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Використання мурашиного алгоритму для оптимізації 

запитів до бази даних 
Коник Р. С., аспірант кафедри ПП 

Василенко В. В., аспірант кафедри КНІТ 

Куклов В. С., аспірант кафедри ТС 

 

Мурашиний алгоритм (алгоритм оптимізації наслідуванням 

мурашиній колонії, англ. ant colony optimization, ACO.) - один з 

ефективних поліноміальних алгоритмів для знаходження наближених 

рішень задачі комівояжера, а також аналогічних завдань пошуку 

маршрутів на графах. Суть підходу полягає в аналізі та використанні 

моделі поведінки мурах, що шукають шляхи від колонії до джерела 

живлення і являє собою метаевристичну (англ. metaheuristic, meta — «за 

межами» и heuristic — «знайти») оптимізацію. Перша версія алгоритму, 

запропонована доктором наук Марко Дориго в 1992 році, була спрямована 

на пошук оптимального шляху в графі. 

В основі алгоритму лежить поведінка мурашиної колонії - маркування 

більш вдалих шляхів великою кількістю феромона. Робота починається з 

розміщення мурашок у вершинах графа (містах), потім починається рух 

мурашок - напрям визначається імовірнісним методом, на підставі 

формули виду: 

 
де: Pi - ймовірність переходу по шляху i, li - величина, зворотна вазі 

(довжині) i-ого переходу, fi - кількість феромону на i-му переході, q - 

величина, що визначає «жадібність» алгоритму, p - величина, що визначає 

«стадність» алгоритму і q + p = 1. Оновлення феромонів відбувається 

відповідно до формули:  i, j = (1 - ) i, j + i, j, де i, j — кількість феромону 

на дузі і, j,   — швидкість випаровування феромону, i, j —  кількість 

відкладеного феромону, зазвичай визначається як 

 
де Lk — вартість k-го шляху мурахи (зазвичай довжина). 

  

Рішення не є точним і навіть може бути одним з найгірших, однак, в 

силу імовірнісного рішення, повторення алгоритму може видавати досить 

точний результат. У реальному світі мурахи (спочатку) ходять у 

випадковому порядку і коли знаходять продовольство повертаються в 

свою колонію, прокладаючи феромонами стежки. Якщо інші мурахи 

знаходять такі стежки, вони, найімовірніше, підуть за ними. Замість того, 

щоб відстежувати ланцюжок, вони зміцнюють його при поверненні, якщо 



4 

 

в кінцевому підсумку знаходять джерело живлення. Згодом феромонна 

стежка починає випаровуватися, тим самим зменшуючи свою привабливу 

силу. Чим більше часу потрібно для проходження шляху до мети і назад, 

тим сильніше випарується феромонна стежка. На короткому шляху, для 

порівняння, проходження буде більш швидким і як наслідок, щільність 

феромонів залишається високою. Випаровування феромонів так само має 

властивість уникнення, прагнення до локально-оптимального рішення. 

Якби феромони не випаровувались, то шлях, обраний першим, був би 

найпривабливішим. У цьому випадку, дослідження просторових рішень 

були б обмеженими. Таким чином, коли один мураха знаходить 

(наприклад, короткий) шлях від колонії до джерела їжі, інші мурахи, 

швидше за все підуть цим шляхом, і позитивні відгуки в кінцевому 

підсумку приводять всіх мурах до одного, найкоротшого, шляху. 

Оригінальна ідея виходить від спостереження за мурахами в процесі 

пошуку найкоротшого шляху від колонії до джерела живлення і 

проілюстрована на малюнку нижче. 

 
1. Перший мураха знаходить джерело їжі (F) будь-яким способом (а), а 

потім повертається до гнізда (N), залишивши за собою стежку з 

феромонів (b). 

2. Потім мурахи вибирають один з чотирьох можливих шляхів, потім 

зміцнюють його і роблять привабливим. 

3. Мурахи вибирають найкоротший маршрут, так як у більш довгих 

феромони сильніше випарувалися. 

Серед експериментів з вибору між двома шляхами нерівної довжини, 

що ведуть від колонії до джерела живлення, біологи помітили, що, як 
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правило, мурашки використовують найкоротший маршрут. Модель такої 

поведінки полягає в наступному: 

 Мурашка (так званий «Бліц») проходить випадковим чином від 

колонії. 

 Якщо він знаходить джерело їжі, то повертається в гніздо, 

залишаючи за собою слід з феромона. 

 Ці феромони привертають інших мурах що знаходяться поблизу, 

які найімовірніше підуть по цьому маршруту. 

 Повернувшись в гніздо, вони зміцнять феромонну стежку. 

 Якщо існує 2 маршрути, то коротшим, за той же час, встигнуть 

пройти більше мурах, ніж по довгому. 

 Короткий маршрут стане більш привабливим. 

 Довгі шляхи, в кінцевому підсумку, зникнуть через випаровування 

феромонів. 

 

Мурахи використовують навколишнє середовище як засіб 

спілкування. Вони обмінюються інформацією непрямим шляхом, через 

феромони, в ході їх «роботи». Обмін інформацією має локальний характер, 

тільки ті мурахи, які знаходяться в безпосередній близькості, де 

залишилися феромони - можуть дізнатися про них. Така система 

називається «Stigmergy» і справедлива для багатьох соціальних тварин 

(була вивчена в процесі будівництва стовпів в гніздах термітів). Даний 

механізм вирішення проблеми дуже складний і є хорошим прикладом 

самоорганізації системи. Така система базується на позитивному (інші 

мурахи зміцнюють феромонну стежку) і негативному (випаровування 

феромонної стежки) зворотньому зв'язку. Теоретично, якщо кількість 

феромонів залишатиметься незмінним, з плином часу, по всіх маршрутах, 

неможливо буде вибрати шлях. Однак через зворотний зв'язок, невеликі 

коливання призведуть до посилення одного з маршрутів і система 

стабілізується до найкоротшого шляху. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Chakravarthy U.S., Fishman D.H., Minker J. Semantic Query 

Optimization in Expert Systems and Database Systems // Expert 

Database Syst.: Proc. 1st Int. Workshop, Menlo Park, Calif., Feb. 1986. 

New York, 1986. 

2. Database Modeling and Design: Logical Design / T.Teorey, S. 

Lightstone, T. Nadeau, H. Jagadish., 2011. – 304 p. – (Elsevier). 
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Алгоритм оптимизации больших данных 

Тихонов Е. С., аспирант кафедры Прикладного программирования 

Научный руководитель: Онищенко В. В., к.ф-м.н, доцент  

 

Большие данные в какой-то степени являются, абстрактной фразой, 

которая описывает зависимость между размером данных и скоростью 

обработки данных в системе. Простое для понимания определение понятия 

гласит следующее: «данные, размер которых вынуждает нас выходить за 

пределы проверенных временем методов, широко распространенных в 

данное время» [1]. Это означает, что сценарий, при котором 

инновационная оптимизация для обеих: моделей и алгоритмов требуется 

для обработки больших объемов данных, вполне может быть 

классифицирована как большая проблема данных. 

Когда торговые представители и клиенты ведут переговоры, сделка 

должна быть подтверждена, что окончательные предложения будет 

оказывать достаточно высокую прибыль для компании, занимающейся 

продажей. Крупные компании имеют разные способы сделать это, один из 

которых является запуск моделирования продаж. Такие системы 

моделирования часто требуются выполнять сложные вычисления над 

большими объемами данных, которые, в свою очередь, требуют 

эффективных моделей и алгоритмов.  

Проект намерен оценить, можно ли оптимизировать и расширить 

существующую систему продаж под названием РСТ, которая в настоящее 

время страдает от недопустимо высокого времени работы в процессе 

моделирования. Это делается на основе анализа текущей реализации, а 

затем за счет оптимизации своих моделей и разработки эффективных 

алгоритмов. Производительность этих оптимизированных и расширенных 

моделей по сравнению с существующей используется для того, чтобы 

оценить их улучшение. Заключением этого проекта является то, что 

процесс моделирования в РСТ действительно может быть оптимизирован и 

расширен.  

