так і в мережевому режимі.
Використання сервера баз даних MySQL Server передбачає використання
програми безліччю користувачів.
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Jeff Linwood. Beginning Hibernate / Dave Minter, Jeff Linwood /, Apress,
2010. -p. 400,
Уроки js – http://www.w3schools.com/js/default.asp
Walls Craig. Spring in Action / Craig Walls, Ryan Breidenbach/ Manning.
-2010-p. 700.
Еккель Б. Философия Java/ Питер 4-е вид. 2009, - 638с.
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РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-САЙТУ ДЛЯ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ
НАУК РДГУ
Присяжнюк В. Р., Сяський В. А.
(Рівненський державний гуманітарний університет)

Одним із завдань Болонського процесу є створення глобального
міжнародного освітнього середовища. Перевагою такої форми освіти є
подання навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й
формалізованому вигляді та створення умов вільного використання його
контенту незалежно від форми навчання студента [1]. Одним із способів
реалізації такого завдання є використання сучасних web-технологій при
розробці та експлуатації різного роду Інтернет-ресурсів.
Метою роботи є розробка web-сайту для кафедри політичних наук
Рівненського державного гуманітарного університету в рамках
партнерської
співпраці
студентських
науково-дослідних
робіт.
Актуальність дослідження зумовлена потребою кафедр гуманітарного
спрямування в інформаційних порталах для ефективного поширення
відомостей про функціонування та здобутки таких підрозділів у зручній
для кінцевого користувача формі. Адже особливості їх фахової
спеціалізації не дозволяють самостійно технічно реалізувати їх потреби.
Іструментальним засобом розробки оболонки стала система
управління контентом CMS Joomla Вказана CMS написана на мові PHP, яка
використовує в якості сховища вмісту базу даних MySQL. Joomla
відноситься до вільно розповсюджуваного ПЗ. Joomla робить управління
настільки простим, наскільки це можливо, в той час забезпечуючи
максимальну функціональність та зручний доступ до адміністративної
панелі [2]. Це є особливо важливим, оскільки всі подальші зміни
зовнішнього вигляду та контенту будуть виконуватися людиною далекою
від web-програмування. Для такої особи спеціально розроблена детальна
інструкція адміністратора.
Розроблена інформаційна система може слугувати в якості базового
шаблону сайтів інших структурних навчальних і наукових підрозділів.
1. Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та
МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://moodle.mnau.edu.ua/pluginfile.php/30663/mod_resource/content/1/PologAtDi
stKurs.pdf – Назва з екрану.
2. Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системи управления сайтом (CMS) / C.Г.
Горнаков – М. : ДМК Пресс, 2009. – 336 с.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ
ЛІНІЙНИХ ОКТАНТОВИХ ДЕРЕВ ДЛЯ ТРЬОХМІРНИХ
ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Сатурський О. А., Венгерський П.С.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Задання та візуалізація 3D – об’єктів має важливе значення для
комп’ютерної графіки. Зберігання та отримання відповідної інформації з
3D – об’єктів та їхнє відтворення не тільки складне, але й включає в себе
обробку великих обсягів даних. З іншого боку, отримання інформації з
плоских 2D – об’єктів є порівняно легше. Тому використання плоских
зображень для генерування об’ємних моделей є більш економічно
вигідним, ніж пряме використання 3D – об’єктів.
Один із методів побудови тримірного об’єкта з використанням
двомірних зображень є метод перерізу зображень[1]. За цим алгоритмом,
зображення буде результатом спільного перетину декількох 2D – проекцій
вихідного об’єкта. Одна з найпростіших та очевидних схем проектування
– це три взаємно ортогональні проекції. Саме її буде використано у даній
роботі, а також, для представлення зображення використаємо октантові
дерева. А для збереження цього зображення – лінійні октантові дерева.
Октантове дерево, або октодерево – це тип деревовидної структури
даних, в якій у кожного внутрішнього вузла є до восьми «нащадків». Воно
будується завдяки рекурсивному поділу простору (як правило куба) на
вісім однакових областей (октанти), поки кожна з них не стане однорідною.
Такий однорідний октант називається вокселем. Вокселі є аналогами
пікселів для тримірного простору.
Корінь дерева відповідає оригіналу куба і кожен з його восьми
«нащадків» відповідають одному з восьми октантів. Октодерево вимагає по
вісім вказівників, у кожному своєму вузлі, для зберігання інформації про
нащадків. Для того, щоб обійти потребу в зберіганні всіх вказівників,
існують лінійні октантові дерева. Вони відрізняються тим, що зберігаються
тільки кінцеві листки дерева, яким присвоюється певний код.
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Рис.1 Октодерева та лінійні октодерева
Алгоритм побудови зображення полягає в наступному. Вхідними
даними є три взаємно ортогональні проекції. Це, відповідно, фронтальна
проекція, бічна та проекція зверху вихідного трьохмірного об’єкта. Далі,
необхідно розбити фронтальну проекцію на квадранти і перевірити чи
отримані квадранти є однорідними; якщо ні, то повторювати розбиття,
поки всі квадранти не стануть однорідними.

Рис.2 Визначення глибини квадранта
Наступним кроком, за допомогою бічної проекції та верхньої
проекції, визначається мінімальну та максимальну глибину для кожного
пікселя у знайдених квадрантах на фронтальній проекції (Рис.2).
Далі, необхідно, на основі даних про глибину пікселів, визначити
розміщення вокселів для кожного квадранта. В залежності від місця
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розташування, вокселям буде присвоєно певний код. Цей код і
відображення цих вокселів і є результатом алгоритму(Рис.3).

Рис.3 Результат покрокового виконання алгоритму.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КРИТИЧНИХ ЗМІН НА
WEB-РЕСУРСІ
Сидор А. І., Пригорницький Д. О.
(Рівненський державний гуманітарний університет)

Інформація у наш час – найдорожчий та найпотрібніший товар. Вона
дає владу над людськими масами або дозволяє обігнати конкурентів. На
захист інформації мобілізовані найвищі технології. Одним із завдань,
поставлених перед ними, є недопущення спотворення інформації, особливо
тієї, яка є загальнодоступною. Помилки, наявні у сучасному програмному
забезпеченні, як клієнтському так і серверному, дозволяють зловмисникам
проникати у інформаційні системи і здійснювати зміну критично важливих
даних. Виробники програмного забезпечення не встигають швидко
нейтралізувати слабкі місця у своїх продуктах, і вікна небезпеки
лишаються відкритими впродовж тижнів або, навіть, місяців. Зростає
ймовірність зміни загальнодоступного критичного контенту.
Розроблений програмний продукт здійснює перевірку критично
важливих даних web-ресурсу, а саме здійснює контроль файлової
структури і вмісту бази даних web-ресурсу. Він складається з двох
частин – адміністративної та робочої. В першій адміністратор має
можливість вказати шлях до файлів web-ресурсу, обрати конкретні папки
та файли, вміст яких буде контролюватися, обрати базу даних web-ресурсу
та задати спеціальні правила для контролю її вмісту. Також є можливість
обрати базу даних, в якій буде зберігатися вся службова інформація
системи моніторингу та e-mail адміністратора, який буде отримувати
повідомлення про наявність змін на web-ресурсі. Контроль всіх змін на
web-ресурсі робочою частиною програмного комплекса здійснюється за
допомогою сучасних криптографічно-стійких хеш-функцій [3].
Створений програмний продукт реалізовано на мові програмування
PHP [2] із використанням технологій HTML. JavaScript [1] та СКБД MySQL
Це дозволяє використовувати його як на Windows так і на Unix-сумісних
платформах.
1. Гончаров А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS. Карманный
справочник / А. Ю. Гончаров. – М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. – 320 c..
2. Коггзолл Д. PHP5 : полное руководство / Д. Коггзолл – М. : Вильямс,
2006. – 752 с.
3. Фергюсон Нильс. Практическая криптография / Нильс Фергюсон, Брюс
Шнайер. – М. : Диалектика, 2004. – 432 с.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ
МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Синицький В. О.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Метод скінченних елементів виник як один з прийомів дослідження
різних конструкцій. Суть методу полягає в апроксимації суцільного
середовища з нескінченно великим числом ступенів вільності сукупністю
підобластей (або елементів), що мають скінченне число ступенів вільності.
У той же час, зі зростанням кількості накопичуваних даних, навіть при
використанні дуже потужних і різних алгоритмів їх обробки, стає все
складніше осмислювати та інтерпретувати отримані результати. Виникає
потреба подання даних в інтуїтивно зрозумілій формі, яка дозволить
орієнтуватись у великих обсягах інформації, відсікаючи непотрібну.
Світовий та вітчизняний досвід довів, що найкращим способом
представлення вхідних даних та виведення результатів є візуалізація.
Відомо, що графічна інформація на відміну від текстової набагато швидше
сприймається людиною. Можливість візуалізації інформації дає змогу
швидше приймати ефективні рішення.
Для реалізації системи візуалізації результатів рівняння задач
математичної фізики методом скінчених елементів використовується
відкрита графічна бібліотека OpenGl [1]. Вона широко використовується в
світі і дозволяє зручно створювати 3d моделі.

Рис. 1. – Розбиття об’єкта на 125 скінченних елементів
Написана програма розділяє досліджуваний об’єкт на потрібну
кількість скінченних елементів. В кожному з них є вузли, в яких присутні
деякі значення (обчислені методом скінченних елементів). На основі
значень цих вузлів здійснюється інтерполяція у всіх інших точках цього
скінченного елемента. У спільних точках декількох скінченних елементів
враховуються значення кожного з них. Програма дозволяє відображати
значення як і у всіх точках в об’єкті, так і на окремому скінченному

СНКПМІ-2014

SSCAMI-2014

67

елементі. Можна здійснювати необхідну деформацію об’єкта (вибираючи
параметри закріплення і прикладання зусиль) і показувати напруження
всередині нього.
1.

Shreiner Dave, Graham Sellers, John Kessenich, Bill Licea-Kane. OpenGL
Programming Guide, 8th Edition. – “Addison-Wesley”, 2013. – 984 p.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-САЙТУ ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ
Шкоропад О.В., Сяський В.А.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Поряд із традиційними видами навчання на сучасному етапі все
більше поширення отримують дистанційні, в тому числі автоматизовані
системи навчання та контролю якості знань. Автоматизована система (у
інформаційних технологіях) – система, що реалізує інформаційну
технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу і
комплексу засобів автоматизації [1]. Створення надійних автоматизованих
систем тестування і оцінки є актуальною задачею, вирішення якої
забезпечить якісний контроль знать, а отже і якість підготовки фахівців.
Важливим елементом навчання та вдосконалення знань вмінь і навичок у програмуванні
є швидке вирішення алгоритмічних задач підвищеної складності так званого олімпіадного типу.
Для об'єктивної перевірки та оцінювання розв'язків доцільно використовувати автоматизовані
програмні системи, які усувають елементи суб'єктивності і мають велику швидкість та
продуктивність.
Об'єктивне оцінювання результатів може бути здійснене при проведенні так званих
Інтернет-олімпіад. Адже, коли задачі допускають строгу формалізацію, то учасники відразу ж
після закінчення змагання можуть побачити свої результати.
При розробці сайту були використані наступні Веб-технології: HTML, PHP, MySQL,
CSS, JavaScript.
Під час проектування та розробки акцент ставився на безпеці,
універсальності, швидкості роботи. Особлива увага приділялась реалізації
компілюючої частині сайту. В результаті було отримано сайт, що
забезпечує:





створення, редагування контенту олімпіад та списку учасників;
реєстрацію учасників олімпіади або команд;
видачу завдань та компіляцію розв'язків;
автоматичну перевірку та видачу результатів.

Тестування програмного продукту відбувалося під час проведення
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ інформатики та ОТ.
1. ДСТУ 2941-94. Системи обробки інформації. Розробка систем. Терміни та
визначення.
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ГЛАДКИХ
ПОВЕРХОНЬ ТА ЇХНЯ ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ШЕЙДЕРІВ
Терлецький О. І., Грицишин О. О.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Комп'ютерні ігри вже давно по-справжньому стали однією з
популярних областей програмування. Поява мобільних телефонів стала
зародженням наступного етапу в світі ігрової індустрії. Зовсім
необов’язково мати при собі великий системний блок чи ноутбук, щоб
гарно провести час граючи в ту чи іншу гру. Їдучи в метро чи трамваї,
можна використати свій мобільний телефон, щоб розслабитись і відволіктись від буденних проблем. Сенсорні дисплеї на телефонах дають
можливість цікавішої взаємодії з ігровим світом, ніж може позволити
домашній комп'ютер.
Розробники ігор для мобільних платформ, як ніхто інших,
стикаються з проблемою продуктивності створених аплікацій. Дуже
складним залишається досягнення реалізму, що є важливою характеристикою багатьох ігор.
Для імітації певних фізичних явищ необхідна велика обчислювальна потужність пристрою на якому це буде реалізовано. Дуже
важко у наш час знайти гру в якій, наприклад, гарно розроблена імітація
фізики рідини в реальному часі. Якщо бути точнішим, то саме з фізичної
частиною проблем у плані продуктивності немає, оскільки найцікавіше
починається, коли справа доходить до відображення фізичної моделі
безпосередньо на екрані.
Мета розробленого проекту створити такий алгоритм, який
дозволить дуже швидко, і достатньо гарно малювати гладкі поверхні.
Загальний підхід, аналітично прораховуючи, де повинна малюватись та чи
інша поверхня, інколи призводить до значних затрат на процесорі. Для
того, щоб їх запобігти, ми ще перед обрахунками потрібної нам поверхні,
частину обчислень переносимо в пам"ять. Тим самим, ми можемо
побудувати поверхню, яка буде частково апроксимованою, але
прорахована зовсім без значних затрат. Жертвуючи більшою кількістю
необхідної для обрахунків пам’яті, ми позбуваємось великої кількість
складних обчислень.
З появою підтримки OpenGL ES 2.0 на практично усіх приладах,
перед нами з'явилась можливість використання піксельних та вершинних
шейдерів, що дало змогу доступитись до обчислень на процесорі
відеокарти, який по своїй фізичній будові є набагато швидшим для
обрахунків потрібних нам операції. Написання шейдерів було здійснене на
C-подібній мові GLSL (OpenGL Shading Language). Також важливою
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частиною оптимізації наших методів було використання найновіших
принципів виведення графіки на екран, зокрема використання VBO(Vertex
Buffer Objects) та VAO (Vertex Array Objects), що дало змогу використати
швидку пам'ять відеокарти для збереження об'єктів, які швидко
перемальовуються та повільнішу пам'ять для статичних.
Оптимально збалансувавши обчислювальні процеси на відеокарті
та на процесорі ми змогли досягнути потрібного нам результату.
Наступним етапом, буде вдосконалення методу, та розширення областей в
яких його можна використати. Для прикладу, цим методом можна
апроксимувати будь-які моделі, як у двовимірному так і в трьовимірному
просторі.
1.
2.

Robert J. Simpson The OpenGL Shading Language 12 May, 2009– 113c.
Philip Prideout Iphone 3D Programming. Developing graphical
applications with OpenGL ES 2.0 – 417с.b
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ЦИФРОВІ ПІДПИСИ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ З
ВИКОРИСТАННЯМ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ
Фіцик О. В.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Поява електронних мереж зробили простішим копіювання цифрових
зображень. Для їхнього захисту стали необхідними нові методи цифрового
підпису.
Водяні знаки, як один з методів цифрового підпису, застосовують до
зображення зміни, що є непомітними для людського ока, але легко можуть
бути розпізнані комп’ютерною програмою. В загальному, цифровий підпис
– це номер, що ідентифікує автора зображення. Місця зміни зображення
визначаються секретним ключем, що потрібно для запобігання видалення
підпису з зображення. Різного роду зміни зображення становлять головну
складність при побудові таких методів.
Для задоволення головних вимог, а саме непомітності для людського
ока та стійкості до змін, використовуємо метод амплітудної модуляції.
Цифрове зображення у даному випадку розглядається як набір пікселів, що
характеризуються чотирма каналами – червоним, зеленим, синім та альфаканалом. Цифровий підпис перетворюється до свого бітового
представлення. Алгоритм вживлення підпису в зображення полягає в зміні
значень пікселів зображення, вибраних з допомогою секретного ключа.
Значення у вибраному каналі збільшують, якщо біт підпису – одиниця, і
зменшують, якщо біт підпису – це 0. Оскільки людське око найменш
чутливе до змін в синьому каналі зображення, вживлюватимемо підпис
саме в цей канал. Для більшої стійкості методу біти підпису вживлюються
багаторазово в різні пікселі зображення.
Для розпізнавання підпису зображення проводиться аналіз
зображення в місцях, визначених секретним ключем. Для визначення
значення біту підпису розглядають певний окіл пікселя і порівнюють його
значення з пікселями з околу. Варто зазначити, що метод розпізнавання не
дає стовідсоткову імовірність розпізнавання зображення, але правильний
вибір параметрів вживляння та розпізнавання суттєво збільшують
імовірність успішного розпізнавання підпису.
Для демонстрації методу розроблено програму підписування
зображень для Android-пристроїв. В якості підпису використовується IMEI
пристрою – унікальний ідентифікатор.
1. Martin Kutter. Digital signature of color images using amplitude
modulation / Martin Kutter, Frederic D. Jordan, Frank Bossen // Journal of
Electronic Imaging. – 1997. – № 7. – С. 326-332.
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РОЗРОБКА WEB АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ
МУЗИКИ
Хамар О. І.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Упродовж віків музика займала і продовжує займати значну частину
життя різних поколінь і народів. Знайшла вона своє місце і в мережі
Інтернет. Саме ці фактори наштовхнули на розробку web аплікації «Let`s
Play». При її написанні були враховані такі нюанси, як небажання
користувача встановлювати програми на той чи інший «девайс»,
налаштовувати програму, підтримувати її оновлення. Усе було орієнтоване
на економію часу запуску улюблених мелодій.
Основою веб-технологій, що базуються на Java, є серверні сторінки
Java (Java Server Pages, JSP) та сервлети (Servlets), що були використані при
написанні «Let`s Play».
Серверна частина аплікації розроблена на Java SDK 1.7 та рівнем мови
програмування Java 7.
Для зберігання даних використовується MySQL 5.6 — вільна система
керування реляційними базами даних, оскільки вона має чудову підтримку
з боку різноманітних мов програмування.
Взаємодію цих компонентів ілюструє рисунок 1:

Рисунок 1
Аплікація підтримує «патерн» MVC (Model View Controller). Для
розуміння основних принципів роботи аплікації наведемо приклад роботи
форми реєстрації. Після внесення даних користувача (рисунок 2), вони
передаються на сервер до методу POST, а на сервері уже й проходить
основна обробка отриманої інформації.
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Рисунок 2.
Запит проходить декілька фільтрів. Вони проводять операції
перевірки, серед яких встановлення кодування UTF-8, перевірка на
відповідність правилам вводу, які описані в анотаціях класів і т.п. Фільтри
надають доступ запиту до «сервлету», який уже направляє дані до сервісу
для обробки інформації.
У сервісі інформація перетворюється в об’єкт, та заносяться дані до
бази даних. Для взаємодії із базою даних використовується DAO (Data
Access Object). За допомогою Transformer-а, який побудований на
«патерні» Builder, формується запит. DAO та Transformer побудовані на
рефлексії (процес, під час якого програма може відстежувати і
модифікувати власну структуру і поведінку під час виконання). Рефлексія,
використовуючи анотації класу, динамічно визначає таблиці у базі даних,
куди й потрібно занести новий об’єкт. Для операцій із базою даних
використовується бібліотека JDBC.
Для підтвердження реєстрації на поштову скриньку надсилається
посилання, по якому користувач підтверджує свою реєстрацію.
Для пришвидшення реєстрації було використано сторонні соціальні
мережі Facebook API та Google+ API, які дозволяють динамічно отримати
основну інформацію про користувача.
1.
2.
3.

