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Шевченко1 І. М., ст. викладач, Рудзінська2 А. М., студентка (Національний 
університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)                                           
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СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО ДОДАТКУ «PROGRAMMING 
HANDBOOK» 

 
Розглянуто сучасні навчальні інформаційні системи, що призначені для вивчення 
мов програмування, визначено їхні переваги та недоліки. Описано власний 
додаток для вивчення мов програмування. Створений додаток дозволяє 
користувачеві переглядати теоретичний матеріал для вивчення мов 
програмування, аналізувати приклади розв’язків задач з програмування та 
перевіряти власні коди за допомогою онлайн-компілятора. 
Ключові слова: інформаційна система, кодування, додаток, мова програмування. 

 
Вступ. Сьогодні, коли IT-технології досягли небаченого розвитку, вміння 

програмувати, актуальне, як ніколи. Багато людей починають з самоосвіти. 
Теоретичний матеріал можна вивчити за підручниками, що є в Інтернет-мережі. Але 
тільки теоретичної підготовки замало для досягнення поставленої мети. Потрібно 
багато практикуватися в реалізації алгоритмів мовою програмування. Для набуття 
досвіду програмування можна застосовувати різноманітні навчальні інформаційні 
системи, в яких зосереджені засоби для набуття теоретичних знань, практичних 
навичок та можливості спілкування з більш досвідченими фахівцями. Такі системи 
надають допомагають в реалізації безлічі задач. 

Начальна інформацíйна система – сукупність організаційних і технічних 
засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних 
та практичних потреб користувачів. 

Огляд існуючих навчальних інформаційних систем для вивчення мов 
програмування. Проаналізувавши різні навчальні інформаційні системи для 
вивчення мов програмування, зазначимо ті, які користуються найбільшою 
популярністю. Онлайн супермаркети App Store та Google Play, що дозволяють 
власникам пристроїв з мобільною операційною системою Android та іншими 
купувати такі додатки для вивчення мов програмування: SoloLearn: Learn to Code, 
Mimo: Learn to Code & Program, Online Compiler (Beta). Також досить популярними 
web-сервіси METANIT.COM та Codewars.  

Додаток SoloLearn: Learn to Code – це додаток, який містить велику колекцію 
матеріалів по вивченню мов програмування для новачків і професіоналів, доступний 
для різних пристроїв (рис. 1) та платформ (рис. 2).  
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Рис. 1. Сторінка з доступними курсами мов програмування  

додатку SoloLearn 

 

 
Рис. 2. WEB-сайт додатку SoloLearn 

 
SoloLearn пропонує широкий спектр курсів. Підручник з C++ знайомить 

користувачів з основами кодування мовою програмування C++, включаючи цикли, 
класи, функції, об'єкти, вказівники, масиви, типи даних, основні поняття та багато 
іншого. Курс з Python 3 дозволяє користувачеві практикуватись у написанні коду на 
Python. Підручник Java навчає користувачів об’єктно-орієнтованого програмування 
на Java і дозволяє їм писати реальний і зрозумілий код за лічені хвилини. Підручник 
C# дозволяє користувачеві практикувати написання коду C#. 

Крім перелічених курсів SoloLearn пропонує навчання інших мов 
програмування: JavaScript, PHP, Ruby тощо. Курси SoloLearn – це відмінні практичні 
заняття з вивчення мов програмування та кодування. Програма навчає користувача 
основам структури і нюансам мови, а потім дозволяє виконувати практичні вправи і 
маніпулювати мовами програмування в режимі реального часу. 
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Навчатися з платформою SoloLearn можна де завгодно. На відміну від інших 
курсів, які оптимізовані для використання тільки в браузерах, додатки SoloLearn 
найкраще використовувати у мобільних пристроях. Це робить його ідеальним 
інструментом навчання для зайнятих студентів, які постійно перебувають у путі. 