Оптимизированные модели служат доказательством концепции, 

которая показывает, что результаты, идентичные исходной системы, и 

могут быть вычислены в пределах <1% от первоначального времени 

работы для крупнейших клиентов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Jacobs, The pathologies of big data, Commun. ACM Vol. 52 (8) (2009) 

pp. 36–44. 
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Емпіричні методи у створенні алгоритмів розпізнавання 

одновимірних штрих-кодів 

Мокрінцев О.А. аспірант кафедри Прикладного 

програмування, Піскунов О.Г. 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Скубак О.М., 
 

Одновимірні штрих-коди відіграють важливу роль у сучасному 

повсякденному житті. З поширенням мобільних камер у смартфонах 

розпізнавання штрих-кодів у зображеннях стало однією з найактуальніших 

і поширених задач. У той же час трансляція зовнішньої графічної 

інформації у цифрову форму стикається з певними труднощами. 

Нерівномірне освітлення, перекоси зображень, цифровий шум у 

бюджетних камерах вносять нелінійну складову та ускладнюють процес 

розпізнавання. Тому, щоб максимально успішно розпізнавати штрих-коди 

потрібно постійно вдосконалювати набір алгоритмів з області обробки 

цифрової обробки зображень та методику їх застосування. Отже, дедалі 

актуальними у такий ситуації стають емпіричні методи досліджень. 

Емпіричний цикл у його класичному розумінні складається з 

наступних елементів: 

 Спостереження (Observation): збір та групування емпіричних фактів, 

формування гіпотези. 

 Індукція (Induction): розробка гіпотез. 

 Дедукція (Deduction): дедукція або виведення послідовності гіпотез, які 

перевіряються прогнозуванням. 

 Перевірка (Testing): перевірка гіпотези з нового емпіричного матеріалу. 

 Оцінка (Evaluation): оцінка результатів перевірки. 

У проблемі розпізнавання об’єктів у зображеннях взагалі і зокрема 

штрих-кодів на сьогодні не існує єдиного шляху отримання результату. 

Кожен випадок ускладнень вимагає використання специфічних 

інструментів (алгоритмів), кожен у більшості випадків з особливими 

налаштуваннями. Отже, на макро-рівні ми маємо аналізувати вхідні 

зображення, ідентифікувати типові проблеми, що виникають на кожній 

стадії процесу розпізнавання, від введення даних до обробки і верифікації 

результату. Далі, по винайденим проблемам розробляються нові чи 

вдосконалюються існуючи методи і алгоритми, які перевіряються шляхом 

серій експериментів. 

У той же час емпіричність проблематики розпізнавання штрих-кодів 

виникає також на мікро-рівнях. Наведемо як приклад метод бінаризації 

півтонових зображень Ніблека [1] дещо вдосконалений Жангом і Таном 

[2]. Метод базується на обчисленні локального середнього значення та 



8 

 

локального середньоквадратичного відхилення. Порогове значення має 

вигляд: 

R

yxs
kyxyxB

),(
11),(),(  

де k та R — емпіричні константи. У такому вигляді алгоритм стає менш 

чутливим до шумових явищ. Наведені константи підбираються у більшості 

випадків експериментальним шляхом. 

Література 

1. Niblack, An Introduction to Digital Image Processing. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall, 1986, pp. 115–116. 

2. Z. Zhang and C. L. Tan, “Restoration of images scanned from thick bound 

documents”, Proc. Int. conf. Image Processing., vol. 1, 2001, pp.1074-1077. 
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Игровые движки. Популярные инструменты разработки игр. 
 

Бешта Я.А., ф-т Информационных Технологий, группа ПД-11 

Научный руководитель: Скубак А.Н., доцент кафедры прикладного 

программирования 

 

1. Что такое игровой движок и что он включает? 
Игровой движок — центральный программный компонент 

компьютерных и видеоигр или других интерактивных приложений с 

графикой, обрабатываемой в реальном времени. Основную 

функциональность обычно обеспечивает игровой движок, включающий 

движок рендеринга («визуализатор»), физический движок, звук, систему 

скриптов, анимацию, искусственный интеллект, сетевой код, управление 

памятью и многопоточность. Часто на процессе разработки можно 

сэкономить за счёт повторного использования одного игрового движка для 

создания множества различных игр. 

2. История игровых движков. 

Игровой движок, разработанный в 1996 году американской компанией 

id Software, Quake engine стал одним из первых движков, способным 

обрабатывать в реальном времени полностью трехмерную графику. 

Фактически, это был один из первых движков, имеющих открытую 

архитектуру. Это подразумевает то, что разработчики могут гибко 

использовать и модифицировать игры, потому что все используемые 

ресурсы, содержатся в отдельных архивах. Кроме того, движок содержит 

консоль, в которой используется своя система команд. Примечательной 

возможностью является также использование специальных 

конфигурационных файлов для настройки, которые пользователь может 

открыть в любом текстовом редакторе. Такие текстовые файлы содержат 

параметры игры, касающиеся как обработки графики, так и управления. 

Посредством изменения параметров в текстовом файле, пользователь 

может настроить игру по собственному усмотрению. Движок Quake был 

положен в основу при разработке GoldSource. 

3. Самые популярные инструменты разработки?  

3.1 3D  
Unity3D: 
Unity 3D – отличный доступный движок. У него есть ряд 

неоспоримых преимуществ перед конкурентами и, пожалуй, ключевое из 

них в том, что за лицензию вы платите всего один раз. Неважно, насколько 

популярной становится игра – если вы выбрали Unity, вам не придется 

раскошеливаться еще раз. С финансовой точки зрения - это удачное 

решение, в особенности для стартапов и начинающих разработчиков. 

Плюсы: 

 выгодная лицензионная политика; 
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 легкость в использовании; 

 совместимость с любой платформой; 

 отличное комьюнити; 

 низкий порог входа; 

 популярен среди разработчиков (это означает, что ошибки быстро 

находят и исправляют). 

Минусы: 

 ограниченный набор инструментов (вам, скорее всего, придется 

разработать некоторые из них самим); 

 процесс изготовления игры отнимает много времени. 

Unreal Engine: 
Unreal Engine – один из наиболее популярных движков для разработки 

ААА-игр(игры-блокбастеры). Gears of War, Batman: Arkham Asylum, Mass 

Effect  - все эти хиты были сделаны именно на нем. 

Плюсы: 

 поскольку множество разработчиков его использует, то у Unreal 

Engine, пожалуй, лучшее комьюнити среди конкурентов. Несколько 

часов видео-туториалов тому подтверждение; 

 отличная техподдержка и механизм апдейта; 

 новые инструменты выходят с каждым обновлением 

 широкий ассортимент инструментов для различных целей (некоторые 

настолько просты в использовании, что ими может управлять даже 

школьник) 

 совместим с различными платформами (iOS, Android, Linux, Mac, 

Windows и большинство других) 

 новая  лицензионная политика включает подписку стоимостью $19 в 

месяц и 5% роялти, если игра заработает более $5,000, что делает 

движок куда более привлекательным для разработчиков, чем раньше. 

Минусы: 

 субъективны. Некоторые разработчики жалуются, что к 

определенным инструментам сложно привыкнуть. 

CryEngine 3: 

Если внешняя составляющая игры – ваш пунктик, то вам нужен 

именно CryEngine 3. 

Плюсы: 

 функция Flowgraph поможет украсить игру отличной графикой; 

 набор функций Fmod для создания мощного звукового 

сопровождения; 

 самый простой процесс создания AI в сегменте; 

 начинающему разработчику будет легко сделать UI. 

Минусы: 

 относительно небрежная техподдержка бесплатной версии; 
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 поскольку движок в индустрии сравнительно недавно, ему еще только 

предстоит создать крепкое комьюнити; 

 относительно высокий порог вхождения.  

3.2 2D 
GameMaker: Studio: 

Если вы начинающий разработчик и вам нужен простой и понятный 

движок, то GameMaker: Studio полностью отвечает вашим целям. 

Плюсы: 

 простое и интуитивно понятное управление; 

 собственный язык программирования Game Maker Language (GML); 

 интеграция со Steam; 

 кроссплатформенность. 

Минусы: 

 относительно сложно устранять неполадки в игре; 

 чтобы экспортировать свою игру на популярные платформы, придется 

доплатить круглую сумму. 

Cocos2D: 

Многие дизайнеры считают Cocos2D одним из немногих движков, 

имеющих высокую адаптивность  и одновременно прекрасно 

приспособленных для начинающих разработчиков. 