Trail: The Reflection API, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/
Servlets/JSP, http://pdf.coreservlets.com/
Java, Eckel B. - Thinking in Java, 4th Edition.
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РОЗРОБКА ШАБЛОНУ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ
Ханас Р. Т.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Розвиток інформаційних технологій досяг такого рівня, що зайти в
Інтернет і знайти потрібну інформацію – це звична справа для кожного з
нас. Для будь-якої установи чи компанії мати свій веб-сайт це не просто
корисна річ, а, фактично, обов’язкова. Якщо йде мова про навчальну
установу, то абітурієнтам і студентам зручно шукати необхідну
інформацію, викладачам розміщувати свої навчальні матеріали та статті,
результати досліджень безпосередньо на сайті цієї установи.
Сьогодні сайти шкіл та університетів, зокрема українських,
нерідко досить застарілі, їх важко обслуговувати та шукати в них корисну
інформацію. Тому розробка сучасного шаблону веб-сайту має велику
перспективу застосування.
Враховуючи те, що необхідно мати оригінальний сайт, який
повинен
забезпечувати
необхідну
функціональність,
вирішено
використовувати технології платформи .NET, яка дозволяє створювати
проекти будь-якого рівня складності.
Розроблено сучасну архітектуру, розділену на три рівні,
дотримуючись основних правил проектування архетектури додатків: data
access layer, business layer, presentation layer. Загальна схема проекту
виглядає так:

Рис. 1. – Схема зв’язків між проектами.
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Основний Веб проект, який безпосередньо використовує
користувач, розроблений за допомогою технології ASP.NET MVC. Сам
патерн MVC є загальновідомим для розробників програмного
забезпечення. Незважаючи на те, що його концепція була описана в досить
далекому 1979 році, в даний час він є одним із найвідоміших і
найпопулярніших патернів.
Важливо також забезпечити підтримку контенту на декількох
мовах. Процес локалізації повністю організований за допомогою бази
даних. Для цього розроблено гнучку структуру, яка дозволяє в будь-який
момент додавати і інші. Умовно її можна поділити на дві частини: частина
з основною логікою, яка не залежить від мови зберігання інформації, і
частина, що відповідає саме за переклад. Загальну структуру можна
зобразити так:

Рис. 2. – Локалізація таблиць.
Навігація по сайту реалізована за допомогою хеш-тегів. Часто
можна зустріти інформацію, що хеш-тег – це досить застаріла річ. Проте
можливості хеш-тегів можна дуже корисно використати в іншому аспекті.
Суть полягає у тому, що при зміні хеш-тегу змінюється частина адреси, але
сторінка не перезавантажується, тобто не надсилається запит до сервера.
Це дозволяє здійснювати навігацію по сайту за допомогою технології ajax,
тобто змінювати лише частину сторінки, і при тому отримувати різні
адреси сторінок. Це також забезпечує повноцінну роботу стандартної у
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браузері кнопки «Назад», до якої звикли користувачі будь-якого веббраузера.
Було розроблено два додаткових проекти, які дозволяють
заповнювати базу даних. Перший проект заповнює базу даних певною
загальною інформацією. Це переклади сторінок на основні мови, назви
категорій новин тощо. Інший проект створений для заповнення інформації
про конкретний факульт.
Реалізовано систему адміністрування, простий та водночас
красивий інтерфейс. Сайт працює правильно у всіх сучасних відомих
браузерах, таких як: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Exlorer.
Під час розробки веб-застосування створено окремий проект для
написання unit-тестів. Результати показали, що частини коду, які
охоплювали тести, працюють правильно і не стається жодних
непередбачуваних ситуацій під час роботи проекту.
1.
Fowler M., Rice D., Foemmel M., Hieatt E., Mee R., Stafford R..
Patterns of Enterprise Application Architecture. – Addison Wesley, 2002. –
560с.
2.
Martin R.. Clean Code. – Prentice hall, 2008. – 462с.
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РОЗРОБКА ОНЛАЙН СЕРВІСУ ВІДЕОХОСТИНГУ З
ВИКОРИСТАННЯМ JAVA-ТЕХНОЛОГІЙ
Хімка О. В., Шевчук С. П.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Великий ринок пристроїв запису відео збільшив пропозицію не лише
професійних, але й аматорських відео.
Традиційні методи розповсюдження відео, такі як різного роду
електронні носії вже повністю себе вичерпали через свою обмеженість і
низьку швидкість. Натомість мережа інтернет запропонувала новий метод
розповсюдження відео – онлайн сервіси відеохостингу.
Відеохостинг - це сайт, який дозволяє користувачам завантажувати
на сервер і переглядати відеоресурси.
Відеохостинг став набирати популярність разом з поширенням широкого
доступу до Інтернету.
Зі зростанням розповсюдження технологій та Інтернету в
повсякденному житті сервіси відеохостингу служать як портал для різних
форм розваг, навчання, новин та ін.
Сервіси відеохостингу стають дедалі популярнішими, особливо
зараз, коли можливості цих сервісів розширюються з кожним днем.
Створений сервіс відеохостингу призначений для вузького кола
користувачів, оскільки ресурси, завантажені на сервер, можуть переглядати
лише зареєстровані користувачі.
Для користувачів запропонований зручний інтерфейс, який
дозволяє не тільки переглядати відео, а й простежувати останні додані
відео, найпопулярніші відео, залишати коментарі до відео, здійснювати
пошук відео. При введенні пошукового запиту в пошукове поле
користувачеві висвітлюються підказки про назви відео, які збігаються з
введеним запитом.
Програмний продукт розроблений мовою програмування Java з
використанням фреймворків Spring MVC, Hibernate, локального сервера
JBoss AS, а також технологій JSP, Javascript, jQuery, Ajax, CSS.
Архітектура пограми побудована на базі клієнт-серверної технології,
що дозволяє працювати як в локальному, так і в мережевому режимі.
Використання сервера баз даних Microsoft SQL Server передбачає
використання програми безліччю користувачів.
1.
2.
3.

Jeff Linwood. Beginning Hibernate / Dave Minter, Jeff Linwood
/, Apress, 2010. -p. 400,
Уроки jQuery – http://www.site-do.ru/js/jquery.php
Walls Craig. Spring in Action / Craig Walls, Ryan
Breidenbach/ Manning. -2010-p. 700.
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ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ КРИПТОЛОГІЇ ДЛЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ.
Холявка В. Я.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
“ Хто володіє інформацією, - володіє світом ”. Втрата інформації може
мати непередбачені наслідки. В одному випадку це можуть бути дрібні
незручності, а в іншому – навіть дуже серйозні проблеми. Прикладом такої
ситуації є втрата облікових даних не лише деякого веб-ресурсу, а й
секретного паролю через зберігання в не надійному місці.
Дана робота присвячена розробці програмного комплексу, що
забезпечує збереження секретних паролів доступу та іншої прихованої
інформації, пов’язаної з цими ресурсами. Важливою ділянкою комплексу є
хешування облікових даних, що базується на методі SHA-512(хеш-функція
сімейства SHA-2, призначена для створення “ дайджестів ” повідомлень
довільної бітової довжини). Це дає змогу хешувати і записувати в базу
даних пароль і логін користувача. У такому вигляді ці дані є ключем для
шифрування та розшифрування записів. Потрібні записи користувач може
зберегти в базі даних за допомогою криптологічного алгоритму
AES(симетричний алгоритм блочного шифрування, прийнятий в якості
американського стандарту шифрування урядом США). В такому разі, не
знаючи паролю користувача, неможливо прочитати записані дані навіть у
випадку доступу до бази.
Ця програма є особливо зручною для користувачів, які зареєстровані
на багатьох веб-ресурсах, але рідко їх відвідують. Паролі доступу та іншу
інформацію про ці ресурси часто забувають або гублять. Метою
запропонованої програми є захищене збереження цих даних в одному місці.
Програма складається з трьох основних частин:
- інтерфейс користувача;
- реалізація методів криптування і хешування даних;
- бази даних, в якій зберігається інформація.
При створенні програми використано:
- мова програмування Python (версія 2.7.3);
- додаткові модулі для мови програмування Python;
- база даних Berkeley DB (NOSQL database);
- Linux (Ubuntu);
- редактор SublimeText 3.
1. Вербицький О.В. Вступ до криптології/ О.В. Вербицький. – ВНТЛ, 1998.
– 247 с.
2. Лутц М. Изучаем Python/ М. Лутц – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 1280
с.
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СЕРВІС, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА
ОСОБИСТИХ ДАНИХ ПРО КОРИСТУВАЧА. КЛІЄНТСЬКА
ЧАСТИНА
Чубей Ю.О.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Серед величезної кількості інформації, що нас оточує, дедалі
складніше щось вибрати: книгу, фільм, техніку тощо. Сервіси, що
пропонують користувачам продукти, які їм можуть сподобатись,
набирають все більшої популярності. Програми, які це реалізують,
називаються рекомендаційними системами.
Розробка рекомендаційних систем охоплює такі галузі як штучний
інтелект, взаємодія «людина-комп’ютер», інформаційні технології,
статистика, Data Mining та ін.. Сервіс, що базується на системі такого типу
включає в себе весь процес – від збору інформації до представлення її
користувачеві.
Існує чотири типи рекомендаційних систем:
 Ті, що базуються на контенті (Content base)
 Колаборативні (Collaboration)
 Ті, що базуються на знаннях (Knowledge base)
 Гібридні
Найчастіше використовуються алгоритми колаборативної фільтрації –
методи прогнозу, які будуються на оцінках (рекомендаціях) інших
користувачів.
Приклади сайтів, що використовують рекомендаційні системи
 imdb.com - фільми
 Pulse by LinkedIn – сайт новин
 Last.fm – музика
 Рекомендована музика на vk.com
У нашому підході ми беремо до уваги не об’єкти, пов’язані з
користувачем, а власне самого користувача.
Клієнтська частина реалізовуватиметься за допомогою набору
інструментів Twitter Bootstrap і технології AJAX.
Twitter Bootstrap – це набір інструментів, який включає CSS та HTML
для типографії, форм, кнопок, навігації тощо, а також додаткові
розширення JavaScript.
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) – концепція, при якій вебсторінка, не перезавантажуючись, у фоновому режимі надсилає запити на
сервер і довантажує необхідні дані. Широко використовується в сучасних
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веб-сервісах, соціальних мережах, сайтах новин і тд. Приклад – клавіша
«like» в соцмережах, яка змінює свій стан при натисканні без
перезавантаження всієї сторінки.
На практиці планується створити сервіс для підбору подарунків.
Користувач вносить дані про «іменинника» - вік, стать, рід занять,
зацікавлення, а програма знаходить «схожих» користувачів і пропонує
подарунки, обрані ними.
1. Francesco Ricci, Liar Rocah, Bracha Shapira, Paul B. Kantor.
Recommender Systems Handbook.
2. Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach.
Third Edition.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО
ПОСІБНИКА «АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ В MICROSOFT
SQL SERVER»
Шкоропад К. В., Вороницька В. М.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій все більш
актуальним стає використання мультимедійних та інтернет-технологій, які
усе більше проникають в різні сфери нашого життя.
Електронний посібник є однією з нових інформаційних технологій, які
використовують в навчальному процесі. Його можна розглядати як
додатковий навчально-методичний засіб, який дозволяє методично
правильно організувати самостійну роботу студентів над матеріалом,
розвинути їх вміння та навички.
Електронний посібник доповнює звичайний та є особливо ефективним
у випадках, коли він: допомагає швидко знайти необхідну інформацію,
пошук якої у звичайному підручнику викликає труднощі і пов’язаний зі
значною витратою часу; суттєво економить час при багатократних
зверненнях до гіпертекстових пояснень; дозволяє швидко, але у темпі,
найбільш зручному для конкретного користувача, перевірити знання з
визначеного розділу [1].
Дослідження та розробка електронного навчального посібника
«Адміністрування БД в MS SQL Server» дозволить удосконалити якість
навчання студентів та більш ефективно використовувати бібліотечний
фонд і Інтернет в навчальних закладах.
На рис.1 представлений інтерфейс електронного навчального
посібника «Адміністування баз даних в Microsoft SQL Server».
При програмній розробці даного проекту було використано наступні
засоби:
 Artisteer – перший і єдиний продукт автоматизації веб-дизайну,
який вмить створює унікальні шаблони для СMS Joomla, Drupal, Wordpress,
теми для блогу або HTML-сторінки;
 Web-сервер Denwer – програмна оболонка, призначена для
створення і налагодження сайтів на локальному ПК під управлінням ОС
Windows;
 Joomla – cистема управління контентом (GMS);
 Camtasia Studio – потужна програма для запису зображення з
екрану в відеофайли різних форматів.
При проектуванні і розробці електронного посібника основний акцент
ставився на: інтерактивність (взаємодія між об’єктами); швидкий пошук

СНКПМІ-2014

SSCAMI-2014

83

необхідної інформації та свобода переміщення текстом; наявність
ілюстративного матеріалу; відповідність чинній програмі курсу,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України; супровід текстового
матеріалу відеоінформацією; доступність для копіювання та виведення на
друк; наявність системи захисту від несанкціонованої зміни посібника.

Рис.1. Інтерфейс електронного посібника
При модернізації посібника було здійснено дозапис відео курсу, який
слугує для підвищення пізнавальної активності студентів. Добавлено
бібліотеку, яка включає матеріал для поглибленого вивчення даного курсу.
Також було покращено інтерфейс ЕП, теоретичну, практичну та тестову
частини посібника, оновлено словник термінів, додано функцію ПитанняВідповідь.
Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження полягають
в розвиткові пізнавальної мотивації студентів засобами електронного
підручника, удосконаленні змісту й структури ЕП, який покликаний
підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності в умовах
інформаційного суспільства [2].
1.
2.

Антонова Т.С., Харитонов А.Л. Мультимедийный учебник. Поиски
жанра//Компьютер-пресс, 1999. – № 9. – С. 26 – 31.
Виштак О.В. Критерии создания электронных учебных материалов //
Педагогика. – 2003. – № 8. – С. 19 – 22.
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AN ERROR ESTIMATOR AND ADAPTIVE FINITE ELEMENT
METHOD FOR 2D PROBLEMS
Zaremba O. P., Ksondzyk T. V.
(Ivan Franko National University of Lviv)
1. Problem Formulation Let us consider the following problem: find the
solution 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦), such that
−∇. (μ∇u) + 𝛽. ∇u + 𝜎𝑢 = 𝑓,
in Ω = (0, 1)2 ,
{
𝑢=0
𝑜𝑛 𝛤 = 𝜕𝛺 .

(1)

2. Piecewise Linear Finite Element Method Approximations For the sake of
simplicity, we assume that Ω ∈ ℝ2 is the polygonal domain. We construct a
regular conforming triangulation 𝜏ℎ = {𝐾}, where 𝐾 is a triangular finite
element. Let the set 𝐼ℎ = {𝐴𝑖 }𝑁
𝑖=1 conatain all vertices 𝐴𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) of the
triangulation such that 𝐴𝑖 ∉ 𝛤𝑢 . If the element 𝐾 is formed with the counterclockwise oriented vertices 𝐴𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑖 = 𝑘, 𝑚, 𝑛, then we assume that 𝐾 =
𝐾𝑘𝑚𝑛 . Now for each triangle 𝐾𝑘𝑚𝑛 ∈ 𝜏ℎ let us introduce the barycentric
coordinate system {𝐿𝑖 (𝑥, 𝑦)}𝑖=𝑘,𝑚,𝑛 and the space of linear polynomials 𝑃1 (𝐾)
according to the rules
1
𝐿𝑘 (𝑥, 𝑦) ∶= |𝐾|−1 (𝑎𝑘 + 𝑏𝑘 𝑥 + 𝑐𝑘 𝑦),
2
∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐾 = 𝐾𝑘𝑚𝑛 ,
𝑎𝑘 = 𝑥𝑚 𝑦𝑛 − 𝑥𝑛 𝑦𝑚 ,
𝑏𝑘 = 𝑦𝑚 − 𝑦𝑛 ,
{𝑐𝑘 = −(𝑥𝑚 − 𝑥𝑛 ),
𝑘 → 𝑚 → 𝑛 → 𝑘,

(2)

𝑃1 (𝐾) ∶= 𝑠𝑝𝑎𝑛[𝐿𝑘 , 𝐿𝑚 , 𝐿𝑛 ],
where |𝐾| denotes the area of the triangle 𝐾.
In order to construct the basis of the simplest finite dimension subspace
𝑉ℎ ⊂ 𝑉 based on the triangulation 𝜏ℎ , we introduce the piecewise continuous
functions 𝜑𝑖 = 𝜑𝑖 (𝑥, 𝑦), which correspond to each vertices 𝐴𝑖 ∈ 𝐼ℎ :
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̅},
supp 𝜑𝑖 ∶= Ω𝑖 ≡ {𝐾 ∈ 𝜏ℎ ∶ 𝐴𝑖 ∈ 𝐾
),
(𝐾)
𝜑
∈
𝐶(Ω
𝜑
∈
𝑃
∀𝐾
∈
Ω
{ 𝑖
𝑖
𝑖
1
𝑖,
𝜑𝑖 (𝐴𝑗 ) = 𝛿𝑖𝑗 ∀𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 ∈ 𝐼ℎ .