SoloLearn – це також співтовариство програмістів, де всі допомагають один 
одному вчитися і розвиватися. Програмісти з різних точок світу можуть допомогти 
засвоїти будь-яку тему і розв’язати завдання. Система дозволяє писати та запускати 
реальний код в компіляторі, користуватися наявними прикладами коду або просто 
спілкуватися [4]. 

Додаток Mimo: Learn to Code & Program – одна з найкращих навчальних 
платформ для вивчення мов програмування. Середовище допомагає користувачеві 
оволодіти навичками кодування. Воно створює індивідуальний навчальний план для 
кожного учня. Разом з вивченням базової мови програмування надаються знання з 
розробки додатків та веб-сайтів. Додаток має простий та інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс  

Процес навчання у додатку побудований у формі гри. Наприклад, розставити 
рядки коду в правильному порядку, будуючи базове розуміння в модулях. В 
результаті навчання на платформі Mimo користувач може створити реальний 
додаток [3].  

Інтерфейс навчальної інформаційної системи Mimo: Learn to Code & Program 
подано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Сторінка з курсами програми Mimo 

 
Додаток Online Compiler (Beta) – IDE (інтегроване середовище розробки) на 

мобільних пристріях для редагування, компілювання та запуску програм. Він має 
компілятор для мови С, С++, С#, Java та інших мов програмування (рис. 4). Додаток 
дозволяє практикувати кодування на ходу, у будь-який час та в довільному місці. 

Особливості додатка: 

• виділення синтаксису коду; 
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• відкриття наявного фрагменту коду з внутрішнього сховища; 

• автоматичне збереження коду під час введення. 
 

 
Рис. 4. Вигляд списку мов програмування в додатку  

Online Compiler (Beta) 

 
METANIT.COM – сайт, присвячений вивченню різних мов і технологій 

програмування, комп'ютерів, мобільних платформ і ІТ-технологій. Тут розміщуються 
керівництва і навчальні матеріали, статті та приклади для програмування 
популярними мовами програмування. 

Пріоритетними напрямками сайту є мова C# (рис. 5) і сімейство технологій 
.NET (ASP.NET MVC, WPF, Xamarin, Entity Framework тощо), технології на базі Java 
(Java SE, програмування під ОС Андроїд і т.д.), Python, робота з базами даних (MS SQL 
Server, MySQL, MongoDB), а також WEB-технології HTML5, AJAX, jQuery, Node.js, ExtJS, 
Angular, React тощо [1]. На сайті представлені навчальні матеріали, ілюстровані 
численними прикладами програмних кодів, а також для користувача сайту є 
можливість перевірити свої теоретичні знання та практичні навички. 

Сайт підтримується в актуальному стані, оскільки всі матеріали постійно 
доповнюються та оновлюються. Автори сайту надають можливість комунікації з 
користувачами сайту. 
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Рис. 5. Керівництво мовою С# на сайті METANIT.COM 

 
Сodewars.com – це сайт-тренажер-задачник (рис. 6), який дозволяє 

практикувати написання коду та дізнатися більш цікавих технік програмування. 
Сервіс реалізований в стилі «східних єдиноборств». Сам сайт вже не просто сайт, а 
додзьо; завдання – ката; користувач – солдат, воїн, а не просто студент-програміст, а 
код-рев'ю – куміте, спаринг. Східна тематика створює специфічну атмосферу – тут 
хочеться безперервно розвиватися і ставати вправним майстром. Завдання-ката 
сегментуються за складністю. Мета кожного завдання – допомогти вдосконалити 
існуючі навички в певній мові програмування або вивчати нову з нуля. 