Плюсы: 

 отлично интегрирован в платформу iOS;  

 бесплатный и с открытым исходным кодом; 

 широкий выбор инструментов разработки; 

 сильная поддержка комьюнити. 

Минусы: 

 более сложный в применении, чем большинство аналогов; 

 высокий порог вхождения; 

 «заточен» конкретно под Mac или iOS. Отсутствует 

кроссплатформенность. 

4. Создание своей инди-игры. 

Инди-игра — видеоигра, созданная отдельным разработчиком или 

небольшим коллективом без финансовой поддержки издателя видеоигр. 

Распространение осуществляется посредством каналов цифровой 

дистрибуции. 
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Нова мова програмування SmallD 
 

Іваницький Д.С., ф-т Інформаційні Технології, група ПД-11 

Науковий керівник: Яскевич В.О., доцент кафедри прикладного 

програмування 

 

На сьогоднішній день є великий попит на послуги в сфері ІТ та 

програмуванні. Вже створено багато відео-уроків, але вони не можуть дати 

освіту належним чином. Тому виникла ідея розробити нову мову 

програмування, яка в основі буде мати інтерпретатор та буде легкою в 

освоєнні початківцями. 

Компілятор та Інтерпретатор об'єднуються та мають загальну назву 

транслятор. Звичайно вони мають відмінність. Компілятор - це програма 

яка переводить мову високого рівня програмування в машинну мову. 

Інтерпретатор - це програма яка переводить мову високого рівня в 

проміжну мову та виконує кожну команду. 

Переваги Інтерпретаторів: 

1. код компілюється в проміжний код, тому він є крос-платформною 

технологією. 

2.  в інтерпретаторі кожна команда виконується окремо послідовно, 

тому можна відслідкувати де відбулася помилка. 

3. код може на інтерпретаторі може виконуватися динамічно.  

4. інтерпретатор не дає змогу писати некерований код .  

5. інтерпретатор зазвичай має гнучку та зручну мову . 

Недоліки інтерпретаторів: 

1.щоб запустити програму на інтерпретаторі потрібно його скачати з 

інтернета . 

2.програми які виконуються в інтерпретаторі повільніші , за тих що були 

скомпільовані в машинний код. 

Мови які використовують інтерпретатори: 

 серед них сімейство .NET -> які включають в себе C#, F#, Visual 

Basic,ASP 

 Мови Python,Kotlin,PHP,JavaScript. 

Презентуємо нову мову програмування SmallD 

SmallD - мова програмування для недосвідчених в програмування, яка 

створювалась для того щоб полегшити розробку програм та освоїти основи 

програмування. 

Особливості SmallD: 

1.не має типів даних. 

2. Реалізована функція Інкремент та декримент  

3. Глобальні змінні  

4. Не має стандартної функції  main . 

5. Взаємодія BackEnd та FronEnd 
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Отже, мова SmallD підійде для розробки будь-якої програми. 

Звичайно вона поки що не може конкурувати з мовою Python ,але за мету й 

не було цього поставлено. 

В майбутньому буде розроблена Algorithmic Visual Development 

Environment – візуальна середа розробки, яка буде проводити розрахунки в 

хмарі. Algorithmic VDE буде використовувати інтерпретатор мови SmallD. 

 

Список джерел: 

1.msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms754130(v=vs.110).aspx 
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Андроїд додаток DUT Timetable  

 
Козиряцький А.П., Мовчан П.І. , Інформаційних технологій, ПД-11 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук Онищенко 

В.В. 

У сучасному світі важко обійтись без планування своїх дій наперед. 

Особливо це стосується студентів. Тому ми вирішили створити мобільний 

додаток, який дає їм змогу дивитись свій розклад і планувати своє життя з 

комфортом. 

Мобільний додаток для студентів Державного Університету 

Телекомунікацій для ОС Андроїд, що показує розклад занять на 4 тижні. 

Весь розклад зберігається у базі даних Realm та оновлюється раз на день. 

Realm – це база даних для мобільних пристроїв. Вона є більш швидкою та 

надійною у порівнянні з SQLite. А також є легкою у використанні та 

використовується багатьма провідними компаніями  

Додаток виконано у стилі Material Design. 

Серверна частина реалізована на мові програмування PHP та веб-

сервері Apache.  

На сервері написане спрощене API, яке взаємодіє з API  

e-rozklad.dut.edu.ua.  

API e-rozklad.dut.edu.ua працює за протоколом SOAP.  

SOAP – протокол обміну структурованими повідомленнями, базується   на 

форматі XML. 

Використовується с будь-яким протоколом прикладного рівня: FTP, 

HTTP, HTTPS та інші. В данному випадку працює поверх протоколу 

HTTP. 

 
 

ДЖЕРЕЛА 

1. developer.android.com 

2. androiddocs.ru 

3. developer.alexanderklimov.ru 
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Мови програмування: С++ чи Java-? 
Шаговий О.В., Інформаційних технологій, група КСД-21 

Науковий керівник:к.п.н., доцент Шевченко С.М. 

Перед студентом іноді постає запитання: яку мову програмування 

вибрати для того, щоб за допомогою неї була можливість виконувати 

задачі, необхідні студенту? 

 Проблема полягає у тому, що деякі мови програмування є настільки 

універсальними, що вивчення їх аспектів займатиме багато часу, а інші – 

можуть бути направлені тільки на виконання у певній сфері.  

 Наприклад, мова програмування C++. Це мова програмування 

високого рівня з підтримкою декількох парадигм програмування: об’єктно-

орієнтованої, узагальненої та процедурної. Перевагами цієї мови 

програмування є те, що вона універсальна і застосовується у багатьох 

сферах програмування, також її перевагами є швидкодія, масштабованість, 

можливість роботи на низькому рівні з пам’яттю і, як уже говорилося, 

підтримка різних стилів програмування. Але через цю універсальність ця 

мова має недоліки, а саме: наявність безлічі можливостей, що порушують 

принципи типобезпеки (наприклад, переповнення буфера); неінтуїтивні 

перетворення типів (операція над беззнаковим і знаковим числами видає 

беззнаковий результат). Дехто вважає недоліком відсутність у С++ 

технології збірки сміття, але у С++ достатньо технологій, що дозволяють 

майже виключити використання небезпечних вказівників (такі як класи з 

конструкторами і деструкторами, стандартні шаблони, передача 

параметрів за посиланням), що дозволяють майже уникнути проблем з 

пам’яттю, тим паче технології збірки сміття сильно уповільнюють роботу 

програми, тому застосування С++ продуктивне там, де швидкість є 

критично важливою. 

 Саме це робить мову програмування С++ складною для вивчення і 

компіляції. 

 У міру накопичення досвіду розробки програмного забезпечення за 

допомогою С++ виявилися недоліки цієї мови, тому виникли потреби в 

альтернативних рішеннях. Таким альтернативним рішенням стала мова 

Java, яка у деяких сферах стала конкурувати з С++. 

 Мова Java володіє такими особливостями, яких немає в мові С++: 

1. Java є типобезпечною мовою, це гарантує відсутність помилок, 

що важко знайти і які пов’язані з невірною інтерпретацією пам’яті 

комп’ютера. 

2. У мові Java є повноцінна збірка сміття, якої немає у С++. 

3. Дехто вважає перевагою Java у тому, що ця мова є повністю 

об’єктно-орієнтовною.  
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4. Код написаний на Java, спочатку компілюється у байт код, що 

дозволяє полегшити переносимість на інші платформи, але 

подовжує час компіляції.  

Відмінності між цими мовами призводять до суперечок між 

фанатами цих мов. Наприклад, прихильники мови Java вважають 

приведені особливості перевагами, прихильники С++ вважають, що у 

багатьох випадках особливості Java є недоліками: 

1. Ціною переносимості є вимога до великого об’єму віртуальної 

пам’яті. 

2. Збірка сміття призводить до втрати ефективності, що звужує 

сферу застосування Java. 

3. Підтримка процедурного програмування (якого немає у Java) є 

корисною. 

Але варто зауважити, що багато програмістів цих мов не є конкурентними, 

тому що мають різні області застосування. 

 

Висновок. Ці мови програмування значно вплинули одна на одну, 

але через різний підхід технологій вони застосовуються у різних сферах. 