(3)

Then the subspace of finite element approximations has the following
structure:
𝑉ℎ = {𝑣 ∈ 𝐶(𝛺) ∩ 𝑉: 𝑣|𝐾 ∈ 𝑃1 (𝐾) ∀𝐾 ∈ 𝜏ℎ }
(4)
and the desired solution 𝑢ℎ = 𝑢ℎ (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑉ℎ can be determined as the linear
combination
𝑁

𝑢ℎ (𝑥, 𝑦) = ∑

𝑚=1

𝑞𝑚 𝜑𝑚 (𝑥, 𝑦) ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝛺̅

(5)

Now we write the restriction of the approximation (5) to the triangle 𝐾
in the form
𝑢ℎ |𝐾 ≡ 𝑢𝐾 (𝑥, 𝑦) = ∑

𝑖=𝑘,𝑚,𝑛

𝑞𝑖 𝐿𝑖 (𝑥, 𝑦)

(6)

∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐾 = 𝐾𝑘𝑚𝑛
where 𝑞𝑖 are unknown coefficients.
3. Discrete Form The discretization of the problem (1) is made by the Galerkin
method and the solution if sought in the subspace 𝑉ℎ :
𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞 ∈ ℝ𝑁 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡
𝑆𝑞 = 𝐹
{
(7)
𝑁
𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑆 = {𝑎(𝜑𝑖 , 𝜑𝑗 )}𝑁
𝑖,𝑗=1 , 𝐹 = {< 𝑙, 𝜑𝑖 >}𝑖=1
The matrix 𝑆 of the linear system (7) is positive-definitive, sparse and
has the symmetric profile.
In general for integration we use Duvant quadratures, which are
specially adapted for a numerical integration of the triangles.
4. Example Let us consider a problem with the following values:
−∇. (100∇u) + 20(1, 1). ∇u − 80𝑢 = 100sin(𝑒 𝑥𝑦 ),
in Ω = (0, 1)2 ,
{
𝑢=0
𝑜𝑛 𝛤 = 𝜕𝛺 .

(8)
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Figure 1. Visualization of triangulation (left) and the approximate solution
(right) of the problem (8), 𝑁 = 39.
1. O. Ostapov, O. Vovk, H. Shynkarenko A posteriori error estimator and hadaptive finite element method for diffusion-advection-reaction problems
// Recent advances in computational mechanics, Taylor and Francis Group,
London 2014, p. 329-337
2. T. Hughes The finite element method: linear static and dynamic finite
element analysis, Dover Publications, New York 2000, p. 57-101
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АПАРАТ НЕКЛАСИЧНИХ МІНОРАНТ НЬЮТОНА ФУНКЦІЙ
ДВОХ ДІЙСНИХ ЗМІННИХ, ЗАДАНИХ ТАБЛИЧНО, ТА ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В ЧИСЕЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
Бігун Р. Р., Цегелик Г. Г.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Розглянемо функцію двох дійсних змінних 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), яка задана
своїми значеннями в точках (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚):
𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) = 𝑧𝑖𝑗 (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚)
Нехай 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 , 𝑦0 < 𝑦1 < ⋯ < 𝑦𝑚 і
|𝑧𝑖𝑗 | = 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝑀 (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚),
де 𝑀 – деяка стала.
Точку 𝑃𝑖𝑗 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , − ln 𝑎𝑖𝑗 ) з координатами 𝑥 = 𝑥𝑖 , 𝑦 = 𝑦𝑗 , 𝑧 = − ln 𝑎𝑖𝑗
в просторі xyz назвемо точкою зображення значення функції 𝑓(𝑥, 𝑦) в
точці (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ).
Припустимо, що точки зображення 𝑃𝑖𝑗 значень функції 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) в
точках (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚) у просторі xyz побудовані. З
кожної точки 𝑃𝑖𝑗 проведемо півпряму у від’ємному напрямі осі 𝑂𝑧
перпендикулярно до площини 𝑥𝑦. Множину точок цих півпрямих
позначимо через 𝑆, а її опуклу оболонку – через 𝐶(𝑆). Для кожної точки
(𝑥, 𝑦)𝜖𝑅, де 𝑅 = {𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑛 , 𝑦0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦𝑚
визначимо точку
𝐵(𝑥, 𝑦, 𝜒(𝑥, 𝑦)), де
𝜒(𝑥, 𝑦) = sup 𝑧.
(𝑥,𝑦,𝑧)𝜖𝐶(𝑆)

Множина точок 𝐵(𝑥, 𝑦, 𝜒(𝑥, 𝑦)), де (𝑥, 𝑦)𝜖𝑅, утворює багатогранну
поверхню 𝛿𝑓 , яка обмежує 𝐶(𝑆) зверху. Ця поверхня є неперервною,
вгнутою і її рівняння має вигляд 𝑧 = 𝜒(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦)𝜖𝑅
Поверхня 𝛿𝑓 має такі властивості:
– кожна вершина 𝛿𝑓 розміщена в одній із точок зображення 𝑃𝑖𝑗
значення функції 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) в точці (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 );
– кожна точка зображення 𝑃𝑖𝑗 розміщена на 𝛿𝑓 або нижче неї;
– кожній точці (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) відповідає точка 𝐵𝑖𝑗 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝜒𝑖𝑗 ) поверхні 𝛿𝑓 , де
𝜒𝑖𝑗 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ).
Позначимо 𝑚𝑓 (𝑥, 𝑦) = exp(−𝜒(𝑥, 𝑦)) , (𝑥, 𝑦)𝜖𝑅.
Тоді для кожної точки (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 )
(𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚)
виконується нерівність
𝑚𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) ≤ |𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 )| = |𝑧𝑖𝑗 | = 𝑎𝑖𝑗 .
Справді, з побудови 𝛿𝑓 випливає, що − ln 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝜒(𝑥, 𝑦), або
𝑎𝑖𝑗 ≥ exp(−𝜒(𝑥, 𝑦)) = 𝑚𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ).
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Крім того,

𝑚𝑓 (𝑥0 , 𝑦0 ) = |𝑓(𝑥0 , 𝑦0 )|, 𝑚𝑓 (𝑥0 , 𝑦𝑚 ) = |𝑓(𝑥0 , 𝑦𝑚 )|,
𝑚𝑓 (𝑥𝑛 , 𝑦0 ) = |𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦0 )|, 𝑚𝑓 (𝑥𝑛 , 𝑦𝑚 ) = |𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑚 )|.
Функцію 𝑚𝑓 (𝑥, 𝑦), визначену на R, назвемо некласичною мінорантою
Ньютона функції 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), а поверхню 𝛿𝑓 − її діаграмою.
Нехай 𝑚𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑖𝑗 , (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚)
Величини
1

𝑡𝑖−1,𝑗 𝑥𝑖 −𝑥𝑖−1
𝑟𝑖𝑗 (𝑥) = (
)
𝑡𝑖𝑗
i

(𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚)

1

𝑡𝑖,𝑗−1 𝑦𝑖−𝑦𝑖−1
𝑟𝑖𝑗 (𝑦) = (
)
(𝑗 = 1,2, … , 𝑚; 𝑖 = 0,1, … , 𝑛)
𝑡𝑖𝑗
назвемо (𝑖, 𝑗) -ми числовими нахилами міноранти Ньютона 𝑚𝑓 (𝑥, 𝑦)
відповідно в напрямі осей абсцис і ординат, а величини
𝑟𝑖+1,𝑗 (𝑥)
𝑑𝑖𝑗 (𝑥) =
(𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚; 𝑑0𝑗 = 𝑑𝑛𝑗 = ∞)
𝑟𝑖𝑗 (𝑥)
і
𝑟𝑖,𝑗+1 (𝑦)
𝑑𝑖𝑗 (𝑦) =
(𝑗 = 1,2, … , 𝑚 − 1; 𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑑𝑖0 = 𝑑𝑖𝑚 = ∞)
𝑟𝑖𝑗 (𝑦)
назвемо (𝑖, 𝑗)-ми відхиленнями міноранти Ньютона 𝑚𝑓 (𝑥, 𝑦) відповідно в
напрямі осей 𝑂𝑥 і 𝑂𝑦.
Із вгнутості діаграми Ньютона 𝛿𝑓 випливають такі нерівності:
𝑟𝑖𝑗 (𝑥) ≥ 𝑟𝑖+1,𝑗 (𝑥); (𝑖 = 0,1, … , 𝑛 − 1; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚);
𝑟𝑖𝑗 (𝑦) ≥ 𝑟𝑖,𝑗+1 (𝑦); (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚 − 1);
𝑑𝑖𝑗 (𝑥) ≤ 1; (𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚);
𝑑𝑖𝑗 (𝑦) ≤ 1; (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 − 1).
Якщо точка зображення 𝑃𝑖𝑗 розміщена в вершині 𝛿𝑓 , то пару індексів
(𝑖, 𝑗) назвемо вершинною, якщо ж на 𝛿𝑓 , то діаграмною парою індексів.
Введений апарат використано для побудови чисельного методу
оптимізації як гладких, так і негладких логічно опуклих функцій двох
дійсних змінних.
Цегелик Г.Г. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій,
заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі: монографія.
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 190с.

90

СНКПМІ-2014

SSCAMI-2014

ПРО ОДНУ ДИНАМІЧНУ ГРУ ЗБЛИЖЕННЯ-ВІДХИЛЕННЯ
ПРИ НАЯВНОСТІ ФАЗОВИХ ОБМЕЖЕНЬ
Бігун Н. І.
(Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)
Розглядається задача переслідування групою 𝑘 об’єктів одного втікача,
якщо останній не може покинути межі деякої відкритої випуклої множини.
Динаміка взаємодії переслідувачів і втікача має вигляд
𝑥̇ 𝑖 = 𝐶𝑖 (𝑡)𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 , 𝑥𝑖 𝜖𝑅𝑟𝑖 , 𝑢𝑖 𝜖𝑈𝑖 (𝑡), 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑘;
𝑦̇ = 𝐵(𝑡)𝑦 + 𝑣, 𝑦𝜖𝑅 𝑠 , 𝑣𝜖𝑉(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 ,
(1)
де вимірні матричні функції 𝐶𝑖 (𝑡) порядку 𝑟𝑖 , а 𝐵(𝑡) – порядку 𝑠, області
керувань 𝑈𝑖 (𝑡)𝜖𝐾(𝑅𝑟𝑖 ), 𝑉(𝑡)𝜖𝐾(𝑅 𝑠 ) – вимірні багатозначні відображення,
причому координати втікача задовольняють обмеження
𝐺(𝑡) = {𝑦𝜖𝑅 𝑠 : (𝑝𝑖 , 𝑦) < 𝑙𝑖 (𝑡), 𝑝𝑖 𝜖𝑅 𝑠 , ‖𝑝𝑖 ‖ = 1, 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘 + 1, 𝜈} ≠ ∅,
𝑡 ≥ 𝑡0 ,
(2)
Тут числові функції 𝑙𝑖 (𝑡), 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘 + 1, 𝜈 , вважаються неперервними, а
вектори 𝑝𝑖 – постійними.
Термінальна множина складається з множин 𝑀𝑖∗ (𝑡), 𝑖𝜖𝑁𝑘 , які виділені в
просторах 𝑅 𝑛𝑖 = 𝑅𝑟𝑖 × 𝑅 𝑠 і є циліндричними множинами.
Процес переслідування вважається завершеним в момент 𝑡, якщо хоча
б один із переслідувачів ловить втікача, тобто для деякого 𝑖𝜖𝑁𝑘 пара
{𝑥𝑖 , 𝑦}𝜖𝑀𝑖∗ (𝑡), або втікач змушений порушити фазові обмеження, що
фіксується співвідношенням (𝑝𝑖 , 𝑦) = 𝑙𝑖 (𝑡) для деякого в певний момент
часу 𝑡.
В роботі задача (1),(2) зведена до задачі без фазових обмежень[1]. При
цьому кожне з фазових обмежень можна ототожнювати зі статистичним
гравцем-переслідувачем, який не рухається, але перекриває певні зони
фазового простору при маневрах втікача, чим ускладнює його становище.
Оскільки множина 𝐺(𝑡), 𝑡 ≥ 𝑡0 , відкрита, то вихід траєкторії втікача на
границю цієї множини означає його програш. Ігрові задачі такого типу
називають «іграми з лінією смерті»[1].
1. Чикрий А.А. Конфликтно управляемие процессы. – Киев: Наук.думка, 1992.
– 384 с.
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ПОБУДОВА ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ
ФУНКЦІЙ ДІЙСНИХ ЗМІННИХ
Грицик Ю. В.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Нехай для дійсної функції 𝑓 заданий аналітичний вираз. Замінивши в
цьому виразі всі дійсні операнди і операції над ними на інтервальні
операнди і операції, отримаємо вираз 𝑓(𝑋; 𝐴(0) , … , 𝐴(𝑚) ). Якщо всі
операнди потрапляють в області, на яких задані бінарні операції +, −,∗,/ і
для неперервних унарних операцій 𝑟(𝑥), 𝑟(𝑥) = [min 𝑟(𝑥) ; max 𝑟(𝑥)], то
𝑥∈𝑋

𝑥∈𝑋

𝑓(𝑋; 𝐴(0) , … , 𝐴(𝑚) ) називається інтервальним розширенням функції 𝑓.
Обласним розширенням функції 𝑓 називається
{𝑓(𝑥; 𝑎
min

𝑥∈𝑋,
𝑎 (𝑘) ∈𝐴 (𝑘) ,
[ 0≤𝑘≤𝑚

(0)

𝑊(𝑓, 𝑋; 𝐴(0) , … , 𝐴(𝑚) ) =
, … , 𝑎 )|𝑥 ∈ 𝑋, 𝑎(𝑘) ∈ 𝐴(𝑘) , 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚} =
(𝑚)

𝑓(𝑥; 𝑎 (0) , … , 𝑎(𝑚) ) , max 𝑓(𝑥; 𝑎(0) , … , 𝑎 (𝑚) ) .
𝑥∈𝑋,
𝑎 (𝑘) ∈𝐴(𝑘) ,
0≤𝑘≤𝑚

]

Теорема: Нехай 𝑓 дійсна функція від дійсного аргументу 𝑥,
диференційована на інтервалі 𝑋 = [𝑥1 , 𝑥2 ] і нехай 𝑓 ′ (𝑥) аналітичний вираз
для 𝑓 ′ такий, що існує інтервальне задання для 𝑓 ′ (𝑋). Тоді, якщо для 𝑓 ′
справедливе відношення 𝑑𝑓 ′ (𝑋) ≤ 𝑐𝑑(𝑋), 𝑐 ≥ 0 то
𝑊(𝑓, 𝑋) ⊆ 𝑓(𝑦) + 𝑓 ′ (𝑋)(𝑋 − 𝑦),
𝑞(𝑊(𝑓, 𝑋), 𝑓(𝑦) + 𝑓 ′ (𝑋)(𝑋 − 𝑦)) ≤ 𝑐̃ (𝑑(𝑋))2 ,
де 𝑦 ∈ 𝑋 і константа 𝑐̃ ≥ 0.
Функціональним інтервалом, функціональним обмежником на
інтервалі 𝑋 будемо називати параметризовану множину інтервалі
[𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥) ], де 𝑓1 (𝑥) ≤ 𝑓2 (𝑥), а параметром є аргумент 𝑥 ∈ 𝑋, і будемо
позначати його відповідно 𝐹(𝑋), або {𝑋, 𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥) }. Функціональні
інтервали, у яких всі обмежуючі функції кусково-лінійні, будемо називати
лінійними функціональними інтервалами, лінійними функціональними
обмежниками, лінійними інтервальними обмежниками. Лінійний
інтервальний обмежник функції 𝑓(𝑥), як і її функціональний інтервальний
обмежник та її інтервальне розширення визначений неоднозначно.
В цій роботі двостороннє наближення даної функції, які отримаємо за
допомогою інтервальних розширень та обласних розширень,
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конкретизуються і значно покращуються за допомогою побудови
відповідних лінійних функціональних обмежників.
Якщо функція 𝑓(𝑥) монотонна і опукла, то для побудови лінійного
обмежника з лінійними обмежуючими функціями можна використати
дотичну в кінці, або в середині інтервалу 𝑋, та січну.
Лінійний інтервальний обмежник будемо зображати 𝐿(𝑋), або
{𝑋, 𝑙(𝑥), 𝑙(𝑥)}. Якщо 𝑙(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚, 𝑙(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚, де 𝑘, 𝑚, 𝑘, 𝑚 константи, то відповідний лінійний інтервальний обмежник {𝑋, 𝑘𝑥 +
𝑚, 𝑘𝑥 + 𝑚} будемо називати елементарним лінійним інтервальним
обмежником.
1.
2.

Г. Алефельд. Введение в интервальные вычисления / Г. Алефельд,
Ю. Херцбергер. – М.: Мир, - 1987. – 358 с.
Т. И. Назаренко. Введение в интервальные методы вычислительной
математики / Т. И. Назаренко, Л. В. Марченко. Иркутск. Из-во
Иркутского университета, - 1982. – 108 с.
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85ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ПРИ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ПРОВІДНОСТІ
Малаш К.М., Ткач Є.І., Крока Л.Л.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Проаналізовано особливості діагностики онкологічних захворювань
засобами електроімпедансної томографії (ЕІТ), яка характеризується
низькою інвазивністю та відносно простою технічною реалізацією,
низькою собівартістю. Нелінійна взаємодія електричного струму з
середовищем зумовлює низьку точність традиційних для ЕІТ методів
зворотної проекції, що уповільнює її впровадження у медичну практику та
вимагає
пошуку
нових
обчислювальних
методів
обробки
експериментальних даних [1].
Пропонується новий підхід до ідентифікації коефіцієнта електричної
провідності в перерізах ЕІТ та реконструкції відповідного зображення з
використанням числових методів комплексного аналізу [2].
Запропоновано ітераційний метод реконструкції розподілу
коефіцієнта електричної провідності в томографічному перерізі для
випадку залежності шуканого параметра від координат області
комплексного потенціалу для двояко шаруватих середовищ, побудований
на числових методів комплексного аналізу з одночасним розрахунком
динамічної сітки досліджуваної області, шляхом заміни прямої задачі на
обернене квазіконформне відображення при відповідності кутових точок
[2]. Такий підхід до ідентифікації коефіцієнта електричної провідності
забезпечує можливість одночасного розрахунку динамічної сітки, що
безумовно є доцільним при числовому розв’язанні крайових задач
математичної фізики, та не потребує значних додаткових затрат
процесорного часу для розв’язання задач аналізу, так і синтезу, відшукання
розв’язків яких є необхідною умовою реалізації ітераційних методів
реконструкції.
Обґрунтовано можливість поширення запропонованого підходу на
випадок довільної залежності шуканого параметра як від координат області
комплексного потенціалу, так і координат фізичної області.
1.