 

 
Рис. 6. Початкова сторінка сайту Сodewars.com 

 
В міру просування користувача по завданню-каті, воно ускладнюється. Як 

тільки завдання завершено, користувач зможе побачити рішення інших учасників та 
порівняти їх. Це дає можливість обрати найкращій розв’язок [2]. Результати аналізу 
згаданих інформаційних систем [1-4] представлені в таблиці. 
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Таблиця 
Порівняння навчальних інформаційних систем для вивчення мов програмування 

Інформаційна 
система 

Переваги Недоліки 
Кількість мов 

програмування 

SoloLearn: 
Learn to Code 

Безкоштовний. 
Перевірка коду на 

мобільному 
пристрої 

Додаток орієнтований 
тільки на початківців. 

Навчання представлене 
трьома мовами (російська, 

англійська, іспанська) 

13 

Mimo: Learn to 
Code & 

Program 

Додаток 
орієнтований від 

початківців до 
досвідченого 
користувача. 

Має надзвичайно 
простий інтерфейс. 

Умовно безкоштовний 27 

Online 
Compiler 

(Beta) 

Безкоштовний. 
Перевірка коду на 

мобільному 
пристрої 

Необхідність встановлення 
на пристрої. 

Не можна відобразити 
одну програму на різних 

вкладках 

23 

METANIT.COM METANIT.COM 
Містить актуальну 
інформацію про 
популярні мови 
програмування 

Не має можливості online 
компіляції коду. 

Мова C# і 
технологія 

сімейства .NET 
технології на базі 

Java, Python, 
робота з базами 

даних WEB-
технології 

Codewars Багато практичних 
завдань 

Немає теоретичного 
навчання 

Сервіс англійськомовний 

20 

Постановка завдання. Створити інформаційно-навчальний додаток 
«PROGRAMMING HANDBOOK» з актуальною інформацією для вивчення сучасних мов 
програмування С++, С#, JAVA, PYTHON, який дозволяє переглядати приклади 
програм, використовувати онлайн-налагодження власних кодів, враховуючи 
переваги та недоліки розглянутих навчальних інформаційних систем.  

Результати дослідження. Для реалізації інформаційної системи було обрано 
сучасну мову об’єктно-орієнтованого програмування С# із застосуванням Windows 
Forms – інтерфейсу програмування додатків, відповідального за графічний інтерфейс 
користувача. Середовище розробки – Microsoft Visual Studio.  

Для організації зручного і інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу створюваного 
додатку використовувалися компоненти Button, Label, PictureBox, TextBox, 
RichTextBox, TreeView, WebBrowser, Timer і контейнери: Panel, FlowLayoutPanel, 
TabControl. 
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Після запуску програми бачимо головне вікно (рис. 7), яке містить меню та 
стартову сторінку програми – «Home».  

 

 
Рис. 7. Головне вікно додатку «PROGRAMMING HANDBOOK» 
Кнопка «Courses» відкриває панель зі списком мов (рис. 8) 

 

 
Рис. 8. Робота кнопок «Read More» та «Courses» 

 
Кожен корінь елемента TreeView представляє тему курсу, що містить 

підтеми, які виводять теоретичну інформацію (рис. 9). 
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Рис. 9. Сторінка з теоретичною інформацією 

 
Кнопка меню «Programs» відкриває сторінку з переліком тем, які містять 

приклади розв’язків задач на програмування, перехід по них відкриває їх розв’язок 
(рис. 10). Сторінка з розв’язком задачі містить її умову та панель, що організовує 
перегляд програм різними мовами програмування: C++, C#, Java, Python. Для 
зручності перегляду завдань та їх розв’язків користувач може приховати панель тем 
за допомогою відповідної кнопки. Щоб повернутись до переліку задач слід 
натиснути кнопку «Back». 