Потрібно розуміти, що для кожної задачі необхідний свій інструмент. На 

Java простіше і швидше написати кросплатформені та багатопоточні 

програми, тоді як роботу над пам’яттю або низькорівневого налаштування 

краще використовувати за допомогою С++. Технології з плином часу 

змінюються все швидше і швидше, тому потрібно «крокувати в ногу» з їх 

плином і дивитися, що саме потрібно для власного розвитку. 
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Использование WEB-технологий 3.0 в коммерческих 

проектах 

Марченко Александр, старший викладач кафедри Прикладного 

програмування 

Все чаще появляются сообщения о появлении того или иного Web-

ресурса или Web-приложения. На собрании 2007 года O`Reilly Web 2.0 

Expo представителей Microsoft, Mozilla, Opera и Google было принято 

решение, которое стало судьбоносным. Речь идет об объединении усилий 

разработчиков по усовершенствованию работы Web-приложений.  

Основными проблемами данного направления названы медлительная 

и нестабильная робота Javascript, а также проблемы безопасности. 

Очевидно, в дальнейшем разработчики браузеров сосредоточатся на 

решении этих проблем путем оснащения новыми возможностями Javascript 

и его стандартизации, особенно строгой стандартизации DOM-модели [1]. 

Там же зафиксирована формальная зрелость решений Web 2.0 и 

официально провозглашен термин Web 3.0, под которым понимают новое 

поколение онлайновских приложений с функциональностью, отвечающей 

требованиям времени. На нижнем уровне в платформу Web 3.0 входят 

программные интерфейсы систем конкретных поставщиков. Они 

объединены на втором уровне с помощью XML-технологий. На третьем 

прикладном уровне такие стандартизированные услуги объединяются 

провайдерами конечных систем в целостные продукты [2]. Термин Web 3.0 

и раньше появлялся в публикациях, но воспринимался скорее как научная 

перспектива. Со становлением технологии Web 2.0 стало ясно, что 

идеологи Web 3.0 не так уж далеки от реальности. На данном этапе эта 

технология находится в фазе зарождения.  

Поэтому целесообразно упорядочить и систематизировать 

разнообразную информацию о технологии Web 3.0 и выписать единый 

стандарт для Web-ресурсов этого поколения. В 1990 году создан первый в 

мире Web-браузер, названный WorldWideWeb [3], способный отображать 

простые HTML-страницы и положивший начало технологии, которую 

несколько позже назвали Web 1.0. В 1999 году появились блоги. 

Появление сайта Blogger.com превратило статический Интернет в средство 

активного общения. Появились и другие ресурсы, значительно 

отличавшиеся от предшественников. Новые ресурсы уже имеют такие 

технологии, как Web- сервисы, Ajax, синдикацию и дистрибуцию 

контента. Все большее распространение получают фолксономии, 

социальные сети, wiki. Проявились значительные отличия между Web-

ресурсами нового и предыдущего поколений.  
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Достаточно ярким примером отличия технологий Web 1.0 и Web 2.0 

является организация сервисов хранения и систематизации универсальных 

знаний. Довольно длительное время популярным ресурсом был сайт 

известной энциклопедии Britannica. Ресурс Britannica Online является 

сетевой энциклопедией. Со временем он все больше теряет популярность, 

поскольку не успевает пополнять информацию, которая появляется в 

современном мире стремительными темпами. Решением является 

интенсивное привлечение пользователей к пополнению контента, его 

редактирование и рецензирование. Это и сделано разработчиками 

Wikipedia. Интернет-сообщество создает контент на данном ресурсе, 

обрабатывает его, поддерживает в актуальном состоянии. 

Можно выделить такие преимущества Web 3.0 по сравнению с 

предшественниками. Он проще и дешевле, поддерживает всеобъемлющий 

и круглосуточный онлайн, предоставляет полный контроль над 

информацией, и стандартизацию оформления данных. С развитием Web 

3.0 люди не будут «входить» в онлайн, как они это делают в наши дни, а 

будут постоянно там находиться. Тенденция прослеживается уже сейчас, 

поскольку много приложений Web 2.0 требуют присутствия и мгновенного 

реагирования. Очевидно, такая «зависимость» пользователей от Интернета 

будет увеличиваться в дальнейшем. Постоянный доступ будут 

обеспечивать мобильные устройства. Будут разработаны системы 

управления всеми видами персональной информации, в том числе 

невербальной. Появятся новые системы защиты информации, а также 

новые алгоритмы ранжирования информационных источников по 

различным параметрам. 
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14 основних принципів якості Демінга 

Туллер Р. В. , Факультет Інформаційних Технологій,  групи ПД-11 

Науковий керівник: Марченко Олександр Вікторович, старший 

викладач кафедри прикладного програмування 

Едвард Демінг - американський вчений, статистик і консультант з 

теорії управління якістю. Найбільшу популярність Демінг придбав за свої 

інноваційні пропозиції про реорганізацію підприємств, широко 

використовувані в Японії та інших країнах під назвою «ощадливе 

виробництво». 

Суть підходу Демінга в тому, що причини низької ефективності і 

поганої якості найчастіше закладені в системі, а не в працівниках. Тому 

для поліпшення виробничих результатів керівники повинні коригувати 

саму систему. Особливу увагу Демінг приділяв: 

 • необхідності збору статистичної інформації про відхилення від 

стандартів; 

 • зменшення відхилень у процесах та продуктах компанії; 

 • пошуку, аналізу та усунення причин відхилень.  

Чотирнадцять принципів якості Едварда Демінга і сьогодні є основою для 

управління якістю в усьому світі: 

1. Постійність цілі  

Поставте перед собою мету і будьте незмінно твердими і постійними у 

досягненні поставленої мети безперервного поліпшення продукції і послуг, 

розподіляючи ресурси таким чином, щоб забезпечувалися довготривалі 

цілі й потреби, а не тільки  на сьогочасну прибутковість, для досягнення 

конкурентоспроможності та збереження підприємства і забезпечення 

людей роботою.  

2. Нова філософія  

Прийміть нову філософію. Ми знаходимося в новій економічній ері, 

розпочатій в Японії. Ми не можемо більш уживатися з звичним прийнятим 

рівнем затримок, помилок, дефектів у матеріалах і браках в роботі.  

3. Покінчити із залежністю від масового контролю  

Ліквідовуйте потребу в масових перевірках та інспекціях, як спосіб 

досягнення якості, перш за все шляхом «вбудовування» якості у 

продукцію. Вимагайте статистичних свідчень «вбудованої» якості як в 

процесі виробництва, так і при виконанні закупівельних функцій.   

4. Покінчіть з практикою закупівель за найдешевшою ціною  

Замість цього, разом із ціною, вимагайте серйозних підтверджень її якості.. 

5.Покращуйте кожен процес 

Покращуйте постійно, сьогодні і завжди всі процеси планування, 

виробництва і надання послуг. Постійно вишукуйте проблеми для того, 

щоб покращувати всі види діяльності та функції в компанії, підвищувати 

якість і продуктивність і, таким чином, постійно зменшувати витрати. 6.  

6.Введіть у практику підготовку та перепідготовку кадрів  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Введіть у практику сучасні підходи до підготовки та перепідготовки всіх 

працівників, включаючи як рядових працівників, так і керівників всіх 

ланок, для того, щоб краще використовувати можливості кожного з них. 

Для того, щоб встигати за змінами в матеріалах, методах, конструкціях 

виробів, устаткуваннь, технології, функціях і методах обслуговування, 

потрібні нові навички та  уміння.  

7.Заснуйте лідерство  

Заснуйте і введіть у практику лідерство як метод роботи, який має на меті 

допомогти працівникам виконувати їх роботу найкращим чином. 

Керівники всіх рівнів повинні відповідати не за голі цифри, а за якість.  

8. Проганяйте страх   

Заохочуйте ефективні двосторонні зв’язки і використовуйте інші засоби 

для викорінення страхів, побоювань і ворожості всередині організації з 

тим, щоб кожен міг працювати більш ефективно і продуктивно на благо 

компанії. Будь-який працівник, який зазнає страх перед своїм вищим 

керівником, не може належним чином співпрацювати з ним. Найкраще, що 

можна очікувати в таких обставинах, - ображена покірність, тобто саме те, 

чого і бажає такий керівник. 