Yavorskyy B.Y. Structural identification of mathematical model of images
reconstruction by electrical impedance tomography / B.Y. Yavorskyy,
Y.B. Promovych, G.M. Shadrina // Proceeding sof the IV International
conference “Electronics and applied physics”. 23-25 October, Kyiv,
Ukraine. – 2008. – P. 85-86.
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Бомба А.Я. Методи комплексного аналізу: Монографія / А.Я. Бомба,
С.С. Каштан, Д.О. Пригорницький, С.В. Ярощак. – Рівне: НУВГП, 2013
– 415 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЛІНІЙНИХ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ З ВИРОДЖЕНИМИ
МАТРИЦЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПСЕВДООБЕРНЕНОЇ МАТРИЦІ
Манчур М. З.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

На відміну від систем розв’язних відносно похідної, розв’язок
вироджених систем супроводжується значними додатковими труднощами,
які пов’язані з тим, що задача Коші det(𝐴) ≅ 0 далеко не завжди має
розв’язок, або ж він не є єдиним.
У даній роботі динамічна модель розвитку багатогалузевої економіки
подається у вигляді математичної моделі, для якої пропонується алгоритм
розв’язування та подається програмна реалізація розв’язку даної задачі.
Розглядається проблема дослідження та розв’язку початкової задачі Коші з
виродженою матрицею при похідних для системи звичайних
диференціальних рівнянь виду:
𝐴(𝑡)𝑥 ′ (𝑡) = 𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡),
𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏,
𝑥(𝛼) = 𝑎
Розглядаємо випадок, коли A – прямокутна (m×n) матриця (m≠n) або
квадратна і вироджена. Тоді 𝐴+ - псевдообернена до А, коли 𝐴𝐴+ 𝐴 =
𝐴 та 𝐴+ = 𝑈𝐴∗ = 𝐴∗ 𝑉. За допомогою скелетного розкладу А = GF ( де G
– (m×r), F – (r×n), r – ранг матриці А ) знаходимо
𝐴+ =
𝐹 ∗ (𝐹𝐹 ∗ )−1 (𝐺 ∗ 𝐺)−1 𝐺 ∗ . 𝐺 ∗ 𝐺 та 𝐹𝐹 ∗ будуть невиродженими, бо G і F мають
максимально можливий ранг r. Якщо ранг матриці А дорівнює кількості її
стовпчиків/рядків, то скелетний розклад матриці А буде тривіальним: A =
A * E, де Е – одинична матриця розмірності r×r. Тепер з урахуванням того,
що 𝐴+ 𝐴 = 𝐸, вищезгадану систему можна переписати у вигляді
𝑥 ′ (𝑡) = 𝐴+ (𝑡)𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐴+ (𝑡)𝑓(𝑡),
𝑥(𝛼) = 𝑎
Застосуючи наступну рекурентну формулу, знайдемо наближений
розв’язок
∗
∗
∗ ](𝐵
𝑥𝑖 = 𝑥𝑖−1 + 𝜏[𝐹𝑖−1 𝐹𝑖−1
)−1 (𝐺𝑖−1
𝐺𝑖−1 )−1 𝐺𝑖−1
𝑖−1 𝑥𝑖−1 + 𝑓𝑖−1 ),
𝑖 = 1, … , 𝑁;
𝛽− 𝛼
𝑥0 = 𝛼,
𝜏=
𝑁
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ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ
ЗАДАЧ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Муць П. Ю., Бомк В.-М. М.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Метод скінченних елементів (МСЕ) є одним з найпоширеніших
методів чисельного розв’язування крайових задач математичної фізики та
механіки суцільного середовища. Цей метод знайшов широке застосування
в галузі моделювання різних процесів. Процес розв'язування побудований
на переході від постановки крайової задачі у загальному випадку і до її
варіаційного формулювання та дискретизації з використанням
поліноміальних базисних функцій. Використання таких функцій
призводить до розрідженої системи алгебричних рівнянь для знаходження
значень розв’язку у вузлах вибраної сітки.
Розглянемо таку крайову задачу: знайти функцію 𝑢 = 𝑢(𝑥) , яка є
розв’язком звичайного диференціального рівняння
−

𝑑
𝑑𝑥

(𝜇(𝑥)

𝑑𝑢(𝑥)
𝑑𝑥

) + 𝛽(𝑥)

𝑑𝑢(𝑥)
𝑑𝑥

+ 𝜎(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥) ∀𝑥 ∈ Ω = (0,1)

(1)

і задовольняє крайові умови
𝑢(0) = 0, −𝜇

𝑑𝑢

|

𝑑𝑥 𝑥=1

= 𝛼(𝑢(1) − 𝑢̅),

(2)

де 𝜇 = 𝜇(𝑥), 𝛽 = 𝛽(𝑥), 𝜎 = 𝜎(𝑥), 𝑓 = 𝑓(𝑥) – задані функції. 𝛼 ≥ 0 та 𝑢̅ задані числа.
Домножимо це рівняння на довільну функцію 𝑣 ∈ 𝑉 і проінтегруємо
результат на проміжку (0, 1) з використанням інтегрування частинами та
врахування крайових умов (2). В результаті прийдемо до варіаційного
формулювання (1), (2) такого вигляду
знайти 𝑢 ∈ 𝑉 таку, що
{
𝑎(𝑢, 𝑣) =< 𝑙, 𝑣 > ∀𝑣 ∈ 𝑉
зі структурними елементами

(3)
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𝑉 = 𝐻01 (Ω) = {𝑣 ∈ 𝐻1 (Ω): 𝑣(0) = 0},
1

𝑎(𝑢, 𝑣) = ∫ (𝜇
0

𝑑𝑢 𝑑𝑣
𝑑𝑢
+𝛽
𝑣 + 𝜎𝑢𝑣) 𝑑𝑥 + 𝛼𝑢(1)𝑣(1),
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑥

1

< 𝑙, 𝑣 > = ∫ 𝑓𝑣𝑑𝑥 + 𝛼𝑢̅𝑣(1)
{

∀𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉.

0

Зафіксуємо натуральне N і поділимо проміжок Ω на N частин так, що
ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 , 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1. Запишемо розв'язок задачі (3) у вигляді
𝑢ℎ (𝑥) = ∑𝑁
𝑖=1 𝑞𝑖 𝜑𝑖 (𝑥), де 𝜑𝑖 (𝑥) - кусково-лінійні функції Куранта [1].
Ця система функцій утворює базис в обраному нами просторі 𝑉ℎ  𝑉.
Підставивши розв’язок 𝑢ℎ (𝑥) у (3) та прийнявши 𝑣 = 𝜑𝑖 (𝑥), зробимо
обчислення на кожному проміжку поділу.
𝑁−1 𝑥𝑖+1

𝑎(𝜑𝑖 , 𝜑𝑖 ) = ∑ ∫ (𝜇
𝑖=0 𝑥𝑖
𝑁−1 𝑥𝑖+1

𝑑𝜑𝑖 𝑑𝜑𝑖 𝑑𝜑𝑖
+
𝜑 + 𝜎𝜑𝑖 𝜑𝑖 ) 𝑑𝑥 + 𝛼𝜑𝑖 (1)𝜑𝑖 (1),
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑖

𝑎(𝜑𝑖 , 𝜑𝑖+1 ) = ∑ ∫ (𝜇
𝑖=0 𝑥𝑖

𝑑𝜑𝑖 𝑑𝜑𝑖+1 𝑑𝜑𝑖
+
𝜑 + 𝜎𝜑𝑖 𝜑𝑖+1 ) 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑖+1

+ 𝛼𝜑𝑖 (1)𝜑𝑖+1 (1),

𝑁−1 𝑥𝑖+1

𝑎(𝜑𝑖 , 𝜑𝑖−1 ) = ∑ ∫ (𝜇
𝑖=0 𝑥𝑖

𝑑𝜑𝑖 𝑑𝜑𝑖−1 𝑑𝜑𝑖
+
𝜑 + 𝜎𝜑𝑖 𝜑𝑖−1 ) 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑖−1

+ 𝛼𝜑𝑖 (1)𝜑𝑖−1 (1),

𝑁−1 𝑥𝑖+1

< 𝑙, 𝜑𝑖 > = ∑ ∫ 𝑓𝜑𝑖 𝑑𝑥 + 𝛼𝑢̅ 𝜑𝑖 (1) .
𝑖=0 𝑥𝑖

Після таких обчислень отримаємо систему рівнянь 𝐴𝑞 = 𝑙, де матриця
𝐴 – тридіагональна. Розв'язавши цю систему рівнянь, отримаємо значення
функції 𝑢ℎ (𝑥𝑖 ) = 𝑞𝑖 у внутрішніх вузлах сітки.
Цей алгоритм реалізовано у середовищі MS Visual Studio 2012 і його
роботу можна продемонструвати при заданні коефіцієнтів рівняння (1).
1.
Абрамов Є., Ліпіна О., Шинкаренко Г., Ямелинець А.
Кусково лінійні апроксимації ℎ-адаптивного методу скінченних
елементів для одновимірних крайових задач // Вісн. Львів ун-ту.
Сер. прикл. матем. інформ. – 2005. – Вип. 11. – С. 3–18.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЛІНІЙНИХ ЗВИЧАЙНИХ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ВИРОДЖЕНОЮ МАТРИЦЕЮ
ПРИ ПОХІДНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАЗІОБЕРНЕНОЇ МАТРИЦІ
Савіцький Т. М.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
В роботі зведено еколого-економічну модель виробництва до
математичної моделі задачі та запропоновано алгоритм розв’язку даної
задачі відносно похідних. Для даної моделі розроблюється додаток, який
визначатиме розв’язок такої математичної моделі.
При розв’язуванні лінійних систем звичайних диференціальних
рівнянь зустрічається проблема у вигляді виродженої матриці при
похідних. Це ускладнює розв’язання такої задачі, оскільки в такому
випадку не існує оберненої матриці до заданої. В даній роботі
розглядається задача Коші з виродженою матрицею при похідних. Для
знаходження розв’язку такої задачі запропоновано використовувати
квазіобернену матрицю.
Наведемо математичне формулювання даної задачі:
𝐴𝑥̇ (𝑡) = 𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑓(𝑡)
{
𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0
де А – вироджена матриця розмірності (n*n).
Для розв’язування такої системи cпочатку необхідно розв’язати перше
рівняння відносно 𝑥̇ (𝑡). Для цього визначаємо квазіобернену матрицю на
основі ортогонального розкладу Шура матриці А:
𝐶 𝐷 ∗
𝐴 = 𝑈(
)𝑈
0 𝐺
C – невироджена матриця;
U – ортогональна матриця;
G – верхня трикутна матриця з нульовими елементами на діагоналі.
Тоді квазіобернена до А матиме вигляд:
−1
0) 𝑈 ∗
𝐴# = 𝑈 (𝐶
0
0
Зауважимо, що дана задача може мати більше одного розв’язку або не
мати їх взагалі. Однак задача має єдиний розв’язок за умови (𝐼 − 𝐴𝐴# )𝑥0 =
𝑖 (𝑖)
𝜑(𝑡0 ), де 𝜑(𝑡) = (𝐴𝐴# − 𝐼) ∑𝑙−1
𝑖=1 𝐴 𝑓 (𝑡).
За таких умов дану математичну модель можна звести до вигляду:
̇ # 𝑓(𝑡)
𝑥̇ (𝑡) = 𝐴# 𝐵𝑥(𝑡) + (𝐼 − 𝐴# 𝐴)𝜑(𝑡) + 𝐴
{
𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0
При дослідженні даної задачі розглядалась еколого-економічна
модель виробництва продукції з урахуванням забруднення. Більшість
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таких моделей мають виключно теоретичний характер, отже існує
необхідність їх подальшого вдосконалення.
Бояринцев Ю. Е. Методы решения вырожденых систем обыкновенных
дифференциальных уравнений – Новосибирск: Наукаб 1988.
2. Кочерга О. І. Асимптотичне розв'язання задачі Коші для вироджених сингулярно
збурених систем диференціальних рівнянь: дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 /
НАН України; Інститут математики. - К., 2005.
1.
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ОБЧИСЛЕННЯ ВЛАСНИХ ЗНАЧЕНЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА
Савка В. М., Притула М. М.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Розглянемо задачу на власні значення, що описується звичайним
диференціальним рівняння k -го порядку. Також введемо диференціальний
оператор 𝐴, визначений на відкритій множині n , що діє на функцію
u( x1 ,..., xn ) згідно з формулою:
m

Au 


i 1

i

i u
 , m  Z ,
xi

(1)

i , i  1, m - функції з цього ж простору. Представимо матричний спосіб
обчислення власних значень і відповідних їм власних функцій. Основна
його ідея полягає в апроксимації похідних і представленні їх в кожній точці
многочленами. Використання матричних методів для розв’язування
крайових задач на власні значення зводить їх до алгебричних задач на
власні значення вигляду Ax   x , або до узагальненої її форми Ax   Bx ,
де A і B є матрицями розмірності ( N  n)  ( N  n) і x є вектором довжини
N  n . Значення N визначає крок сітки, n позначає розмірність даної
системи диференціальних рівнянь. Таким чином пошук власних значень
можна розглядати як скінченновимірну задачу, яку можна розв’язати при
 C
N  .
Власне
значення
квадратної
матриці
A   a jk   K n  n ( K  C чи K  R) є скалярним, оскільки рівняння Ax   x
має нетривіальний розв’язок x  C , що позначає відповідний йому власний
вектор.
Матричний спосіб процесу диференціювання полягає у наступному:
1.
Інтерполювати рівняння на визначеній множині точок x1 ,..., xn 1 ,
глобальним многочленом p( x) , на котрий додатково накладається умова
точно задовольняти крайові умови в точках x0 ,..., xn ;
2.

Продиференціювати цей многочлен k

разів для того, щоб

отримати оцінки похідних p k  ( x j ), j  1,..., n - 1 в кожній точці сітки.
Для спектральних методів зазвичай використовують різні типи сіток. Для
періодичних задач – рівновіддалені точки і тригонометричний многочлен,
для неперіодичних застосовують різні розбиття точок і найчастіше
будують многочлен Лагранжа.
Розглянемо чотири типи множини розбиття точок:
а) екстремальні точки Чебишева:
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 j 
x j   cos 
;
 n 
б) точки Чебишева:
  2 j  1  
x j   cos 
;
 2(n  1) 
в) точки Лагранжа:
x j  j  й нуль Pn 1 ;

(2)

(3)

(4)

г) рівновіддалені точки:
2j
x j  1  ,
(5)
n
де Pn-1  многочлен Лагранжа степеня n  1. Точки Чебишева також можуть
бути зображені як нулі многочлена Чебишева Tn 1 , екстремальними
точками Чебишева є екстремуми Tn .
Ф. Калоджеро описав метод зручного представлення будь-якого
диференціального оператора A ( x, d / dx) скінченновимірною матрицею за
допомогою деякої схеми інтерполяції. Далі наведемо схему інтерполяції
Лагранжа, яку він використовував.
x j , j  1,..., n
f j , j  1,..., n
Для заданих вузлів
та значень
інтерполяційний многочлен
n

f ( x) 

f

( j)

j

(6)

(x),

j 1

де поліноми  ( j ) , j  1,..., n визначені як

 ( j ) ( x) 
приймає

x  xk
,
x  xk
k 1, k  j j
n



значення

f (x j )  f j ,

fj

(7)
у

відповідних

вузлах

xj

:

j  1,..., n.

Відповідна матриця Калоджеро для диференціального оператора d / dx
отримується із визначення
d
d
D jk   ( j ) ,  ( k )   ( k ) x  x j .
(8)
dx
dx
Явно визначивши,
D  B Z B 1 ,
(9)
де

|
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n

B  diag (b j ),

bj 

 (x

j

 xk ),

(10)

k 1,k 1

і
 ( x j  xk )1
для j  k ,

(11)
Z jk   n
( x  xk )1 для j  k .

 k 1, k  j j
Очевидно, що для будь-якого диференціального оператора відповідна
матриця Калоджеро задана за наступним правилом
 d 
A  x,   A  A ( X , D). (12)
 dx 
Чисельні експерименти
Проведемо деякі чисельні експерименти, щоб узагальнити властивості
власних значень і власних векторів матриці A. Також потрібно дослідити,
які власні значення впливають на стійкість розв’язку і оцінити їхні межі.
Розглянемо наступну здачу:
((1  cos( x)) y( x))   x 2 y,
(13)
y (0)  y(1)  0.
Позначимо:
y ( x)   ( x),
y( x)  x( x  1) ( x).
Тепер задача на власні значення записується у формі:
B1 ( x)   ( x),



B2 ( x)   ( x).
Очевидно, можна зробити підстановку:
B2 B1   , B1 B2  ,
Підставивши замінені функції у вихідне рівняння, ми одержимо наступне:
1
2
B1 
,
x( x  1) x 2
B2 

(1  cos( x))( x  1) 

x
де B1 і B2 – матриці.

 sin( x) x( x  1)  (1  cos( x))(2 x  1) 

,
x 
x2


Крайові умови вимагають, щоб функції  ( x) і  ( x) були невиродженими
в точках x  0 і x  1 (для того, щоб  ( x) і  ( x) можна було добре
апроксимувати многочленами на інтервалі 0  x  1 ). Зазначимо, що ми не
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ставили вимоги неперервності  ( x) і  ( x) на цьому відрізку. Це
зумовлено логарифмічною особливістю при x  0 і x  1.
Отже, власні значення m вихідної задачі апроксимуються дійсними
власними значеннями m однієї з двох матриць:

A1  B2  B1 ,
A2  B1  B2 .
Результати проведених чисельних експериментів свідчать, що для
розв’язування даної задачі найкраще застосовувати нерівномірне розбиття
точок. Додатні власні значення при розбитті на екстремальні точки
Чебишева подані в таблиці 1.
Розв’язок, n
n
1
0,0000000047
2
0,0357030019
3
0,3830287605
4
197,91042730
5
330,96301554
6
415,70230198
7
633,48556716
8
914,79750829
9
1032,0047152
10
1062,9745956
11
7541,5607671
12
7680,5884020
13
19373,877352
14
41344158,429
15
2839083744,3
Таблиця 1. Додатні власні значення при розбитті на екстремальні точки
Чебишева
Висновок
Підводячи підсумок цієї роботи, підкреслимо, що ми отримали
скінченновимірну матрицю Калоджеро для подання q
разів
диференційовного оператора Dq , яка замінила задачу пошуку власних
значень диференціального оператора задачею на власні значення
матричного оператора. Саме диференціювання ми подали у вигляді
множення на матрицю диференціювання, що значно спростило обчислення
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і аналіз широкого класу задач. Цей неявний багатокроковий метод легко
застосовувати для розв’язування більш складних завдань, а також його
можна безпосередньо використати для розв’язування диференціальних
задач на комплексній площині.Тим не менше, існують і деякі недоліки
цього методу. Багатовимірна задача замінюється матричною задачею
розмірністю в N разів більшою від розмірності системи звичайних
диференціальних рівнянь, де N – розмірність сітки. Розв’язання цієї
алгебраїчної задачі на власні значення потребує значних обчислювальних
затрат при збільшенні N . Точне наближення можна отримати для відносно
густої сітки. Метод є досить потужний і має високий порядок збіжності.
1.