 

 
Рис. 10. Сторінка з розв’язком задачі 

 
Кнопка «Compiler» відкриває сторінку, яка реалізована за допомогою 

елемента WebBrowser та, за наявності підключення до Інтернету, дозволяє 
користувачеві використовувати онлайн-компілятори (рис. 11) для мов 
програмування C++, C#, Java, Python. 
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Рис. 11. Онлайн-компілятор 

 
Висновки. Розроблена навчально-інформаційна система «PROGRAMMING 

HANDBOOK» дозволяє переглядати теоретичний матеріал для вивчення мов 
програмування, аналізувати приклади розв’язків задач з програмування та 
перевіряти власні коди за допомогою онлайн-компілятора. Таку систему можна 
доповнювати новим контентом та зручно використовувати для вивчення мови 
програмування. 
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BUILDING OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL APPLICATION  
«PROGRAMMING HANDBOOK» 

 
Modern educational information systems designed to study programming languages 
have been considered, their advantages and disadvantages have been identified. The 
proprietary application for learning programming languages has been described. The 
created application allows users to view theoretical material for learning programming 
languages, analyze examples of solutions to programming tasks and verify their own 
codes using the online compiler. 
Keywords: information system, coding, application, programming language. 
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СИСТЕМНА ДИНАМІКА І ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА 
 
Розглянуто оптимізаційні та системно-динамічні моделі управління запасами 
електронного магазина. Показано зростання математичної складності 
оптимізаційної моделі при ускладненні цільової функції. На прикладі аналітичного 
пакету ППП «iThink 9» розглянута потокова діаграма процесу прийняття 
управлінського рішення, проведені кількісні дослідження моделі. Оскільки 
ефективне управління запасами полягає в економічній оптимізації та в 
запропонованому агрегованому підході, який передбачає об'єднання 
математичної моделі управління запасами з традиційними фінансовими 
моделями суб’єкта господарювання.  
Ключові слова: модель, управління запасами, електронний магазин, підприємство, 
системна динаміка. 
 

Вступ. Основний капітал дистриб’юторів і торгівельних віртуальних компаній 
зосереджений в їх товарних запасах. Ресурси на підтримку запасів можна розділити 
на, власне, фінансові засоби, - «заморожені» у розміщених товарах на складах, і 
витрати на придбання (оренду) складських приміщень, технології та обладнання. 
Відразу ж, як тільки виникли товарні запаси, з’явились способи управління ними.  

Ще у 60-ті роки ХХ ст. Ю.І. Рижиковим були написані класичні праці з 
управління запасом, а у 2001 р. вийшла його книга [6]. Спроби реалізувати теорію на 
практиці явно випередили свій час. Відсутність зручних і швидких обчислювальних 
машин, а також, що є не-менш важливим, відсутність природних бізнес-мотивацій у 
суспільстві – не дозволило втілити на практиці теоретичні розробки.  

З появою сучасних комп’ютерних технологій, з підсиленням ринкової 
конкуренції та приходом спеціалістів з технічною підготовкою у бізнес тема 
управління запасом отримала «друге дихання».   

Перехід товару від виробника через електронний магазин до покупця 
ідеальний випадок, коли націнка на товар залишається в магазині, а товар на склад 
магазина не надходить, а відразу передається покупцеві.  
Цілком можливий варіант. Однак в електронному бізнесі таке відбувається рідко. 
Ось, для прикладу, можливі причини: 

● Виробник реалізує товар тільки гуртовими партіями. Здійснювати поставки 
кожної одиниці замовленого товару не виходить. 

● Виробник вимагає попередньої оплати за отриманий товар. У таких випадках 
приходиться брати передоплату з покупця, після чого швидко отримати 
товар у виробника – є справа ризикована. 

● Доставка товару від виробника складна і затяжна, наприклад, через мито.  
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● Звичайна практика в електронному бізнесі – покупець налаштований 
сплатити гроші і отримати товар відразу. Чекати покупець не буде. 

● У пік сезону або попиту на товар виробник не справляється з поставками та 
проводити торгівельні операції немає можливості. 
Ефективне управління запасом електронного магазина сьогодні, коли 

маржинальний дохід від господарської діяльності знижується, а конкуренція зростає, 
не можливе без опори на технології управління запасами. 