 9. Зруйнуйте бар’єри між підрозділами, службами, відділеннями  

Люди з різних функціональних підрозділів: дослідники, розробники, 

виробничники, представники комерційних і адміністративних служб - 

повинні працювати в командах  з тим, щоб усувати проблеми, які можуть 

виникнути з продукцією або послугами. Більшість компаній організовані 

за функціональним принципом, але вони мають працювати в умовах 

функціональної взаємодії.  

10. Відмовтеся від порожніх гасел і закликів  

Відмовтеся від використання плакатів, гасел і закликів до працівників, які 

вимагають від них безефектної роботи, нового рівня продуктивності , але 

нічого не говорять про методи досягнення цих цілей.  

11. Усуньте довільні числові норми і завдання  

Усуньте робочі інструкції та стандарти, які встановлюють довільні норми 

для працівників та кількісні завдання для керівників. Замініть їх 

підтримкою і допомогою з боку вищестоящих керівників з тим, щоб 

досягати безперервних поліпшень в якості та продуктивності.  

12. Дайте працівникам можливість пишатися своєю працею  

Усуньте бар’єри, які обкрадають робітників і керівників, позбавляючи їх 

можливості пишатися своєю працею. Це передбачає, крім усього іншого, 

відмову від щорічних атестацій (оцінок діяльності працівників) та методів 

управління за цілями. І знову, обов’язки менеджерів, контролерів, майстрів 

повинні бути перенесені з досягнення чисто кількісних показників на 

досягнення якості.  

13. Заохочуйте прагнення до освіти  
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Заснуйте енергійну програму освіти і підтримки самовдосконалення для 

всіх працівників. Організації потрібні не просто люди, їй потрібні 

працівники, що удосконалюються в результаті навчання та самоосвіти. 

Джерелом успішного просування в досягненні конкурентоспроможності є 

знання.  

14. Прихильність справі підвищення якості і дієвість вищого 

керівництва  

Ясно визначіть непохитну прихильність вищого керівництва до постійного 

покращення якості та продуктивності і зобов’язання проводити в життя всі 

зазначені вище принципи.  

Ці принципи в майбутньому матимуть широке застосування в ІТ сфері 

оскільки вони націлені на формування якісного продукту або послуги  для 

споживача.  

Користь від кожного з принципів Демінга є досить помітною оскільки 

кожен з них надає певну ідею для керівника яку він може підлаштувати під 

свій процес виробництва. Причому дохід від виробництва буде досить 

помітний. Ці принципи побудовані на повній взаємодії команди тому на 

кожному процесі буде зменшена кількість виробничих дефектів. Принципи 

Демінга пропагандують рівність всіх працівників і керівників проекту для 

полегшення їх взаємодії. Вважаю правильним що навіть підчас процесу 

виробництва працівники повинні вдосконалювати свої навички вивчати 

щось нове, оскільки це підвищить якість праці а одже продуктивність. 

Література: 

1.Едвард Демінг «Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами»/Пер.с англ.—М.:Альпина  Бизнес  Букс, 2007. -

370 c. 
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Язык программирования Ruby / Ruby on Rails 

 

Плакущий А.О, информационные технологии, ИМД-41 

Яскевич Владислав Александрович, Доцент кафедри Прикладного 

программирования. 

 В 1995-ом году Юкихиро Яцумото выпустил первую версию своего 

нового языка Ruby. Вот что говорит об этом сам автор: 

«Ruby родился 23 февраля 1993 года. В тот день я беседовал со своим 

коллегой о возможности существования объектно-ориентированного 

сценарного языка. Я знал Perl (Perl4, а не Perl5), но он мне не нравился — 

был в нём некий привкус игрушечного языка (да и поныне есть). А 

объектно-ориентированный интерпретируемый язык казался 

многообещающим. В то время я знал Python. Но он мне не нравился 

потому, что я не считал его настоящим объектно-ориентированным 

языком. Его OO свойства казались надстройкой над языком. Мне, как 

языковому маньяку и фанату объектно-ориентированного 

программирования с пятнадцатилетним стажем, очень, очень хотелось, 

чтобы был истинно объектно-ориентированный, простой в использовании 

язык. Я пытался найти такой язык, но его не было. Тогда я решил его 

создать.» 

 Ruby — динамический, рефлективный, интерпритируемый 

высокоуровневый язык программирования для быстрого и удобного 

объектно-ориентированного программирования. Язык обладает 

независимой от операционной системы реализацией многопоточности, 

строгой динамической типизацией,сборщиком мусора и многими другими 

возможностями. По особенностям синтаксиса он близок к языкам Perl и 

Eiffel, по объектно-ориентированному подходу — к Smalltalk. Также 

некоторые черты языка взяты из Python, Lisp, Dylan и Клу. 

 Большую популярность языку принес созданный в 2004м году 

фреймворк Ruby on Rails, который реализует архитектурный шаблон 

Vodel-View-Controller для веб-приложений, а также обеспечивает их 

интеграцию с веб-сервером и сервером баз данных. Является открытым 

программным обеспечением и распространяется под лицензией MIT. 

 О всех преимуществах и недостатках данного языка, я расскажу на 

конференции 

Литература 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Высокоуровневый_язык_программирования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объектно-ориентированное_программирование
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Сборка_мусора_(программирование)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синтаксис
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Контейнерна віртуалізація в сімействі ОС Linux 
 

Клочко О. Ю., факультет ІТ, група ІМД-42 

Науковий Керівник: Яскевич В. О., доцент кафедри Прикладного 

Програмування 
 

Розробка технології віртуалізаціі стала одним з істотних кроків до 

становлення концепціі хмарних обчисленнь. Сучасна хмарна 

інфраструктура покладається на віртуалізацію з метою ефективнішого 

використання ресурсів (server consolidation): декілька ізольованих груп 

процессів мають змогу сумісно використовувати ресурси одного фізичного 

серверу. До її появи було необхідно підтримувати фізичний сервер для 

кожної з ізольованих груп, або нехтувати безпекою чи стабільністю 

роботи, оскільки, через недосконалість існуючих на той час інструментів, 

існувала можливість впливу однієї групи на іншу. Крім того, віртуалізація 

покращує відмовостійкість шляхом спрощення міграції додатку або його 

частин між фізичними серверами - створення нового ізольованого 

середовища займає значно менший час, ніж уведення в єксплуатацію 

фізичного сервера. 

Першою успішно прийнятою в індустрії стала повна віртуалізація з 

використанням гіпервізора (native hypervisor-based virtualization), що зараз 

застосовується у Amazon Elastic Compute Cloud та IBM SoftLayer. Вона в 

основному представлена програмними комплексами Xen, KVM та 

VMWare. Гіпервізор керує гостьовими ОС, забезпечує ізоляцію та чесний 

розподіл ресурсів. Повна віртуалізція вносить накладні витрати через 

використання додаткової аппаратно-програмної абстракції між ресурсами 

сервера та віртуальним середовищем. Такі затримки найбільш помітні у 

дисковій та мережевій підсистемах, але проявляються у використанні 

оперативної пам'яті та процессора при високих навантаженнях. Також, 

кожна гостьова ОС запускає власну копію ядра, що споживає ресурси 

системи. Згідно з дослідженнями IBM, повна віртуалізація вносить 

накладні витрати у 12% для дискового та мережевого вводу-виводу. 

RedHat, розробник KVM, повідомляє про загальні накладні витрати у 

розмірі 15%. 

Серед спеціалістів існує думка, що необхіднідність у повній 

віртуалізації з використанням гіпервізора була спричинена відсутністю 

необхідного інструментарію або його недоліками у самому ядрі ОС. Тому 

почалися розробки, результатом яких став проект OpenVZ. Він став 

першим серед систем, які надавали можливість віртуалізації на рівні ОС 

(os-level virtualization), що також отримала назву контейнерної 

віртуалізації (container-based virtualization) і при цьому не поступався за 
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характеристиками існуючим системам повної віртуалізації. OpenVZ вносив 

необхідні зміни у ядро ОС та в значній мірі використовував уже існуючі в 

ядрі механізми для значного зменшення накладних витрат на 

віртуалізацію: вони були у межах 1% для типових сценаріїв використання 

ПЗ. Принцип контейнерної віртуалізації полягає у створенні декількох 

копій user-space і ізоляції процессів, на відміну від ізоляції цілих ОС. 