2.

3.

Weideman, J. A., Trefethen, L. N. The eigenvalues of second-order spectral
differentiation matrices// SIAM J. Numer. Anal., 1988.- Vol. 25, No. 6,
December.,- 1279-1298.
Calogero, F. Numerical tests of a novel technique to compute the
eigenvalues of differential operators / F. Calogero, E. Franko // Lett. Nuovo
Cimento, 1985. – Vol. 89. – 161-208.
Gottlieb, D., Orszag, S. A. Numerical Analysis of Spectral Methods: Theory
and Application, Society for Industrial and Applied Mathematics,
Philadelphia, 1977.
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ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ
РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА У ЧАСТКОВО-НЕОБМЕЖЕНИХ
ОБЛАСТЯХ МЕТОДОМ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Семків О. М.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Розглянемо задачу Коші для рівняння Лапласа в D  R 2 — частково
необмеженій області з включенням. Поставимо за мету визначення значень
u
розв’язку u  та його нормальної похідної
на границі включення 
 
за відомою інформацією на границі півплощини  та її частині    .
Можливі такі варіанти задання вхідних даних:

в D,
u 2  0
в D,
u1  0
 u 2

 f 2 на ,
на ,
u1  f1

 u1
 
на .
u 2  f1
 f 2 на ,

 
Подання розв’язку граничних задач у вигляді модифікованих потенціалів з
використанням функції Гріна задачі Діріхле G та функції Гріна задачі
Неймана N приводить до інтегральних рівнянь

Gx, y 
 2 Gx, y 







y
ds
y

f
x

2
  x  1
  x  y  f 1  y ds y 
та

 N x, y  2  y ds y   f1 x   N x, y  f 2  y ds y  ,





де 1 ,  2 — шукані функції.
Враховуючи задане параметричне подання кривої  , дискретизація
інтегральних рівнянь здійснюється за допомогою тригонометричних
квадратур з 2M вузлами, а також квадратури трапецій і sinc-квадратур.
Після колокації одержаних апроксимаційних рівнянь у N  2M
рівновіддалених точках, отримується перевизначена система лінійних
алгебраїчних рівнянь, яка розв’язується методом найменших квадратів з
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регуляризацією Тихонова. Одержано чисельні результати,
підтверджують застосовність та стійкість запропонованого методу.

107
які

1. R Chapko, B Tomas Johansson, Y Savka. On the use of an integral equation
approach for the numerical solution of a Cauchy problem for Laplace equation
in a doubly connected planar domain. Inverse Problems in Science and
Engineering 22 (1), 130-149.
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ПРО МЕТОД З ПОРЯДКОМ ЗБІЖНОСТІ 𝟏 + √𝟐
Скварко К. А.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Розглянемо метод ньютонівського типу з порядком збіжності 1 + √2
для розв’язування нелінійних операторних рівнянь
(1)
𝑃(𝑥) = 0,
де 𝑃(𝑥) достатньо гладка вектор-функція векторного аргументу 𝑥 з 𝑁
компонентами 𝑝𝑖 (𝑥).
Вперше алгоритм був запропонований у роботі М. Я. Бартіша «Про
один ітераційний метод розв’язування функціональних рівнянь», 1968 р.,
коли послідовність {𝑥𝑛 } визначається за формулами:
(2)
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 − [𝑃′ (𝜃𝑛 )]−1 𝑃(𝑥𝑛 ), 𝑥0 = 𝜃0 ,
1 ′
−1
𝜃𝑛+1 = 𝑥𝑛+1 − [𝑃 (𝜃𝑛 )] 𝑃(𝑥𝑛+1 ), 𝑛 = 0,1 …
2
У цій статті порівнюються на ефективність обчислювальні схеми
методів Ньютона і з порядком збіжності 1 + √2. Показано, що
обчислювана схема (2) ефективніша в сенсі кількості обчислень за схему
методу Ньютона. Індекси ефективності у випадку рівняння з одною
змінною для методу з порядком збіжності 1 + √2 і методу Ньютона
відповідно дорівнюють √1 + √2 і √2. Доведена теорема про збіжність
методу для випадку, коли 𝑃(𝑥) оператор банахового простору.
Пізніше метод з порядком збіжності 1 + √2 був запропонований
Лаазоненом П. (1969р).
У наступній статті М. Я. Бартіша та Ю. М. Щербини «Про один
різницевий метод розв’язування нелінійних операторних рівнянь», 1972р.
описано різницеву схему алгоритму (2). Доведена теорема про порядок
збіжності методу, який дорівнює 1 + √2, як і у схемі (2).
У 1979 році вийшла стаття Вільгельма Вернера «Про метод з порядком
збіжності 1 + √2», у якій описаний метод, його збіжність, застосування
методу для поліномів, монотонна збіжність та наведений чисельний
приклад, що підтверджує теоретичні результати.
У 1982 році Вільгельм Вернер у своїй статті «Деякі додаткові
результати по методу порядку 1 + √2 для розв’язування нелінійних
рівнянь» розглянув деякі властивості цього методу, а саме: монотонну
збіжність, асимптотичне включення розв’язку та збіжність у випадку
кратних коренів.
Цим же автором була написана ще одна стаття «Методи типу Ньютона
для обчислення у фіксованих точках», 1984р. У ній досліджена і показана
на прикладах ефективність методу порядку збіжності 1 + √2 для не
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стискуючих відображень, а також його модифікація з допомогою формули
Шермана-Морісона і з таким же порядком збіжності.
Знову до цього методу повертається М. Я. Бартіш у статті «Про один
клас методів типу Ньютона», 1987 р. У ній було розглянуто метод з
порядком збіжності 1 + √2, і показано, що трудомісткість одної ітерації з
точки зору кількості обчислень цього методу і методу Ньютона майже
еквівалентна, але якщо врахувати порядок збіжності, то перевагу слід
віддати методу із порядком збіжності 1 + √2.
Продовження дослідження цього методу можна зустріти у працях
Данфу Хана та Хінгуа Ванга, 1998р., І. К. Аргуроса, а також у роботах
працівників факультету прикладної математики та інформатики
Львівського національного університету імені Івана Франка.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Бартіш М. Я. Про один ітераційний метод розв’язування
функціональних рівнянь // ДАН УРСР, Сер. А. – 1968. №5, с.387-391.
Бартіш М. Я. Об одном классе методов типа Ньютона // Вестн.МГУ
Вычисл. матем. и киб. -1987. Сер.15- №2 – с.16-20.
Бартіш М. Я., Щербина Ю. М. Про один різницевий метод
розв’язування нелінійних операторних рівнянь // ДАН УРСР Сер.А. –
1972 - №7 – с.579-582.
Danfu Han, Xinghua Wang Convergence on a deformed Newton method //
Appl. Math and Comp. 94(1998) 65-72.
Werner W. Über ein Verfahren der Ordnung 1 + √2 zur
Nullstellenbestimmung // Numer. Math. 32. 333-342 (1979).
Werner W. Some supplementary results on the 1 + √2 order method for the
solution of nonlinear equations // Numer. Math. 33. 383-392 (1982).
Werner W. Newton-like methods for the computation of fixed points //
Comput. and Math. – 1984. V.10 –№1. – p.77-86.
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ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАСШТАБНОГО МЕТОДУ
СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ
ЗАДАЧ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ
Сподар Н. В.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Більшість природних процесів характеризується наявністю складної
неоднорідної структури середовища, яке складається з різномасштабних
компонент. Повний аналіз цих проблем є надзвичайно важким. Основні
труднощі спричинені великим обсягом обчислень, оскільки необхідні
затрати пам’яті та процесорного часу перевищують сучасні комп’ютерні
ресурси. З іншого боку, якщо враховувати характеристики тільки великого
масштабу, отримаємо неточні (інколи навіть неприйнятні) результати.
Вирішити цю проблему дозволяють різномасштабні методи, одним із яких
є різномасштабний метод скінченних елементів (РМСЕ) [3, 4, 5].
Головна ідея РМСЕ полягає в тому, що різномасштабна структура
розв’язку відображається у локалізованих базисних функціях. Таким чином
враховуються різномасштабні характеристики розв’язку, завдяки чому
відбувається краща апроксимація за невеликої кількості скінченних
елементів. Для того, щоб забезпечити виконання цієї властивості,
різномасштабні базисні функції  i визначають окремо на кожному
скінченному елементі за допомогою класичного методу скінченних
елементів (МСЕ) [1, 2] з умови
0
Li  0 в  j ,  i   i на межі  j , i, j  1,..n,
де n - кількість скінченних елементів,  j - j -й скінченний елемент, L
- диференціальний оператор задачі,  i - кусково-лінійні базисні функції
МСЕ.
Формування спеціального різномасштабного базису відбувається
незалежно для кожного скінченного елемента, тому на цьому етапі можна
провести розпаралелювання алгоритму, що істотно зменшує час
розв’язування задачі.
Обчислювальний експеримент. Для прикладу розглянемо задачу
стаціонарної адвекції-дифузії з переважаючою адвективною складовою.
 (k ( x)u( x))  Pek( x)u( x)  f ( x), x  0,1,
0

u(0)  u(1)  0.
Тут Pe  100, f ( x)  1, k ( x)  k ( x ) 



1
4  p sin(2 x )



- функція, яка

характеризує неоднорідності різних масштабів,  - деяке мале число
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(візьмемо   0.015 ), p  const - відомий параметр, який контролює
величину осциляції (для цього прикладу візьмемо p  12 ).

Рис.2. Графічна
ілюстрація розв’язку
РМСЕ.
Рис.1. Графічна ілюстрація розв’язку
МСЕ та РМСЕ.
Для розв’язання було використано 20 скінченних елементів. З
рисунків бачимо, що розв’язок РМСЕ є стійким, тоді як розв’язок МСЕ
містить неприродні осциляції. Отримані результати демонструють
ефективність різномасштабного методу скінченних елементів.
1. Савула Я. Г.
Числовий аналіз задач математичної фізики
варіаційними методами / Я. Г. Савула. - Львів: видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2004. – 221 с.
2. Сагдеева Ю. А. Введение в метод конечных элементов: метод.
пособие / Ю. А. Сагдеева, С. П. Копысов, А. К. Новиков. - Ижевск: Изд-во
«Удмуртский университет», 2011. – 44 с.
3. Allaire G. A multiscale finite element method for numerical
homogenization / G. Allaire, R. Brizzi // CENTRE DE MATHEMATIQUES
APPLIQUEES. – 2004. – № 545. – P. 20.
4. Efendiev Y. Multiscale finite element methods. Theory and application
/ Y. Efendiev, T. Hou. – NY : Springer, 2009. – P. 234. – (Surveys and Tutorials
in the Applied Mathematical Sciences; vol. 4).
5. Hou T.Y. Convergence of a multiscale ﬁnite element method for elliptic
problems with rapidly oscillating coefficients / T.Y. Hou, X.-H.Wu, Z. Cai //
Mathematics of Computation. - 1999. - Vol. 68. - № 227. - P. 913-943.
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ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНІЄЇ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ
ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ МЕТОДОМ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Стойко Т. І.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Нехай 𝐷 –обмежена двозв’язна область в ℝ2 з границями Г1 і Г2 .
Розглянемо таку мішану крайову задачу теорії пружності:
𝜇∆𝑢 + (𝜆 + 𝜇)𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑣 𝑢 = 0 в 𝐷,
(1)
𝑢 = 𝑔 на Г1 ,
𝑇𝑢 = 𝑓 на Г2 ,
де 𝜆, 𝜇 – константи Ляме, 𝑇 – оператор пружності, 𝑔 і 𝑓– задані функції.
Подамо розв'язок задачі (1) у як суму потенціалів простого і
подвійного шару
𝑢(𝑥) = ∫ Ф(𝑥, 𝑦)𝜇1 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) + ∫ [𝑇𝑦 Ф(𝑥, 𝑦)]Т 𝜇2 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦), 𝑥 ∈ 𝐷.
Г1

Г2

Тут 𝜇1 і 𝜇2 – невідомі густини і Ф(𝑥, 𝑦) =

𝑐1
4𝜋

1

ln |𝑥−𝑦| 𝐼 +

𝑐2 (𝑥−𝑦)(𝑥−𝑦)𝑇
4𝜋

|𝑥−𝑦|2

–

фундаментальний розв’язок рівняння задачі (1).
В результаті задача (1) зводиться до системи інтегральних рівнянь:
∫ Ф(𝑥, 𝑦)𝜇1 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) + ∫ [𝑇𝑦 Ф(𝑥, 𝑦)]Т 𝜇2 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) = 𝑔(𝑥), 𝑥 ∈ Г1 ,
Г1

Г2

(2)
∫ 𝑇𝑥 Ф(𝑥, 𝑦)𝜇1 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) + 𝑇𝑥 ∫ [𝑇𝑦 Ф(𝑥, 𝑦)]Т 𝜇2 (𝑦)𝑑𝑠(𝑦) = 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ Г2.
{Г1

Г2

Зважаючи на наявність логарифмічної особливості в деяких ядрах
отриманих інтегральних рівнянь, система (2) є коректною у відповідних
просторах, нариклад, Гьольдера[1]. Чисельне розв’язування системи (2)
відбувається за такою схемою[1]: спершу здійснюється перехід до 2𝜋періодичних інтегральних рівнянь; наявна особливість виділяється у
вигляді спеціальної вагової функції; повна дискретизація реалізується
методом Нистрьома з використанням тригонометричних квадратурних
формул. Застосований метод належить до алгоритмів без насичення
точності, тобто порядок його збіжності залежить від гладкості вхідних
даних.
1. Chapko R. On the numerical solution of a boundary value problem in the
plane elasticity for a double connected-domain // Mathematics and
Computers in Simulation.- 2004.- 66.- P.425-438.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ФІЛЬТРІВ З
КУСКОВО-ОДНОРІДНИМИ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ
Абрамович О. В., Климюк Ю. Є.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
У технологічних схемах водопровідних очисних споруд, що
забезпечують господарсько-питне водопостачання населених пунктів,
останнім часом обов'язковим елементом є швидкі фільтри з
багатошаровими завантаженнями. Зростання вартості фільтруючих
матеріалів обумовлює необхідність проведення оптимізації форми фільтрів
за рахунок більш якісного використання завантажень та збільшення
тривалості фільтроциклу. Також актуальним є проведення регенерації
(промивки) багатошарових фільтруючих завантажень з метою їх
повторного використання (при цьому забезпечується змив з поверхні зерен
забруднень, відновлення фільтраційних і адгезійних властивостей
завантажень) [5].
При математичному моделюванні таких процесів виникає чимало
труднощів, пов'язаних із врахуванням повздовжнім і поперечним
викривленостей області, в якій шукається розв’язок, її багатошаровості,
складністю рівнянь у частинних похідних і граничних умов відповідних
модельних задач за рахунок врахування зворотного впливу характеристик
процесу на характеристики середовища.
Одним із ефективних шляхів розв’язання такого роду задач для
випадків областей, обмежених еквіпотенціальними поверхнями і
поверхнями течії, є поетапна фіксація характеристик складових процесу і
середовища та послідовне розв’язання фільтраційної задачі з
використанням конформних відображень області комплексного потенціалу
на фізичну область (що включає побудову гідродинамічної сітки, поля
швидкостей, обчислення величин різних перетоків тощо) [4] і сингулярнозбуреної задачі конвективної дифузії з урахуванням масообміну, записаної
відносно координат області комплексного потенціалу, з використанням
числово-асимптотичних методів [1].
Запропоновані у [2, 6] модельні задачі, що призначені відповідно для
моделювання процесів доочистки води шляхом її фільтрування через
пористі завантаження фільтрів і регенерації завантажувальних матеріалів,
узагальнено на випадки прогнозування роботи швидких багатошарових
фільтрів, які мають форму криволінійних паралелепіпедів, обмежених
двома еквіпотенціальними поверхнями і чотирма поверхнями течії та
розділених фіксованими еквіпотенціальними поверхнями на кілька
підобластей, що характеризується деякими сталими коефіцієнтами
фільтрації і дифузії та змінною пористістю. У [3] побудовано алгоритм
числового розв’язання обернених крайових задач на просторові кусково-
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конформні відображення криволінійних паралелепіпедів, обмежених
двома еквіпотенціальними поверхнями і чотирма поверхнями течії та
розділених деякими фіксованими еквіпотенціальними поверхнями на
декілька підобластей, на відповідні прямокутні паралелепіпеди. Цей
алгоритм дозволяє отримувати розв’язки фільтраційних задач, зокрема,
будувати гідродинамічні сітки, обчислювати поля швидкостей. Для
розв’язування нелінійних сингулярно-збурених задач конвективної дифузії
з урахуванням масообміну отримано асимптотичні розвинення розв’язків,
зокрема, отримано нового типу поправки, що характеризують механізм
перерозподілу концентрацій забруднюючих речовин у фільтраційній течії
і осаді в околах ділянок розділу шарів. Отримані алгоритми забезпечують
можливість комп’ютерного дослідження і прогнозування оптимальних
варіантів використання завантажень та збільшення тривалості
фільтроциклу фільтрів за рахунок вибору їх форми, підбору висоти шарів
та повторного використання завантажень.
1.