Тому метою даної роботи є дослідження організації успішного управління 
запасами віртуального підприємства, використовуючи моделі системної динаміки 
разом з фінансовою моделлю підприємства. Актуальність створення такої організації 
управління запасами пояснюється тим, що сьогодні менеджмент віртуального 
підприємства концентрує увагу на факторах організації успішного управління, 
використовуючи все більш продуктивні засоби комп’ютерної обробки даних та 
аналізу, менеджери намагаються самостійно, просто і без посередників описувати 
модельні ситуації на рівні первинних уявлень предметної області, проводити 
необхідні імітаційні експерименти, візуалізувати і оцінювати їх результати. Фінансова 
модель, у свою чергу, контролює оборотні активи підприємства - спираючись на 
параметри фінансової моделі приймаються завершальні управлінські рішення. 

Проблеми розв’язку оптимізаційної моделі управління запасами при 
ускладненні цільової функції. Класичні моделі прийняття рішень ґрунтуються на ідеї 
оптимізації відповідного параметра – витрат, прибутку та ін. Недоліком таких 
моделей є змушене спрощення задачі, оскільки визначення параметрів повинно 
бути націлене на забезпечення можливості вироблення рішення. За допомогою 
простої оптимізаційної моделі можна достатньо точно знайти розв’язок 
поставленого завдання, однак проста модель вміщує в собі небагато змінних і 
обмежень, тому прийняття рішень на рівні управління фінансово-господарською 
діяльністю суб’єкта господарювання, і особливо в мінливих умовах господарювання 
(в умовах ринку), вимагає неперервного моніторингу бізнес-умов і, отже, частого 
перерахунку прийнятої моделі оптимізації. Включення в цільову функцію і систему 
обмежень оптимізаційної моделі додаткових параметрів ускладнює розв’язок 
задачі. 

Розв’язок цілочисельної моделі управління запасами. Для прикладу 
розглянемо модифіковану цілочисельну модель управління запасами і алгоритм її 
реалізації. Вихідна модель управління запасами має вигляд:  

 

 

де in  – шуканий розмір партії замовлення i -го виду продукції; ic – ціна одиниці  

i -го виду продукції; is  – витрати на виконання замовлення (або за період) за i -м 

видом продукції; iN  – об’єм попиту на i -й вид продукції за плановий період; p  – 

витрати на зберігання запасів, виражені як частина закупівельної ціни. Цільова 
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функція характеризує змінні витрати на виконання замовлень і зберігання запасів. 
Рішення моделі є оптимальний розмір замовлення, отримане як: 

. 

Ускладнення моделі здійснюється шляхом включення в модель додаткових 
обмежень. Найбільш важливим обмеженням в умовах ринкової економіки стає 

обмеження на допустимий розмір капіталу ( K ), яким розпоряджається фірма для 
вкладання в запаси: 

 

де r – множник, який характеризує неодночасність поповнення запасів ( 10 ≤< r ). 
Особливого значення набуває зручність в організації виконання замовлень у 

часі. З урахуванням цієї вимоги число замовлень повинно бути цілим та зручним. 

Наприклад, якщо плановий період 24=T  дня, то число замовлень li може бути 

рівним 24,...,4,2,1 . Воно визначає періодичності чергуваннь замовлень у часі iR , 

які рівні 1,...,12,24  дням 







=

i

i
i

l

N
n . 

При таких обмеженнях модель приймає вид: 

  (1) 

    (2) 

        (3) 

де il – шукане допустиме число замовлень продукції i за період T . 

При включених обмеженнях модель (1) – (3) найбільш адекватно відображає 
найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності торгівельних фірм, 
діяльністю яких є закупки та реалізація продукції. 

Подальшим і доцільним розширенням моделі (1) – (3) є включення у цільову 
функцію (1) обліку можливості одночасності виробництва продукції для поповнення 
запасів і задоволення попиту. 