Такий підхід дозволяє знизити кількість абстракцій та необхідність у 

декількох діючих копій ядра ОС. Також, механізми віртуалізації тісніше 

інтегровані з ОС, що дозволяє ефективно використовувати можливості ОС. 

Наприклад, використання механізму copy-on-write, що надається багатьма 

сучасними файловими системами (ZFS, btrfs, overlayfs), дозволяє 

розгорнути новий контейнер з необхідним середовищем менше, ніж за 2-3 

секунди. 

З часом, використовуючи досвід OpenVZ, почалася розробка Linux 

Containers (LXC) - технології контейнерної віртуалізаціі, що була включена 

у ядро ОС. Підтримка зі сторони розробників ОС та відсутність 

необхідності змін у коді ядра та його компіляції при інсталяції та 

оновленні зіграли істотну роль у популяризаціі цієї технології. Так, свої 

хмарні інфраструктури, що базуються на LXC запустили Google 

(AppEngine), Yandex (Cocaine), Heroku. Також був створений Docker - 

інструмент для декларативної конфігурації контейнерів, що набуває 

значної підтримки серед розробників з усього світу і фактично зробив 

переворот у сфері DevOps. 

LXC використовує механізм простору імен (namespaces), щоб 

ізолювати процеси, елементи міжпроцессної взаємодії (IPC), файлові 

системи та мережеві системи. Для контролю квот ресурсів застосовується 

механізм контрольних груп (cgroups). Наразі LXC не є ідеальним, так, 

наприклад, cgroups не дозволяють задати квоту на кількість процесів, тому 

можлива атака типу fork-bomb. Але ця технологія знаходиться у активній 

розробці та набула значної підтримки серед користувачів і компаній, отже, 

слід очікувати на усунення критичних недоліків в найближчий час. 
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Микроконтроллеры и вычислительные платформы 
Солодкий В.Д. Факультет ИТ, КСД-42 

Научный руководитель: ктн, доцент Бондарчук А.П. 

В настоящее время, в компьютерной и радиотехнике стали широко 

применяться микроконтроллеры. Способствует этому развитие моделей 

«умный дом» и «интернет вещей», так как сегодня микроконтроллер 

являет собой достаточно мощное вычислительное устройство с широкими 

возможностями, представляя из себя микросхему, которая управляет 

различными электронными устройствами. 

В классической микропроцессорной системе используются отдельная 

микросхема процессора, отдельные микросхемы памяти и отдельные 

порты ввода вывода (как например ПК). Стремительное развитие 

микропроцессорной техники требует всё большей и большей степени 

интеграции микросхем. 

Кроме АЛУ, микроконтроллер содержит в своём составе тактовый 

генератор, память данных, память программ, порты ввода-вывода. То есть, 

устройство содержит все необходимое для работы на одной микросхеме. 

Все элементы соединены между собой внутренними шинами данных 

и адреса. Для подключения внешних устройств используются порты ввода-

вывода. Любой современный микроконтроллер имеет несколько портов. 

Одними из самых популярных микроконтроллеров являются 

микросхемы фирмы Atmel на основе AVRRISC архитектуры. AVR–это 

высокое быстродействие и специальная RISC-архитектура с низким 

потреблением. Самыми распространёнными линейками являются ATmega 

и ATtiny. 

При программировании микроконтроллеров используется язык 

ассемблера или «местный» диалект языка С. 

Микроконтроллеры отличаются невысокой стоимостью, высоким 

быстродействием и практичностью – его легко встроить в систему. 

Проблемами являются программирование и отладка, так как для загрузки 

прошивки на устройство необходим программатор, который строится на 

аналогичных микроконтроллерах. Проектировать прототипы на 

микроконтроллерах также сложно, так как они поставляются без 

отладочной платы. В роли «макета» может послужить вычислительная 

платформа Arduino которая, в основном, так же строится на 

микроконтроллерах архитектуры AVR. 

Arduino представляет из себя вычислительную платформу из 

микроконтроллера и отладочной платы с необходимым набором обвязки 

для нормальной работы системы (стабилизаторы питания, кварцы, цепочки 

сброса и тд). Программно Arduino состоит из бесплатной программной 

оболочки для написания и загрузки софта на плату. В отличии от 
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микроконтроллеров, программатор тут не требуется, так как плата сама 

является программатором. 

Arduino используют не только как программатор или отладочную 

плату, платформа широко задействована в робототехнике, в системах 

«умный дом» и «интернете вещей», ввиду своей простоты и наличии 

множества дополнительных и периферийных устройств, которые в 

отличии от AVR можно подключить к Arduino за считаные минуты. Проще 

говоря, платформу можно использовать как «конструктор», то есть, без 

проблем разобрать и переделать полученный прибор, когда AVR, как 

правило, монтируется в устройство навсегда. 

В качестве языка для разработки программ используется Wiring, 

который является диалектом языка С. Wiring гораздо проще ассемблера и 

диалекта С для AVR и поэтому написание программ для Arduino является 

не сложной задачей. 

Сейчас микроконтроллеры предоставляют практически безграничные 

возможности в создании и проектировании устройств, разрабатывая 

электронных «помощников» для быта или работы. Благодаря 

микроконтроллерам заново оживают давно устаревшие или вышедшие из 

строя устройства, которые снова становятся полезными. Также 

микроконтроллеры находят свое место в промышленности, помогая 

автоматизации производства. 

 

 

Хмарні технології 

Цвєтков А. О.,Скачок В. В.,Єгоров А. В.,Костенецький М. А.,  

факультет телекомунікацій, група ТСДМ-52 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Заїка В.Ф.  

 

З поширенням мережі Internet технології опрацювання даних зазнали 

чималих змін. Раніше комп’ютер без встановленого набору програмного 

забезпечення був звичайною купою металобрухту. З появою хмарних 

технологій навіть простий мобільний телефон з можливістю виходу в 

Мережу може допомогти вирішувати складні задачі. 

Хмарні обчислення (хмарні технології) – це технологія розподіленої 

обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються 

користувачеві як Інтернет-сервіс. Хмара – це нова технологія 

використання серверних ресурсів, що допомагає задіяти всю доступну 

потужність процесорів і об'єм оперативної пам'яті, розділяючи їх між 

різними незалежними завданнями. Хмарні обчислення – це новий підхід до 

організації обчислювального процесу, що передбачає розподілену 

віддалену обробку та зберігання даних. Основними характеристиками, які 

визначають ключові відмінності хмарних сервісів від інших і надають 
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можливість оптимально використовувати Інтернет-ресурси, є: 

самообслуговування за потребою, універсальний доступ до мережі, 

групування ресурсів, гнучкість. 

Використання хмарних технологій має очевидні переваги: 

автоматично знімаються всі проблеми, пов'язані продуктивністю 

комп'ютера і кількістю вільного місця на вінчестері (обчислення можна 

проводити навіть на смартфоні або планшеті); знімаються проблеми, 

пов'язані з легалізацією програмного забезпечення; від користувача не 

вимагається знання програмування. 

Хмарні технології являють собою загальний термін для всього, що 

включає в себе поставку послуги хостингу через Інтернет. Ці послуги, в 

цілому, можна розділити на три категорії: 

Програмне забезпечення як послуга (SaaS - Software as a Service ) 

По моделі SaaS постачається апаратна інфраструктура і програмне 

забезпечення, також розробник забезпечує взаємодію з користувачем через 

інтерфейсний портал. SaaS на даний момент є досить широким ринком. За 

SaaS можуть надаватись самі різноманітні послуги, від веб-пошти,  до 

управління запасами, обробки баз даних. Перевагою такої моделі є те, що 

кінцевий користувач може вільно користуватись послугою з будь-якої 

точки світу; 

Платформа-як-сервіс (PaaS - Platform as a Service) 

PaaS в хмарі визначається як набір програмних продуктів та засобів 

розробки,що розміщені на інфраструктурі провайдера. Розробники можуть 

створювати програми на платформі провайдера через Інтернет. PaaS 

провайдери можуть використовувати API (application programming 

interface), сайт-портали, шлюзи, або програмне забезпечення установлене 

на комп'ютері клієнта; 

Інфраструктура як послуга (IaaS - Infrastructure as a Service) 

IaaS являє собою віртуальний сервер instance API для запуску, 

зупинки, доступу, налаштування своїх віртуальних серверів та систем 

збереження. IaaS дозволяє компанії платити саме за таку кількість 

потужностей, яку вона споживає. Дану модель іноді називають 

"комунальні обчислення".  