2.

3.

4.

5.

Бомба А. Я. Числово-асимптотичне наближення розв’язків
просторових модельних задач процесу фільтрування / А. Я. Бомба,
Ю. Є. Климюк, А. П. Сафоник, В. М. Сівак // Фізико-математичне
моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11. – С. 29–39.
Климюк Ю. Є. Моделювання процесу доочистки води від залишкових
катіонів алюмінію фільтруванням через аніоноактивні завантаження із
врахуванням зміни фільтраційних властивостей середовища /
Ю. Є. Климюк, В. М. Сівак // Волинський математичний вісник. Серія
прикладна математика. Випуск 7 (16). – Рівне : РДГУ, 2010. – С. 93–
109.
Климюк Ю. Є. Побудова алгоритму числового розв’язування
просторових аналогів обернених крайових задач на конформні
відображення для одного класу кусково-однорідних областей /
Ю. Є. Климюк // Волинський математичний вісник. Серія прикладна
математика. – Вип. 9 (18). – Рівне : РДГУ, 2012. – C. 58-72.
Климюк Ю. Є. Числове розв’язання обернених крайових задач на
просторові конформні відображення криволінійних паралелепіпедів на
прямокутні / Ю. Є. Климюк, Д. О. Пригорницький // Волинський
математичний вісник. Серія прикладна математика. – Вип. 5 (14). –
Рівне : РДГУ, 2008. – С. 104–143.
Орлов В. О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою / В. О. Орлов. –
Рівне : НУВГП, 2005. – 163 с.
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Сівак В. М. Математичне моделювання просторових сингулярно
збурених процесів регенерації однорідних завантажень доочисних
фільтрів / В. М. Сівак, Ю. Є. Климюк // Вісник Укр. нац. ун-ту водн.
госп. та природокорист.: Збірн. наук. праць. Серія "Технічні науки". –
Вип. 1 (57). – Рівне: НУВГП, 2012. – С. 67–79.
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МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ КРОВІ В СЕРЦЕВО-СУДИННІЙ
СИСТЕМІ МЕТОДАМИ СІТКОВОГО АНАЛІЗУ
Бикус К. В.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Одним із ефективних методів дослідженні впливу хвороботворних
чинників на функціонування кровоносної системи є натурний експеримент,
який дозволяє з досить високою точністю визначити характеристики
шкідливих впливів, породжених збудниками хвороби, на внутрішні органи.
Такий експеримент можливий лише у випадку, коли відомим є хоча б
приблизне місце локалізації пошкодженої ділянки, для встановлення якого
використовують різного роду апаратні прилади в основу яких покладено
алгоритми, що реалізують відповідні математичні моделі, які описують
процеси руху крові по системі судин (артерій, капілярів). На даний час
використання методів математичного моделювання стосовно дослідженню
потоку крові в серцево-судинній системі – гемодинаміці [1–3],– являється
винятково важливою і актуальною задачею.
У даній роботі розроблено математичні моделі та відповідне
програмне
забезпечення,
що
дозволяє
здійснити
розрахунок
гідродинамічної картини течії крові на довільному графі судин, який може
нарощуватися та уточнюватися при виникненні такої необхідності.
1.

2.
3.

В.Б.
Кошелев
Математические
модели
квази-одномерной
гемодинамики: Методическое пособие / В.Б.Кошелев, С.И. Мухин,
Н.В. Соснин, А.П. Фаворский // – М.МАКС Пресс, 2010. – 114с.
В.А. Лищук. Математическая теория кровообращения / В.А. Лищук –
М.:Медицина, 1991. – 400с.
Т. Педли Гидродинамика крупных кровеносных сосудов / Т. Педли. –
М.:Мир, 1983. – 400с.
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МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
У ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ
МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ
Діда Г. А., Климюк Ю. Є.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Як показує практика, для передбачення майбутнього забруднення
природного середовища (ґрунтів, підземних вод), що може привести до
непоправних наслідків, найменш затратним є проведення математичного
моделювання різних ситуацій. Але при цьому виникає чимало своїх
труднощів,
пов'язаних
із
врахуванням
багатокомпонентності
забруднюючих речовин і багатошаровості пористого середовища, а також
складністю рівнянь у частинних похідних і граничних умов відповідних
модельних задач тощо. Одним із ефективних шляхів розв’язання
відповідних просторових сингулярно збурених задач у випадку
переважання конвективних складових процесу над дифузійними,
сорбційних процесів над десорбційними при фільтрації водних розчинів у
пористих
середовищах
–
модельних
областях,
обмежених
еквіпотенціальними поверхнями і поверхнями течії, є: поетапна фіксація
характеристик і складових процесу та середовища; розв’язання задач
фільтрації з використанням просторових аналогів конформних
відображень області комплексного потенціалу на фізичну область (що
включає побудову гідродинамічної сітки, поля швидкостей, обчислення
величин різних перетоків тощо) [2]; перехід у рівняннях і граничних та
початкових умовах від фізичних змінних до координат області
комплексного потенціалу, що значно спрощує їх запис і забезпечує
можливість проведення автономних досліджень, розпаралелювання
обчислень; розв’язання нелінійних сингулярно-збурених задач типу
“конвекція-дифузія-масообмін” з використанням числово-асимптотичних
методів [3, 4].
Сформовано математичну модель, яка призначена для прогнозування
процесів масопереносу багатокомпонентних забруднюючих речовин у
багатошарових кусково-однорідних пористих середовищах, кожен шар
яких характеризується власними коефіцієнтами фільтрації, дифузії і
змінної пористості. Відповідна модельна задача описується системою
нелінійних сингулярно-збурених диференціальних рівнянь типу
«фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін» з відповідними крайовими і
початковими умовами та умовами узгодженості на поверхням розділу для
модельної області, яка має форму криволінійного паралелепіпеда,
обмеженого двома еквіпотенціальними поверхнями і чотирма поверхнями
течії та розділеного заданими еквіпотенціальними поверхнями на кілька
підобластей. При цьому у модельній задачі враховано: нерівномірні і змінні
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в часі розподіли концентрацій багатокомпонентної розчиненої у
фільтраційному потоці речовини; крім повздовжньої, ще й поперечну
(вертикальну і горизонтальну) дифузійні складові; умови конвективного
або конвективно-дифузійного підведення і відведення забруднюючої
речовини; як наявність, так і відсутність додаткових джерел на
водонепроникних ділянках фільтраційної області. Аналогічно [1], для
перевірки математичної моделі побудовано числово-асимптотичне
розвинення розв’язку відповідної нелінійної сингулярно-збуреної задачі та
проведено серію числових експериментів, які демонструють необхідність
врахування масообмінних процесів між компонентами забруднюючої
речовини.
Водночас
розвинуто
числово-асимптотичний
метод
розв’язування просторових нелінійних сингулярно-збурених задач типу
“конвеція-дифузія-масообмін”, а саме: отримано нового типу поправки, що
характеризують
механізм
перерозподілу
концентрацій
багатокомпонентних забруднюючих речовин у фільтраційній течії і на
скелеті кусково-однорідного пористого середовища в околах ділянок
розділу шарів. Очевидно, що розгляд таких задач є корисним, оскільки
провівши серію числових експериментів можна спрогнозувати відповідні
процеси без проведення реальних або натурних експериментів, які можуть
бути шкідливими чи, в кращому випадку, дуже тривалими у часі та
економічно не обґрунтованими.
1.

2.

3.

Абрамович О. В. Математичне моделювання просторових сингулярно
збурених процесів масопереносу забруднюючих речовин у
багатошарових кусково-однорідних ізотропних пористих середовищах
/ О. В. Абрамович, Ю. Є. Климюк // Волинський математичний вісник.
Серія прикладна математика. – Вип. 9 (18). – Рівне : РВВ РДГУ, 2012.
– C. 5-21.
Климюк Ю. Є. Числове розв’язання обернених крайових задач на
просторові конформні відображення криволінійних паралелепіпедів на
прямокутні / Ю. Є. Климюк, Д. О. Пригорницький // Волинський
математичний вісник. Серія прикладна математика. – Вип. 5 (14). –
Рівне : РВВ РДГУ, 2008. – С. 104-143.
Климюк Ю. Є. Моделювання процесу доочистки води від залишкових
катіонів алюмінію фільтруванням через аніоноактивні завантаження із
врахуванням зміни фільтраційних властивостей середовища /
Ю. Є. Климюк, В. М. Сівак // Волинський математичний вісник. Серія
прикладна математика. – Вип. 7 (16). – Рівне : РВВ РДГУ, 2010. – С.
93-109.
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Сівак В. М. Математичне моделювання масопереносу забруднень в
ґрунтах з урахуванням природнього самоочищення / В. М.Сівак,
А. Я. Бомба, Ю. Є. Климюк, І. М. Присяжнюк // Вісник Укр. нац. ун-ту
водн. госп. та природокорист: Збірн. наук. праць. – Вип. 2 (34), ч. 1. –
Рівне: НУВГП, 2006. – С. 165-171.
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ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ ЗА УМОВИ
КЕРУВАННЯ НА ДІЛЯНЦІ ЛІНІЇ ТЕЧІЇ
Бойчура М. В., Каштан С. С.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
У роботі досліджуються процеси ідеального руху при наявності
джерела поперечних збурень вихідного потоку в середовищах, обмежених
лініями течії та еквіпотенціальними лініями і застосовуються
обчислювальні методи побудови квазіконформних відображень
криволінійних многокутних областей до розв’язання відповідних
нелінійних задач на прикладі озера Гідропарк м.Рівне.
Розглядається

задача

про

знаходження

гармонічної

функції

   ( x, y) (потенціалу) в скінченній двозв’язній криволінійній області
Gz  ABMNCD ( z  x  iy) , обмеженій чотирма гладкими кривими:
лініями течії ( BMNC = z : f 2 x, y  = 0 ,
DA = z : f 4 x, y  = 0) та
еквіпотенціальними лініями ( AB = z : f1 x, y  = 0 , CD = z : f 3 x, y  = 0),
які в точках A, B, C, D перетинаються під прямими кутами (див. рис. 1), при
 AB   ,
умовах:
    ,
 CD    ,
 MN    ,
d
dn


AD

d
dn


BM

d
dn

 0 (де n – зовнішня нормаль до відповідної
NC

кривої) [1, 2].
Шляхом введення гармонічної функції    ( x, y) (функція течії),
комплексно спряженої до функції    ( x, y) , і заміною останніх трьох
граничних умов на умови: 

AD

 0, 

BM

 Q , 

NC

 Q (де Q  , Q  –

невідомі параметри, величини витрат на ділянках BKK   MKK  і NC )
цю задачу зведено до більш загальної задачі на квазіконформне
відображення   z   x, y   ix, y  області G z на відповідну
область квазікомплексного потенціалу G [1 – 3] (див. рис. 2).
Наближені розв’язки поставленої задачі при різних початкових даних
можна отримати за допомогою розробленого додатку, алгоритм реалізації
якого [3] побудований з використанням різницевих аналогів в області G
рівнянь Лапласа (за схемою типу «ящик»), умов ортогональності на границі
області, конформних інваріантів  та усереднених значень відношень
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довжин діагоналей криволінійних чотирикутників області G z . Алгоритм





ґрунтується на почерговій параметризації величин  l  l  1,4 , граничних і
внутрішніх вузлів сіткової області
блочної ітерації [1 – 3].

G z

з використанням ідей методу

Рис. 1. Фізична область G z

Рис. 2. Область комплексного потенціалу G
1. Бомба А.Я. Методи комплексного аналізу / А.Я.Бомба, С.С.Каштан,
Д.О.Пригорницький, С.В.Ярощак.- Рівне: НУВГП, 2013.- 415с.
2. Бомба А.Я. Нелінійні обернення крайових задач на конформні
відображення з потенціалом керування / А.Я.Бомба, С.С.Каштан //
Математичні методи та фізико-механічні поля.- 2002.- 45, №3.- С.69-76.
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3. Каштан С.С. Математичне моделювання фільтраційних деформацій в
ґрунтах з урахуванням взаємовпливу характеристик середовища та
процесу: Дис... канд. техн. наук: 01.05.02. – Рівне, 2004.- 172с.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
Кляпчук А.В
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Комп’ютерні системи візуального супроводу навчальних комплексів
широко використовуються в сучасних освітніх технологіях. Використання
інтерактивних навчальних комплексів дозволяє відійти від сформованих
стереотипів подачі і засвоєння навчального матеріалу та по новому
подивитись на можливості реалізації процесу навчання.
Під віртуальною інформаційною системою розуміється складна
імітаційно-моделююча система, що дозволяє проводити експеримент
повністю або частково на основі математичної або якоїсь іншої моделі.
Побудова розгорнутих багаторівневих ієрархій класів дозволяє адекватно
моделювати різноманітні аспекти поведінки та взаємодії об’єктів у такого
роду складних системах.
Експерименти на моделях доповнюють і розширюють наші уявлення
про явища і процеси, а тому дозволяють проводити такі дослідження, які
не можна виконати в реальних умовах, що дозволяє більш глибоко засвоїти
їх сутність [1].
Для інтерпретації результатів роботи та поведінки в такого роду
системах широко використовується комп’ютерна графіка, що дає
можливість більш точно і наочно передати розвиток процесу та стан
системи в довільні моменти часу.
При програмній розробці даного проекту було використано наступні
засоби: Delphi, OpenGL.
При проектуванні і розробці програмного засобу основний акцент
ставився на те, щоб забезпечити:
 інтерактивність функціонування програмного додатку;
 максимальну адекватність математичної і комп’ютерної моделей;
 максимальну гнучкість віртуального лабораторного експерименту;
 відповідність чинній програмі шкільного курсу лабораторних занять з
фізики, рекомендованої Міністерством освіти і науки України;
Розроблена програмна система може бути використана для
підвищення рівня методичного наповнення навчального процесу,
покращення засвоєння матеріалу школярами та студентами.
1.

Сохатюк Ю. В. Использование виртуальных лабораторий – фактор
повышения
качества
и
эффективности
формирования
профессиональных компетенций у студентов / Ю. В. Сохатюк. —
Челябинск: Два комсомольца, 2011. — 146-150 с.
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АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Когут Н. В., Добуляк Л. П.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
На даному етапі розвитку нашої країни проблема демографії є
надзвичайно актуальною. Досліджуючи дане питання, нами було
розглянуто такі емпіричні дані про населення України, як: кількість,
статево-вікова структура, приріст (скорочення) та його міграція.
Станом на 1 січня 2014 року за даними державної служби
статистики України в нашій державі проживає 45,4 млн. осіб. Провівши
порівняння чисельності населення за останні 20 років, ми бачимо, що
кількість осіб, які проживають на території України, різко зменшується.
Одним з показників, що сприяє такому скороченню населення є
від’ємне сальдо міграції впродовж 10 років. З 1994 р. почалось швидке
міграційне скорочення. Сальдо знизилося з +55 тис. у 1993 р. до -143 тис. у
1994 р. І на цьому рівні (приблизно 150 тис. щорічно) міграція
стабілізувалась до 2001 р. включно. За цей період, з 1994 по 2001,
населення внаслідок міграційних процесів зменшилось на 1156 тис., у 2002
- 2004 рр. ще на 66 тис. У 2005 р. сальдо знову стало додатнім, і за 2005 2011 р. міграційний приріст склав 97 тис. осіб [1].
Також зменшення жителів України спричинено перевищенням
рівня смертності над рівнем народжуваності. В результаті показник
приросту населення є від’ємним (рис.1).

Рис.1 Порівняння показників смертності та народжуваності за період 20032013рр. [Джерело: ukrstat.gov.ua]

126

СНКПМІ-2014

SSCAMI-2014

У проведеній роботі також було досліджено статево-вікову
структуру населення України. В результаті можна зробити висновок, що в
Україні впродовж багатьох років кількісно переважають жінки. Можемо
побачити, що і середній вік життя жінок є значно вищим, ніж середній
термін життя чоловіків (рис.2).

Чоловіки
Жінки

Рис.2 Порівняння середньої тривалості життя чоловіків та жінок за період
2002-2012рр.
Загалом, основною метою роботи є побудова економікоматематичних моделей на основі зібраних даних про показники, які
описують демографічну ситуацію в Україні. На основі побудованих
моделей здійснюється порівняння змін показників впродовж останніх 20ти років. Для аналізу тенденції чисельності населення України (млн. осіб),
кількості народжуваності та смертності, показників міграції за період 1994
– 2014 рр. було побудовано лінійні, логарифмічні, степеневі та квадратичні
часові тренди. На їх основі обчислено прогнозні значення вибраних
показників. Якість моделей порівнювалась за допомогою коефіцієнтів
кореляції та детермінації.
На основі проведеної роботи, можемо сказати, що використання
математичного моделювання у вивченні даного питання є дуже доцільним.
Так як проблема демографії в Україні є актуальною, на основі отриманих
результатів прогнозів ми маємо можливість побачити, які зміни можуть
відбутись, а також виявити слабкі ланки. Тоді є можливість виявити, які
фактори впливають на наявні проблеми, та знайти оптимальні способи їх
розв’язання.
1.
2.

Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua
Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефанівський
А. Демографічні перспективи України до 2026 р. — К., 1996.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ
ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
З ВІЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ
Кондратюк Т.А., Гаврилюк В. І.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Розглядається процес фільтрації у ґрунтовій греблі з врахуванням
анізотропії середовища (див.рис.1), де AA1  z : y  0,l 3  x  0,

SK  z : m2 y  x  l1  b  l 2  0,
A1 B  z : m1 y  x  0,0  x  l1 ,
C1C  z : y  h* , x1  x  x* ,
FD  z : y  0, x1  x  l1  b  l 2  l 5 ,
JJ 1  z : y  l 6 ,l 3  x  l1  b  l 2  l 5 ,
AJ  z : x  l 3 ,0  y  l 6 ,
J 1 D  z : x  l1  b  l 2  l 5 ,0  y  l 6 , FC1  z : x  x1 ,0  y  h* , BC –
вільна крива, AJJ 1 D – непроникна основа складної геометрії, C1 FKF1 –
дренаж, H G та H , h* – відповідно висота та напори на верхньому та
нижньому б’єфах, b – ширина гребеня, m1  l1 / H G та m2  l 2 / H G –
коефіцієнти закладання верхового та низового укосів, x1  l1  b  l 2  l* ,
x* – шукана абсциса точки C .
Відповідна задача на квазіконформне відображення матиме вигляд
[1,2]:
 

   

 
 k11
   k 21
0
 k12
 k 22
x 
x
y  y 
x
y 



AA1 B

 0, 

CC1FD

 1, 

AJJ 1D

 0, 

BC

(1)

Q

(2)
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середовища, його анізотропію та схильність до деформації,    x, y  –

128

СНКПМІ-2014

SSCAMI-2014

функція течії комплексно спряжена до    x, y  , Q 

 

y dx   x dy

(
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Q  Q* l , де Q* – повна витрата, l – довжина греблі).
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Рис.1. Розрахункова схема ґрунтової греблі.
При побудові (а також обґрунтуванні) відповідного алгоритму, що
ґрунтується на почерговому «замороженні» шуканих параметра
конформності, внутрішніх та граничних вузлів криволінійної області,
тощо, використовувались ідеї методу блочної ітерації [1]. Проведено ряд
тестових розрахунків при конкретних значеннях параметрів, при цьому
побудовано динамічну сітку, знайдено положення вільної кривої та інші
характеристики процесу.
1.

2.

Бомба А. Я. Метод „фиктивных областей” и квазиконформных
отображений решения нелинейных краевых задач со свободными
границами и включениями / А. Я. Бомба, В. И. Гаврилюк, В. В.
Скопецкий // Компьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 91–101.
Бомба А.Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки /
А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. – К.: Наукова думка,
2007. – 308 с.
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ЧАСТКОВЕ СПОЛУЧЕННЯ ІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З
КРУГОВИМ ОТВОРОМ І КРУГЛОГО ДИСКА СИСТЕМОЮ ДВОХ
ПРУЖНИХ РЕБЕР
Кот В. В.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Розглянемо нескінченну ізотропну пластинку товщиною h з
круговим отвором одиничного радіуса, в який без зазору і натягу вставлено
круглий пружний диск такої ж товщини. На ділянках L  [ * ,  * ] і

L  [*   , *   ] диск і пластинка
сполученні між собою пружними
розімкненими ребрами. Вважаємо, що
диск, пластинка і сполучувальні ребра
мають спільну серединну площину.
Систему прямокутних декартових
координат оберемо так, як показано на
рис.1. Зовнішнє навантаження на
пластинчасту
конструкцію
визначається
прикладеними
на
нескінченності
згинальними
Рис. 1. Розрахункова схема
моментами M  та M  і парою сил з
складеної пластинки.
компонентами ( M x , M y ), в центрі диска (рис. 1). Розв’язок задачі полягає
у визначенні компонентів напружено-деформованого стану на контурах
пластинки і диска та в сполучувальних ребрах.
Моделюючи сполучувальні ребра пружними лініями сталої
жорсткості на згин g і кручення g  , крайові умови задачі на підставі [1]
запишуться у вигляді
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 f  if  ,   [  ;   ]
Тут f  if   i  {M   iP}eit dt   ~ ~
, f()  if () 
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, g  ig    ~ ~ 
,
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 f   if () ,   [   ;    ]
g  ig  ,   [   ;    ]


a , b* - дійсні сталі.
Компоненти кута повороту нормалі до серединної площини
пластинки і диска в позначеннях [1,2], можна записати у вигляді
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де величини, відзначені індексом 1, мають для диска той самий зміст, що і
величини без індексу для пластинки. Q() , R() , Q , R - відомі функції які
залежать від виду зовнішнього навантаження.
Підставляючи (2) у граничні умови (1), отримаємо систему рівнянь
для визначення невідомих функцій. Крім даної системи повинні
виконуватися умови рівноваги диска і сполучувального ребра [1] та умова
однозначності прогину пластинки [2].
1.

Кот В. В. Часткове сполучення ортотропної пластинки з круговим
отвором і пружного диска/ В. В. Кот // Шістнадцята всеукраїнська
(десята міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної
математики та інформатики СНКПМІ-2013: тези доповідей. – Львів,
2013. – С. 154 – 155.
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Сяський А. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром,
частково підсиленим системою пружних ребер / А. Сяський, В. Кот //
Вісник Тернопільського національного технічного університету. –
2012. – №1 (65). – С. 7 – 13.
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АНАЛІЗ І КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ У СВІТОВИХ
ФІНАНСОВИХ СИСТЕМАХ
Лукач В. І., Каштан С. С.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Сучасні реальні економічні системи володіють високим рівнем
невизначеності через складність внутрішніх взаємозв'язків і впливу великої
кількості факторів, передбачити і врахувати вплив яких не завжди можливо
[4, 5]. При цьому системи змінюються випадковим чином, зі зміною
структури елементів, що визначає новий стан системи. Це породжує
нестабільний і нестаціонарний розвиток всіх її процесів. Зазначені
проблеми не дозволяють детально описати процеси за допомогою
традиційних підходів, зокрема математичного опису у вигляді систем
диференціальних рівнянь [1].
Тому, для вирішення завдань валютного дилінгу повинні
використовуватися методи, що базуються на основі методів математичного
моделювання, теорії нейронних мереж і динамічного програмування, теорії
автоматичного керування, теорії ймовірностей і математичної статистики,
а також методики прогнозування руху нестаціонарних процесів в складних
реальних системах [1, 2, 6].
Крім того, існує необхідність застосування системного підходу до
вирішення завдань прогнозування нестаціонарних процесів в складних
системах. Властивість нестаціонарності в складних системах проявляється
в двох аспектах: у виникненні трендів, що характеризуються
фундаментальними залежностями в системі; та у появі деяких стрибків,
джерелами яких є випадкові за часом події і шокові впливи окремих
факторів.
Робота на фінансових ринках не можлива без використання сучасних
інформаційно-торгових терміналів, обчислювальної техніки та методів їх
аналізу. Методи цифрової фільтрації, математичної статистики, а також
статистичні методи дослідження та прогнозування є актуальними при
комп’ютерному аналізі фінансового ринку та можуть бути використані у
багаторівневих комплексних системах прогнозування і для розв’язання
задач вибору та прийняття рішень [3].
Дослідження динаміки часових рядів соціально-економічної природи
нами реалізоване на базі цифрової фільтрації, яка формує інструментарій
для розробників інтелектуальних систем в теорії фінансів. Потреба у
використанні методів цифрової фільтрації викликана недосконалістю
статистичних економетричних методів, їх неадекватністю для багатьох
видів часових рядів.
Робота присвячена дослідженню часових рядів цін на різні
інструменти фінансового ринку (валюта, цінні папери (акції), метали
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(золото, срібло, алюміній тощо), сировина (нафта, газ), та інші). З цією
метою проведено аналіз (методами цифрової фільтрації) вказаних часових
та їх фільтрованих рядів, виявлено точки зміни трендів та їх траєкторії.
В роботі побудовано торгову систему прийняття рішень на основі
математичної моделі системи трендових індикаторів (середніх ковзних
ліній з різними часовими періодами та гістограми конвергенціїдивергенції), де найбільш імовірні цілі та ризики розраховано
статистичними методами [1, 2, 3]. Тестування описаної методики як на
історії, так і у режимі реального часу в ринкових умовах підтверджує її
ефективність застосування на практиці.
Автоматизація торгової системи можлива лише в тому випадку, коли
торгову стратегію можна чітко формалізувати. Якщо ж в системі багато
суб'єктивних факторів або система побудована на спектрі новин, то вона не
піддається автоматизації в класичному розумінні. Якщо ж правила системи
чітко визначені, то її можливо реалізувати у вигляді торгового експерта.
1. Безручко Б.П. Математическое моделирование и хаотические временные ряды
/ Б.П.Безручко, Д.А.Смирнов. – Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. – 320 с.
2. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования
временных рядов: Учеб. пособие / Ю.П.Лукашин. – М.: Финансы и статистика,
2003. – 416 с.
3. Лукашин Ю.П. О возможности краткосрочного прогнозирования курсов валют
с помощью простейших статистических моделей / Ю.П.Лукашин // Вестник
МГУ. -1990. — Сер. 6. Экономика. -№ 1.-С. 75-84.
4. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков: Учебное пособие для вузов / под ред. М.Е.Дорошенко. – М.: Аспект
Пресс, 1999. – 820 с.
5. Симонян В. Энциклопедия финансовых рынков / В.Симонян, В.Гагин. –
Одесса: ВМВ, 2008. – 264с.
6. Стивен Б.Акелис Технический анализ от А до Я. / Стивен Б.Акелис - М.:
Диаграмма, 1999. – 232с.
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ІЗОГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ
ПРУЖНОСТІ.
Пабирівська М. В., Дияк І.І.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Розглядається твердий пружний об’єкт K , який вкладений у
евклідів простір і займає область   R . Межа Г області 
складається з частин
та
Г t , які не перетинаються:
Гu
2

Г  Гu  Гt , Гu  Гt   .
Плоска задача лінійної теорії пружності в
стаціонарній постановці за відсутності
об’ємних сил зводиться до побудови
розв’язку
рівняння
рівноваги
в
напруженнях:

  ̂  0, x   .
(1)

Рис. 1

На частині Г u поверхні Г задані кінематичні
крайові умови (умови Діріхле):
u  0, x  Г u ,
(2)
а на частині Г t - статичні крайові умови (умови Неймана):


ˆ  n  t , x  Г t ,
(3)

де t - заданий вектор граничних зусиль.
Тензор деформації подається через вектор переміщень наступним
чином:

1   
ˆ  (  u   T  u )
(4)
2
Компоненти тензора напружень згідно закону Гука виражаються
через компоненти тензора деформацій наступним чином:

ˆ 

 
   
E
E
(  u ) Iˆ 
(  u  u  )
(1  2 )(1   )
2(1   )

Енергія пружної деформації тіла об’єму

V

(5)

записується у вигляді

1
U   ˆ : ˆ dV
2V

(6)

Зовнішня робота поверхневих сил дорівнює зміні внутрішньої
потенціальної енергії тіла.

 ˆ (u) : ˆ(u)


d   tu dГ t
Гt

(7)
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Для розв’язування поставленої задачі було використано метод
скінченних елементів (МСЕ). В основу методу в якості базисних функцій
було вибрано NURBS, які вважаються фундаментальним блоком
ізогеометричного аналізу. NURBS є узагальненням В-сплайнів та кривих
Безьє. Основною властивістю NURBS є зважування контрольних точок.
Визначаються NURBS наступним чином:
n N
n
i , p ( )Wi
a( )  
Ai   Ri , p Ai ,
(8)
w( )
i 1
i 1
n

де

w( )   N i , p ( )Wi - вагова функція.
i 1

У випадку, коли Wi  C i , де c  const , базис NURBS зводиться до
базису В-сплайнів.
Створено програмний комплекс на мові С# для реалізації даного
методу. Проведено його тестування для задачі жорстко защемленого бруса,
верхня поверхня якого перебуває під дією стаціонарного силового
навантаження, яке рівномірно розподілено по цій поверхні.
1.

2.
3.

Clemens V. An isogeometric approach to cohesive zone modeling /
Michael A.Scott, Rene de Borst, Thomas J. R. Hughes //
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING, 2010. – P.336 – 339
Hutton D. Fundamentals of finite elements analyses /
INTERNATIONAL EDITION ISBN, 2004. – P.327 – 356
Тимошенко С. П. Теория упругости / С. П. Тимошенко, Дж. Гудьер.
– Москва: Наука, 1975. – 576 с.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ МІЖ
ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ПОТРЕБ
Подлесна Н.Л.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Еволюція
сучасної
науки
характеризується
глибоким
проникненням математичних методів дослідження у різні сфери наукової
думки. Зокрема, це стосується економіки, соціології, екології та інших
гуманітарних дисциплін. З розвитком ринкових відносин і підприємництва
посилюється необхідність ретельного та всебічного обгрунтування
управлінських рішень в економіці, соціальній сфері, при розв’язанні
науково-технічних проблем тощо.
В доповіді розглядається використання методу динамічного
програмування для обгрунтування прийняття рішення при розв’язанні
задачі оптимального розподілу ресурсів між підприємствами з
врахуванням їхніх потреб.
Припустимо, що для розподілу серед підприємств Z1 , Z 2 ,..., Z n виділено

m грошових одиниць ресурсів, кожна з яких становить s одиниць
(наприклад, m  100 , s  10000 , ms  1000000 ). При цьому,
окремому підприємству можна виділити k грошових одиниць, де
0  k  m . Разом з тим відомо, що потреба i -го підприємства Z i
становить ri одиниць коштів. В залежності від розміру виділених коштів
підприємство отримує відповідний прибуток. Задача полягає в такому
розподілі грошових ресурсів серед підприємств, за якого величина
сумарного прибутку була б найбільшою.
Нехай g i ( x j ), i  1, 2,..., n , - прибуток від виділення x j , j  0,1,..., m ,
грошових одиниць коштів підприємства

Zi ;

x i - кількість грошових одиниць коштів, що планується виділити i -му
підприємству. Тоді математична модель задачі матиме вигляд :
n

P   g i ( xi )  max
i 1

за умов
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 m,

0  xi  ri , i  1,2,..., n .
Для розв’язування задачі використаємо метод динамічного програмування.
При цьому, будемо вважати, що підприємства впорядковані за зростанням
потреб в коштах.
Нехай
i

k i   r j , i  1, 2,..., n ,
j 1

pi  max( m, ki ), i  1,2,..., n .
Процес розв’язування задачі нами розбито на n кроків. На першому кроці
визначимо величину максимального прибутку від надання коштів в розмірі
x j  j , j  1,2,..., p1 одиниць першому підприємству Z 1 . На другому
кроці визначимо величину максимального прибутку від надання
x j  j , j  1,2,..., p2 , одиниць коштів першим двом підприємствам Z 1 і

Z 2 . І т.д. Взагалі, на s -му кроці ( s  3,4,..., n  1 ) визначаємо величину
максимального
прибутку
від
надання
коштів
в
розмірі
x j  j , j  1,2,..., p s , одиниць першим s підприємствам Z1 , Z 2 ,..., Z s
. На останньому n -му кроці визначаємо величину максимального
прибутку від надання коштів в розмірі m одиниць усім підприємствам.

1.
Белман Р. Динамическое программирование / Р. Белман.- М.: Издво иностранной литературы, 1960. – 400 с.
2.
Цегелик Г.Г. Математичне програмування : посібник / Г.Г.
Цегелик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 338 с.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ ТРЕНУВАННЯ ТА
УКРІПЛЕННЯ СТАТУРИИ
Поспєлов О. П.
(Рівненський державний гуманітарний університет)

В сучасному суспільстві практично все автоматизоване. Комп’ютери
виконують майже всю роботу людей, тим самим полегшуючи нам життя.
Мабуть уже і ніхто не представляє свого існування без “розумної машини”.
Навіть прийшовши в будь який тренажерний зал адміністратор не заповнює
абонемент вручну, його роботу виконує “навчена машина”. Вона набагато
швидше і якісніше виконає поставлену їй задачу. Доцільно було б
спробувати розробити програму, яка б замінювала б роботу професійного
тренера.
Тому актуальною задачею є розробка програмного забезпечення для
створення програм тренувань, в якій би враховувалися особистісні дані
клієнтів тренажерного залу.
В роботі розроблено програмне забезпечення яке за вхідними даними
(тип статури, мета досягнення цілі, кількість тренувальних днів) буде
автоматично генерувати програму тренувань в тренажерному залі, а також
підбиратиме відповідні вправи, кількість підходів і повторень в залежності
від вхідних даних. Це дозволить пересічному громадянину розумно та
ефективно побудувати графік своїх тренувань і використати відповідні
вправи які приведуть до досягнення очікуваного результату.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН У ДВОЗВ’ЯЗНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ
ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Рожко Р. А., Климюк Ю. Є.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Проблема захисту ґрунтів та підземних вод від забруднення є
важливою складовою частиною загальної проблеми охорони
навколишнього середовища. Небезпека забруднення виникає у зв’язку з
фільтрацією у водоносні пласти стічних вод і рідких відходів промислових
виробництв тощо. Більшість хімічних елементів мають здатність до
міграції підземними водами. Прогнозування процесів забруднення
підземної гідросфери є важливою складовою системи заходів із ліквідації
та локалізації ореолів поширення цих забруднень. При математичному
моделюванні і дослідженні просторових процесів міграції забруднюючих
речовин у пористих середовищах виникає чимало труднощів, пов'язаних із
врахуванням повздовжніх і поперечних викривленостей областей, в яких
шукається розв’язок, їх багатошаровістю та багатозв’язністю, складністю
рівнянь у частинних похідних і граничних умов відповідних модельних
задач.
Одна із ефективних методик розв’язування сингулярно-збурених
задач типу «фільтрація-конвекція-дифузія» у випадку переважання
конвективних складових процесу над дифузійними при міграції водних
розчинів у кусково-однорідних пористих середовищах – модельних
областях, що мають форму криволінійних паралелепіпедів, обмежених
двома еквіпотенціальними поверхнями і чотирма поверхнями течії та
розділених заданими еквіпотенціальними поверхнями на кілька
підобластей, які характеризуються власними коефіцієнтами, полягає у
наступному: поетапній фіксації характеристик і складових процесу та
середовища; розв’язанні задачі фільтрації з використанням просторових
аналогів кусково-конформних відображень області комплексного
потенціалу на фізичну область (що включає побудову гідродинамічної
сітки, поля швидкостей, обчислення величин різних перетоків тощо) [4];
переході у рівняннях конвективної дифузії, граничних і початкових умовах
та умовах узгодженості на поверхнях розділу від фізичних змінних до
координат області просторового комплексного потенціалу, що значно
спрощує їх запис і забезпечує можливість проведення автономних
досліджень, розпаралелюванні обчислень; розв’язанні сингулярнозбурених задач типу “конвекція-дифузія” з використанням числовоасимптотичних методів [1, 2].
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Відповідну методику перенесено на випадок двозв’язних кусковооднорідних пористих середовищ. Так, у [3] побудовано алгоритм
числового розв’язання обернених крайових задач на просторові кусковоконформні відображення криволінійних паралелепіпедів, обмежених
двома еквіпотенціальними поверхнями і чотирма поверхнями течії та
розділених заданими еквіпотенціальними поверхнями на декілька
підобластей, які характеризуються різними коефіцієнтами, на відповідні
прямокутні паралелепіпеди. Цей алгоритм на основі [4] адаптований для
числового розв’язання обернених крайових задач на просторові кусковоконформні відображення двозв’язних модельних областей, обмежених
двома еквіпотенціальними поверхнями і двома поверхнями течії та
розділених заданими еквіпотенціальними поверхнями на декілька
підобластей, які характеризуються різними коефіцієнтами, із розрізом на
відповідні прямокутні паралелепіпеди. Цей алгоритм дозволяє отримати
розв’язок фільтраційної задачі, зокрема, побудувати гідродинамічну сітку,
обчислити поле швидкостей тощо. Крім того, по аналогії з [1] отримано
алгоритм числово-асимптотичного наближення розв’язку відповідної
задачі конвективної дифузії відносно координат області комплексного
потенціалу, зокрема, отримано нового типу поправки, що характеризують
механізм перерозподілу концентрацій забруднюючих речовин у
фільтраційній течії в околах ділянок розділу шарів.
Проведені числові дослідження свідчать про необхідність не тільки
більш точного знаходження значень коефіцієнтів фільтрації, пористості і
дифузії у кожному шарі багатозв’язних кусково-однорідних пористих
середовищах, але й якомога кращого визначення поверхонь розділу шарів.
1.