Можна розглянути три найпопулярніших за кількістю користувачів 

хмарних сервісів показав, що у кожного з них є свої, окремі переваги. 

Google Drive 
Набір хмарних сервісів Google автоматично стає доступним для 

персонального користування через реєстрацію в Gmail. Простота доступу 

та реєстраційних вимог зробила хмарні сервіси Google одними з 

найпопулярніших. Загалом, можна умовно поділити Google сервіси на дві 

групи. Перша група є функціонально аналогічною роботі Microsoft 

Outlook, вона призначена для збереження особистої інформації, такої як 

контакти, нагадування, календарі тощо, та її синхронізації з іншим 
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комп’ютерами, планшетами, смартфонами. Це сервіси, що розроблено для 

персонального користування. 

Друга група хмарних сервісів Google, онлайн-пакет Google Docs, 

створено для офісної роботи. Текстові документи, презентації, електронні 

таблиці не тільки зберігаються в хмарі, а також є доступними для роботи з 

ними обраному вами колу користувачів. Колективна та, особливо, 

одночасна колективна робота над одним файлом є суттєвою перевагою 

цього сервісу. Для уникнення плутанини кожному користувачеві, що має 

спільний доступ, Google Docs надає колір, тож дії всіх користувачів 

відображуються різнокольоровими курсорами під час спільної роботи над 

одним й тим самим документом. 

Windows Live SkyDrive 
Сервіс Live SkyDrive є продуктом Windows Live, його можна назвати 

гібридом хмарного сховища та онлайн-редактора документів. Можливість 

синхронізації особистої інформації через службу електронної пошти 

робить його в трохи схожим на сервіс Gmail, тільки Windows Live SkyDrive 

працює з поштовими записами Hotmail. Цей хмарний сервіс також 

дозволяє створювати і редагувати основні документи Microsoft Office, 

причому робити це можна як через мережевий інтерфейс, так і через 

звичайні версії Microsoft Office від 2010 року. 

Windows Live SkyDrive – поки що, єдиний хмарний сервіс, що має 

прекрасну сумісність з Microsoft Office. Автоматична синхронізація файлів 

Live SkyDrive кількома комп’ютерними пристроями можлива завдяки 

додатку, Live Mesh,  а мобільні клієнти цього хмарного сервісу доступні 

для Windows Phone і для iOS. Єдиний суттєвий недолік SkyDrive полягає в 

обмеженні максимального розміру завантаженого файлу до 100 МБ. 

Dropbox 
Хмарний сервіс Dropboх на перший погляд є дуже простим, навіть 

аскетичним. Його установка передбачає створення на комп’ютері окремої 

папки, і файли, що потрапляють у неї, автоматично завантажуються на 

сервер. А через нього – на всі інші пристрої, що об’єднані одним 

обліковим записом. 

Великою перевагою Dropbox є сумісність з усіма основними 

мобільними та комп’ютерними платформами, що суттєво полегшує роботу 

з ним. Іншим окремим плюсом є відсутність обмежень на розмір файлу, з 

яким можна ділитися з іншими користувачами. Сервіс Dropbox дозволяє 

створювати онлайн-фотогалереї, при чому загальний обсяг хмарного 

сховища обирається самим користувачем, за окрему доплату. 

Безкоштовний обсяг становить 2 ГБ, однак їх можна збільшити і до 100 Гб. 

Хмарні технології мають значні перспективи. Доказом того, що це не 

тимчасове захоплення, а новий шлях розвитку високих технологій, є 

наступний факт: хоч би якими не були суперечності між трьома гігантами 

− Microsoft, Apple і Google, наскільки б не різнилися погляди їх керівників 
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та ідеологів щодо розвитку індустрії і потреб користувачів, вони майже 

одночасно почали впроваджувати хмарні технології у свої розробки і вже 

точно не збираються відмовлятись від них у найближчому майбутньому. 

 

Література: 

1.     Облачные технологии для дистанционного и медиаобразования / 

Учебно-методическое пособие. – Киров: Изд-во. КОГОКУ ДПО (ПК) 

«Институт развития образования Кировской области», 2013. – 80 с. 

2.     Herrick D.R. Google this!: using Google apps for collaboration and 

productivity / Dan R. Herrick // In Proceedings of the ACM SIGUCCS fall 

conference on User services conference (SIGUCCS '09). – ACM, New York, 

NY, USA, 2009. – pp. 55-64. 

3.     Hewwit C. ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud 

Computing // IEEE Internet Computing, Volume 12 Issue 5, September/October 

2008. – Pp. 96–99. 

4.     Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing / Mell 

P., Grance T. // Special Publication 800-145 7 pages (September 2011). 

 
 

 

 

 

 

Важливі аспекти дизайну в Web Front-end 
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Науковий керівник: Тихонов Є. С., аспірант 

 

Дизайн став потужним інструментом для створення виключно вдалих, 

інтуїтивно зрозумілих сайтів - що називається, «з людським обличчям» - 

призначених для користувача інтерфейсів цільових сторінок, комерційних 

веб-сайтів, новинних порталів. Щоб навчитися розмовляти з аудиторією 

по-новому, web-програмуванню знадобився час.  

Всесвітній павутині не відразу вдалося встановити емоційний зв'язок 

зі своїми користувачами. 

Американский психолог Абрахам Маслоу сказав наступне: 

«незалежно від статі, віку, раси або статусу всі ми маємо базові потреби, 

які необхідно задовольняти». Свою ідею Маслоу представив у вигляді так 

званої піраміди потреб.  
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Те, як Маслоу вибудовує ієрархію базових потреб людини, допомагає 

нам зрозуміти наші цілі при проектуванні інтерфейсів. Ми могли б 

задовольнятися і трьома нижніми ступенями піраміди - фізіологічним 

комфортом, безпекою і визнанням, але тільки верхній рівень робить наше 

життя повноцінним. Дизайн інтерфейсу - це дизайн для людини, в даному 

випадку для користувача. Спробуємо вибудувати потреби користувача на 

зразок піраміди Маслоу, і ось що вийде: 

 

Рис. 1: Піраміда потреб користувача 

Історично склалося, що зручність використання, або юзабіліті, завжди 

було наріжним каменем дизайну інтерфейсів. Якщо ви створили зручний 

інтерфейс, то ваші шанси на успіх високі. 

Емоційний дизайн має багато якостей. Ми стаємо більш креативними, 

якщо стикаємося з чимось привабливим. Творчість допомагає легше 

сприймати проблеми і простіше вирішувати їх . 

Узагальнюючи усе вище викладене. Дизайн неймовірно важливий у 

нашому житті, особливо коли намагаєшся викликати зацікавленість, навіть 

у пересічних користувачів. Має значення навіть кольори, оскільки 

найперший спосіб сприйняття людиною інформації - візуальний. Тому, 
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емоційний дизайн - це спосіб подання web-сторінки, у якому ти повинен 

врахувати усі фактори, починаючи з інтуїтивної орієнтованості та 

поставлених цілей для певного сайту. Важливу роль відіграє сумісність 

інформації/цілі сайту й інтерфейсу для користувача. Існують написані 

стандарти створення сторінки у front-end, вони направлені на зручність для 

користувача, з урахуванням психології сприйняття. Тому ця тема є 

надзвичайно актуальною для нашого часу. 

Література 

1. http://analyst.by/articles/emotional-design ; 

2. Аарон Уолтер "Эмоциональный веб- дизайн" ; 

3. Дональд Норман "Дизайн привычных вещей" ; 

 

 

Методології CSS 

Шакун Д.О., факультет ІТ, група ІМД-42 

Науковий керівник: Яскевич В. О.,  доцент кафедри прикладного 

програмування 

 

Методології CSS – способи організації CSS-коду для кращого 

маштабування і підримки стилів. 

Чому почали почали з’являтися CSS методології? Зазвичай кількість 

CSS-коду на проекті тільки збільшується – стає все важче його 

підтримувати. Філософія CSS заохочує «погані практики»: повторення, 

погане групування, малозрозумілі зв’язки між елементами. Звичайний CSS 

важко зрозуміти без контексту (тобто того HTML, до якого він 

застосовується). CSS дозволяє переназначати властивості, що сильно 

ускладнює підтримку коду. Частина CSS-властивостей наслідуються. 