2.

3.

Абрамович О. В. Математичне моделювання просторових сингулярно
збурених процесів масопереносу забруднюючих речовин у
багатошарових кусково-однорідних ізотропних пористих середовищах
/ О. В. Абрамович, Ю. Є. Климюк // Волинський математичний вісник.
Серія прикладна математика. – Вип. 9 (18). – Рівне : РДГУ, 2012. – С.
5-21.
Бомба А. Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі
типу “конвекція-дифузія” / А. Я. Бомба, Ю. Є. Климюк, В. В. Скопецький // Доп. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 37-44.
Климюк Ю. Є. Побудова алгоритму числового розв’язування
просторових аналогів обернених крайових задач на конформні
відображення для одного класу кусково-однорідних областей /
Ю. Є. Климюк // Волинський математичний вісник. Серія прикладна
математика. – Вип. 9 (18). – Рівне : РДГУ, 2012. – С. 58-72.
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Климюк Ю. Є. Числове розв’язання обернених крайових задач на
просторові конформні відображення двоз’язних областей із розрізом
на прямокутні паралелепіпеди / Ю. Є. Климюк, Д. О. Пригорницький //
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – Вип.
6 (15). – Рівне : РДГУ, 2009. – С. 59-71.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ ПРИ
ТРЕНУВАННЯХ ТА СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
Сачук М. В.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
На сьогоднішній день здоровий спосіб життя набуває актуальності.
Багато людей хочуть мати гарне підкачане або ж струнке тіло, але мало хто
знає як досягти бажаного результату. Ви скажете, що головне – це фізичні
вправи. Так, погоджуюсь, тренування відіграють велику роль у досягненні
мети, однак не потрібно забувати про другий не менш важливий фактор, а
саме про харчування. Адже їжа – це джерело сили й енергії, що забезпечує
нормальну життєдіяльність організму. Тому правильний підбір раціону
харчування, який містить необхідну кількість жирів, білків і вуглеводів є
дуже важливим.
У даній роботі розроблена модель задачі про харчовий раціон. Для
розв’язання даної задачі був обраний симплекс-метод. Також побудована
база даних в середовищі Microsoft Access в якій містяться основні класи
продуктів та їх харчові характеристики. Розроблена відповідна структура
до даної бази даних. Був здійснений розрахунок характерних параметрів
людського організму та задані основні типи тренувань. Середовищем для
роботи обрано Borland Delphi. В даному середовищі реалізована сама
програма.
В кінцевому результаті ми отримаємо програму, яка самостійно
генерує раціон харчування, зважаючи на ціновий критерій, тобто вона буде
оцінювати характеристики продуктів і зіставляти з менш дорогими, але не
менш корисними та калорійними. Також програма буде визначати
необхідну добову кількість кілокалорій та відповідний раціон харчування
на основі даних про стать і типи тренувань користувача, оскільки між ними
існує пряма залежність.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ І ХВИЛЬ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У
БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМАХ
Січкар В. О.
(Рівненський державний гуманітарний університет)

Вступ. Нещодавно з’явилась інформація про можливість існування
хвильових процесів нового типу – хвиль поляризації [1]. Гіпотеза про
існування колективного коливального процесу зовнішніх електронних
оболонок атомів речовини у електростатичному полі виникла внаслідок
спроб пояснити деякі геофізичні експерименти. Експерименти для
перевірки гіпотези не проводились. На нашу думку, основу такого
експерименту може скласти вивчення хвильових процесів у багатошарових
структурах. Хвилі поляризації у таких системах повинні поширюватись за
законами, що відмінні від законів поширення механічних чи
електромагнітних хвиль у аналогічних системах.
Постановка
задачі.
Розглядається
система,
яка
складається
із
п’яти
нескінченних у площині xOy
шарів (рис.1.). Кожен шар
характеризується
товщиною
(hi ) , відносною діелектричною
проникністю ( i ) , провідністю

( i ) , відносною магнітною
проникністю (  i  1) . Вздовж
осі z поширюється плоска
електромагнітна хвиля [2] або плоска хвиля поляризації. На границях шарів
структури хвиля частково відбивається. Загальну задачу розділяємо на дві
підзадачі: про поширення хвиль поляризації та про поширення
електромагнітних хвиль.
Алгоритм розв’язання. У кожному шарі системи потрібно знайти
розв’язки відповідних хвильових рівнянь [1,2], що описують поведінку
електромагнітного поля та вектора поляризації. Розв’язки хвильових
рівнянь склеюємо за допомогою відповідних граничних умов [1,2]. В
результаті отримуємо для хвиль поляризації СЛАР виду (тришарова
система):
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Або для електромагнітних хвиль:
 A0  B0  A1  B1;

 1 ( A0  B0 )  1 ( A1  B1 );
Wc0
Wc1
 ik h
 A1e 2 1  B1eik 2 h1  A2e  ik3 h1  B2eik3 h1 ;

 1 A e ik 2 h1  1 B eik 2 h1  1 A e ik3 h1  1 B eik3 h1 ; ;
1
3
2
W 1 1
Wc1
Wc2
Wc2
 c

ik
h
ik
h

ik
h
A e 4 3  B e 4 3  A e 1 3 ;
2
3
 2
1
1
 1
 ik 4 h3
 2 B2eik 4 h3  3 A3e ik1h3
W 2 A2e
Wc
Wc
 c

СЛАР використовуємо для пошуку характеристик хвиль
(амплітуди, фази) в підобластях і побудови амплітудно-частотних
характеристик(АЧХ) t (k0 ) .
В результаті дослідження побудовано математичні моделі поширення
електромагнітних хвиль і хвиль поляризації у багатошарових системах,
розраховано характеристики хвиль, розроблено необхідне програмне
забезпечення, яке дозволяє провести машинні експерименти з різними
конфігураціями систем. Програма розроблялась засобами системи
програмування Delphi, Mathcad.
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1. Якимчук М. М. Про умови виникнення хвиль поляризації / М. А. Якимчук,
І. П. Мороз // Геоінформатика. – 2010. – №3. – С. 74.
2. Виноградова М. Б. Теория волн / М. Б. Виноградова, О. В. Руденко, А.П.
Сухоруков – М.: Наука, 1990. – 432 с.
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РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ОДНОВИМІРНОГО
РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛУ З МІНІМАЛЬНИМИ ЗАТРАТАМИ
Служала В. О.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Щоб розробити алгоритм розкрою, який можна було б потім повторно
використовувати, треба пристосувати цю модель для розкрою матеріалу
різною довжиною та шириною.
Для досягнення мети розв’язані такі задачі:
1. Проаналізовані особливості існуючих математичних моделей та
розроблена оптимізована математична модель одновимірного
розкрою матеріалу різної довжини та ширини;
2. Адаптовані та модифіковані існуючі методи та алгоритми
дискретної оптимізації;
3. Синтезовано алгоритм знаходження оптимальних планів розкрою;
4. Досліджено ефективність розробленого алгоритму на основі серій
тестових прикладів;
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що була
розв’язана задача оптимального одновимірного розкрою матеріалу як
різної довжини, так і різної ширини з мінімізацією відходу матеріалу. В
результаті цей алгоритм можна застосувати не тільки для конвеєра, але й в
окремих випадках.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що
на основі запропонованої математичної моделі, методів та критеріїв
отримано:
1. Функціональну схему модуля одновимірного розкрою, застосовну
для будь-яких випадків;
2. Програмне забезпечення, яке дає змогу збільшити коефіцієнт
корисного використання сировини розкрою;
3. Результати порівняння продуктивності розроблених моделей та
методів на широкому класі задач.
1. Авакумов В.Д.. Оптимальное pазмещение плоских объектов
пpоизвольной геометpической фоpмы // Информационные технологии.
№5. 2009. С. 31 – 35.
2. Канторич Л. В., Залгаллер В. А. Рациональный раскрой промышленных
материалов. Новосибирск: Изд-во Наука, 1971. 299 с.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Станицька С. О., Добуляк Л. П.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Сучасна держава може стійко розвиватися лише за умови, якщо її
економічна політика спрямована на поліпшення рівня й якості життя
громадян, розширення їхніх можливостей формувати власне майбутнє. Для
цього необхідно не лише збільшувати доходи населення, а й поліпшувати
багато інших компонент рівня й якості життя населення: створювати
реальну рівність для здобуття освіти й працевлаштування; забезпечувати
рівні можливості для чоловіків та жінок; високий рівень медичного
обслуговування; якісне харчування і ін. До цього також необхідно додати
чистоту й сталість навколишнього середовища, в якому живе людина.
Основним показником, який офіційно використовується фахівцями ООН
для зіставлення оцінки рівня й якості життя населення в різних країнах
світу, є індекс людського розвитку ( ІЛР ). Він являє собою інтегральну
оцінку трьох складових компонент, що характеризують довголіття, рівень
освіти й доходів населення країн світу. На рис. 1 подано динаміку ІЛР по
окремих країнах світу [1]
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Рис.1. Динаміка показників індексу розвитку людського потенціалу в 1990-2012
роках

Сучасна статистична наука володіє певними підходами та системою
показників, що дозволяють здійснити оцінку просторової диференціації
рівня життя населення України. Це грошові доходи населення (в тому числі
заробітна плата), показники реального споживання, забезпеченості
житлом, зайнятості, здоров'я, демографічні показники та ін. Нами було
досліджено динаміку середньомісячної заробітної плати по Україні у 19952012 роках [2] (рис. 2).
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Динаміка середньомісячної
зарплати 1990 - 2012 рр
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Рис. 2. Динаміка середньомісячної зарплати 1990 - 2012 рр.
Як ми бачимо з графіку, грошовий еквівалент заробітної плати в Україні
зростає, та як видно з аналізу ІЛР, потенціал рівня життя населення
залишається низьким. В Україні з 1990 по 2000 рік відбулися деструктивні
економічні процеси, які негативно відбилися на показниках індексу
розвитку людського потенціалу. Дане десятиріччя з числа усіх
пострадянських республік наша країна пережила найбільш болісно.
«Перебудова», інфляція, розрив міжгалузевих зв’язків, спад промислового
виробництва та безробіття в статистичних показниках чітко дали про себе
знати. Як бачимо за цей період коефіцієнт ІЛР в Україні знизився з 0,714
до 0,673
Основною метою роботи є побудова економіко-математичних
моделей на основі зібраних даних про показники, які описують рівень
життя населення в Україні. На основі побудованих моделей здійснюється
порівняння змін показників впродовж останніх 20-ти років. Для аналізу
тенденції заробітної плати населення в Україні за період 1990 - 2012р.р.
було побудовано лінійні, логарифмічні, степеневі та квадратичні часові
тренди. Якість моделей порівнювалась за допомогою коефіцієнтів
кореляції та детермінації.
Отже, проаналізувавши виконану нами роботу, можемо сказати, що
використання математичного моделювання є дуже ефективним при
вивченні поставленого запитання. На даному етапі розвитку України
проблема рівня життя населення країни є надзвичайно актуальною.
1.
2.

http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013reyting-ukrayini
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpPD_u200
5.html
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ
НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛА ПОПЕРЕЧНИХ ЗБУРЕНЬ ВИХИДНОГО
ПОТОКУ
Тишковець О.К.
(Рівненський державний гуманітарний університет)
Процес фільтрації в пористому середовищі є досить складним і
залежить від багатьох факторів. Причому особливості геометрії області і
характеристики середовища не завжди в повній мірі можна врахувати при
моделюванні процесу на фізичних моделях.
Існуючі на даний момент часу теоретичні розрахунки процесу
фільтрації в пористому середовищі не враховують впливу керуючого
потенціалу на фільтраційні характеристики середовища. Явище, зумовлене
виникненням фільтраційних деформацій, супроводжується суттєвими
змінами питомої витрати та коефіцієнта фільтрації ґрунту.
Щоб запобігти прорахунками у проектуванні гідротехнічних споруд
та оптимізації гідросистем доцільно використовувати математичне
моделювання при дослідженні нелінійних процесів фільтрації в пористих
середовищах. Тому пошук математичних моделей, що адекватно описують
фізичні процеси фільтрації в середовищах довільної геометрії (зокрема,
обмежених лініями течії та еквіпотенціальними лініями) та розробка
відповідних програмних продуктів для ПК є на сьогодні однією з
актуальних проблем.
Для практичної реалізації розглянутих задач та з метою дослідження і
аналізу параметрів процесу фільтрації за фізичну область G було вибрано
схематичне зображення частини озера "Гідропарк" в м. Рівне, яке отримане
за допомогою додатка Google Maps.
Для програмної реалізації побудови математичної моделі
фільтраційного процесу використовувалася система візуального
програмування Delphi 7. Розроблена програма являє собою додаток, який
складається з двох панелей: "Вхідні дані" (де користувач має змогу вводити
та змінювати параметри процесу фільтрації: розбиття сітки, потенціали і
додаткові значення в залежності від розглядуваної задачі) та "Вихідні дані"
(де відображаються розраховані значення параметрів процесу фільтрації та
нев’язки конформності в залежності від розглядуваної задачі), області
виведення (гідродинамічної сітки та відповідної області комплексного
потенціалу) і кнопки "START", яка запускає процес обчислення та
побудови моделі поставленої задачі.
Побудований програмний комплекс дозволяє розглядати не тільки
"ключові" випадки, а і проміжні.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ ПЛАСТИНКИ З
ПРЯМОЛІНІЙНОЮ ТРІЩИНОЮ ЗА ДВОВІСНОГО РОЗТЯГУ
Штаюра Н. С., Андрейків О.Є.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)
У зв’язку із закінченням проектного терміну експлуатації різних видів
обладнання в нафтогазовій та енергетичній галузях постає проблема заміни
цих конструкцій або обґрунтування продовження їх експлуатації при
знижених робочих параметрах. Тому важливим є визначення залишкової
міцності деталей та вузлів багатьох конструкцій [1],.
Метою роботи є – визначення залишкової міцності тонкостінних
елементів конструкцій з тріщиною за двовісного розтягу.
Нескінченна ізотропна пластина одиничної товщини, послаблена
прямолінійною тріщиною довжини 2l, розтягається в нескінченно
віддалених точках зовнішніми монотонно зростаючими зусиллями р і q, які
діють у взаємно перпендикулярних напрямках. При цьому напруження р
направлені під кутом  до площини розміщення тріщини (рис. 1). Потрібно
визначити значення граничних пружних напружень р* і q*.
У випадку деформування тонкої пластини силами, що діють у її
площині, пружна рівновага пластинки описується рівняннями плоскої
задачі теорії пружності.
Для визначення НДС в довільній точці деформівного пружного
ізотропного тіла треба знайти три компоненти тензора напружень – x, y,
xy, які є функцією двох змінних x i y.
p
Система декартових координат вибрана
так, що вона співпадає з серединною
площиною пластини. Спочатку шукали

розв’язок задачі для випадку тріщини
y
r
коли її береги не контактують між собою
y

О
Використовуючи метод суперпозиції
q
1
q
x
напружений стан пластини з тріщиною
2l О1
представили як суму напруженого стану
в суцільній пластині,
коли на
нескінченості діють напруження р і q і
напруженого стану в пластині з
p
тріщиною x  l , коли на берегах задано
Рисунок 1. Розтягування нескінграничні умови
ченної пластини з нахиленою

  y ( x,)  qn  p  sin    q  cos   ;
тріщиною
зусиллями
р
і
q.
 xy ( x,)  q  ( p  q)  sin  cos  , (1)
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а в нескінченно віддалених точках напруження відсутні.
Для знаходження компонент тензора напружень x, y, x, і проекцій
вектора зміщень u, v на осі Оx і Оy використали формули КолосоваМусхелішвілі та комплексні потенціали –  (z );  (z ) .
Представивши отримані формули в полярній системі координат та
провівши певні перетворення отримали компоненти тензора напружень для
суми другого та першого напруженого стану, які мають вигляд
 r
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де K I  p l (sin      cos   ) ; K II  p(   ) l  sin   cos  ) .



Застосувавши   -критерій [2] отримаємо рівняння для визначення
критичних навантажень р = p* і q = q*, з яких отримали вирази для
q
визначення шуканих параметрів р* і q*: q*=   p* ,   

p
p *  K IC /[ l  cos 2  * 2{cos * 2  (sin 2    0  cos 2  )  3(1   0 ) 
 sin   cos   sin * 2}]

(3)
За цими формулами побудовано графіки зміни початкового напрямку

поширення тріщини  * залежно від її орієнтації і жорсткості
навантаження, а також – залежність силових параметрів задачі р*, q* від
кута нахилу тріщини  і жорсткості навантаження  .
Висновки
Розв’язано задачу з визначення граничних напружень р* і q* у
нескінченній пластині з нахиленою тріщиною за двовісного розтягу та
отримано формули для визначення граничних зусиль p * і q * для різних
жорсткостей навантаження. Побудовано залежності для силових
параметрів p * і q *
навантаження  .

від кута нахилу тріщини та від жорсткості
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