Властивості одного елементу можуть бути описані в віддаленних один від 

одного місцях коду. Тому ради вирішення цих проблем використовуються 

CSS методології.  

OOCSS - значить об'єктно-орієнтований CSS (Object-Oriented CSS). У 

цей підхід закладено дві основні ідеї: розділення структури і оформлення; 

розділення контейнера і контенту (вмісту). 

OOCSS хороший тим, що зменшує кількість коду за рахунок 

повторного його використання (принцип DRY – Don’t Repeat Yourself). 

Але водночас ця методологія має досить складну підтримку: при зміні 

стилю конкретного елементу, швидше за все доведеться змінювати не 

тільки CSS (тому що більшість класів загальні), але і додавати класи в 

розмітку. 

http://analyst.by/articles/emotional-design
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rn1KWCQAAAAJ&hl=ru
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SMACSS розшифровується як «Маштабована і модульна архітектура 

для CSS» (Scalable and Modular Architecture for CSS). Основна мета підходу 

- зменшення кількості коду і спрощення підтримки коду. 

 

Автор SMACSS запропонував розділити стилі на 5 частин (в порядку 

включення їх в документ): 

Base rules - базові стилі. Це стилі основних елементів сайту - body, 

input, button, ul, ol і т.п. Layout rules - стилі макету. Тут знаходяться стилі 

глобальних елементів шапки, футера, сайдбара і т.п. Modules rules - стилі 

модулів, тобто блоків, які можуть використовуватися кілька разів на одній 

сторінці. Для класів модулів не рекомендується використовувати 

ідентифікатори і селектори тегів (для багаторазового використання та 

незалежності від контексту відповідно). State rules – стилі стану. В цьому 

розділі прописуються різні стани модулів і скелета сайту.  

Theme rules – оформлення. Тут описуються стилі оформлення, які з часом, 

можливо, потрібно буде замінити. 

БЕМ (Блок, Елемент, Модифікатор) – найбільш популярна в світі CSS 

методологія от компанії Yandex, основа ідея якої полягає в тому, щоб 

зробити розробку простою і швидкою, а роботу в команді - зрозумілою і 

злагодженою. 

Ці категорії (Блок, Елемент, Модифікатор) грають такі ролі в коді: 

блоки можуть використовуватися в декількох місцях сайту; елементи є 

частиною блоку і не мають функціонального сенсу поза блоком; 

модифікатори є властивостю блоку або елементу, які змінюють його 

зовнішній вигляд або поведінку. 

З цих категорій будуються класи для безпосереднього використання в 

CSS. При цьому не слід використовувати селектори тегів (це потенційно 

може перешкодити використанню блока / елементу в якомусь 

нестандартному місці на сайті, тобто прив'язує сутність до контексту); 

рекомендується також уникати каскадних селекторів, тому що отриманий 

клас сам по собі досить точно (специфічно) відображає відповідний 

елемент. 

Такий підхід дозволяє позбутися від непередбачуваних наслідків 

каскаду і ізолює окремі модулі один від одного. 

Кожна з методологій має свою плюси та мінуси, але використання 

будь-якої методології є хорошою практикою при розробці веб-додатків, 

особливо складних, адже в подальшому їх буде легше підтримувати та 

розширяти. 
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Что такое CMS: виды и особенности работы 

Плетат А. Я., информационные технологии, ИМД-41 

Яскевич Владислав Александрович, Доцент кафедри Прикладного 

программирования. 

 

 В настоящий момент практически все сайты в интернете имеют 

систему управления – CMS (Content Management System), которую веб-

мастера иногда просто называют движком. Она представляет собой 

специальную компьютерную программу или информационную систему, 

которая используется для удобной организации работы с содержимым 

сайта – контентом. 

Когда дело доходит до выбора системы управления контентом для 

развития проекта, предлагаемый выбор огромен. В зависимости от того, 

насколько продвинутая CMS Вам нужна, каким должен быть ее 

встроенный язык и кто будет ею пользоваться, выбор идеальной для 

проекта CMS может стать настоящим кошмаром. 

Однако, некоторые CMS немного превосходят все остальные в плане 

удобства в использовании. Некоторые проще установить, пользоваться 

расширениями — спасибо ведущим разработчикам за продуманное 

планирование. Вот несколько из самых популярных CMS в сети. 

WordPress 

Блоговая платформа на PHP, как ни крути — самая популярная CMS для 

ведения дневников, и, возможно, вообще самая популярная CMS. 

Прекрасная платформа для начинающих, отлично документированная и 

обладающая очень быстрым установщиком. 

Drupal 

Drupal – еще одна CMS, имеющая очень большое, активное сообщество 

пользователей. Не сосредоточиваясь на платформе блоггинга, Drupal – это 

именно система управления контентом. Легкая установка снабжена тонной 

дополнительных модулей, при помощи которых можно добавить 

множество интересных функций, таких как форумы, блоги пользователей, 

аутентификация OpenID, профили и прочее.  

 И еще несколько других о которых мы поговорим. 

Литература 

1. http://webformyself.com/10-samyx-ispolzuemyx-cms-sistem-upravleniya-

kontentom/ 

2. http://bitte.net.ua/blog/chto-takoy-cms-vidyi-osobennosti-rabotyi/ 
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seeyou.com – create your entertainment! 

Стрілецкий Д.Ф., факультет Інформаційних технологій, группа ПД-21 

Науковий керівник: Марченко О.В. 
 

Тема проекта. Seeyou.com – интернет-портал знакомств и 

времяпрепровождения в реальном мире посредством организации досуга 

пользователями для пользователей, а также медийных развлечений в виде 

блого- и фотоконтента. 

Целевая аудитория. Сегмент потребителей нашего ресурса – все, люди 

абсолютно любого или косвенно любого возраста: основная ниша 

принадлежит молодому поколению за счет разнообразности интересов, но, 

не попадающие в эти рамки, посетители всегда смогут найти что-то 

занимательное.  

Новшества. Интуитивно-понятные и достаточно легкие 

функциональные возможности постройки своей социальной истории на 

основе поисковых карт впридачу достаточно обширной интерактивной 

среде, которые позволят заинтересовать пользователя, станут флагманом 

вхождения на рынок индустрии.  

Цели проекта. Целью проекта как такового является продвижение 

бренда в сети и за его приделами, и получение прибыли путем 

монетизации ряда услуг. Цель проекта для нас, студентов университета и 

просто друзей, – усовершенствование личных технических и человеческих 

качеств, получение подлинной мотивации и удовлетворения от работы.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Не единым кодом живет програмист 

Стрілецкий Д.Ф., факультет Інформаційних технологій, группа ПД-21 

 

 

Произведение стихотворения. Стих - художественная речь, 

организованная делением на ритмически соизмеримые отрезки; поэзия в 

узком смысле; в частности, подразумевает свойства стихосложения той 

или иной традиции. В первую очередь, в стихотворении должна быть 

новая идея, мысль, изложенная в поэтической форме. Во-вторых, в 

поэтическом произведении необходимо правильно определить баланс 

формы и содержания и строго его соблюдать. В любом языке есть правила, 

которых необходимо придерживаться, особенно начинающим авторам. 

Молодой поэт может и не владеть языком виртуозно, однако ясность 

изложения и грамотность — тот минимум, которым должен обладать 

начинающий автор для того, чтобы читатель мог его понять. [1] 

Написание картины. Картина в живописи — произведение искусства, 

обладающее законченным характером (в отличие от эскиза и этюда) и 

самостоятельным художественным значением. Будущему художнику надо 

знать: правильное построение предметов в пространстве, правильное 

нанесение штрихов, тоновая растяжка карандашом, искусство рисования 

объемных фигур, умение работать с собственной тенью на фигурах, для 

придания объема, эффектное построение падающих теней, умение 

различать предметы по тону, навык соблюдения композиции. [2] 

Путешествие. Зачем тебе путешествовать? Ты увидишь людей своего 

возраста и узнаешь, как они живут. Ты сможешь вытворять любые 

безумства, о которых потом пожалеешь. Ты можешь влюбиться в 

чужестранку. Ты избавишься от стереотипов. В результате ты станешь 

интереснее и лучше. [3] 
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