Розширена цільова функція має вид:  

   (4) 

де iv , iw  – відповідно інтенсивності випуску та об'єм збуту продукції i, од / добу. 
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Модель (4), (2), (3) може бути використана на промислових фірмах, в яких 
готова продукція зберігається на складах, а також на віртуальних торгівельних 
підприємствах, діяльністю яких є доопрацювання продукції перед її реалізацією. 

Можливим є подальше розширення моделі за рахунок включення до 
цільової функції та системи обмежень додаткових параметрів, однак таке 
розширення призведе до подальшого ускладнення розв’язку задачі [4]. 

Зростання математичної складності моделі страхового запасу електронного 
магазина в залежності від типу попиту. В управлінні запасами електронного 
магазину не обійтись без створення страхового запасу, з метою недопущення 
дефіциту в непередбачуваних ситуаціях. Тут ефективність моделі залежить від того, 
наскільки точно буде передбачений попит на ресурс, що є доволі складним 
завданням. Виділяють такі типи попиту (рис. 1): 

 

Рис. 1. Типи попиту 

 
Детермінований попит точно відомий наперед, на відміну від імовірнісного 

попиту. При статичному типі попиту інтенсивність споживання ресурсу залишається 
невідомою в часі, при динамічному типі попиту інтенсивність споживання 
змінюється в залежності від часу. При стаціонарному типі попиту його функція 
щільності ймовірності невідома в часі, а при нестаціонарному – функція щільності 
ймовірності попиту змінюється в часі. 

Системно-динамічні моделі імітаційного моделювання в управлінні 
запасами електронного магазина. Більш близькі до практики рекомендації можуть 
бути отримані, якщо при побудові моделі прийняття рішень з самого початку 
відмовитись від застосування оптимізаційних алгоритмів і надати більшого значення 
обліку суттєвих структурних елементів задачі. У підсумку формується імітаційна 
модель прийняття рішень. Перспективним напрямком в імітаційному моделюванні є 
використання системно-динамічного підходу [1], [3]. 

Системно-динамічний підхід розпочинається зі спроби зрозуміти ту систему 
причин, яка породила проблему і продовжує підтримувати її. Для цього збираються 
необхідні дані з різних джерел, і проводяться спеціальні кількісні дослідження. Після 
того як елементарний аналіз причин проблеми виконаний, формальна модель 
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вважається побудованою. На першому етапі вона подається у вигляді логічних 
діаграм, що відображають причинно-наслідкові зв’язки, які у свою чергу 
перетворюються у мережеву модель. Потім ця мережева модель перетворюється в її 
математичний аналог - систему рівнянь, яка розв’язується чисельними методами. 
Отримане рішення подається у вигляді графіків і таблиць, які піддаються критичному 
аналізу. У підсумку модель переглядається, після чого модель знову аналізується. 

Системна динаміка зосереджена на динаміці, а не на статистичних 
взаємозв’язках, тобто мета створення динамічної моделі – це, зокрема візуалізація 
управлінських процесів та створення інструментів для імітації, сценарного 
тестування та збільшення поінформованості. При достатньо глибоких знаннях 
поведінки реальної системи і правильному поданні вихідної інформації імітаційні 
моделі характеризуються великою близькістю до реальної системи, порівняно з 
аналітичними та чисельними моделями. 

Моделі системної динаміки реалізуються за допомогою спеціальних пакетів 
структурного моделювання, до яких, зокрема, відносяться Powersim Studio, Ithink, 
система AnyLogic, розроблена компанією XJ Technologies у 1991 р. 

Механізм утворення товарних запасів. При побудові моделі запасів часто 
проводиться аналогія руху матеріальних запасів з процесом руху води. На рис. 2 
швидкість надходження води в резервуар відповідає інтенсивності постачання, а 
рівень витрачання води відповідає інтенсивності попиту. 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Рух води в резервуарі як модель запасу 
 

 Вода в резервуарі на рис. 2 забезпечує неперервність споживання навіть у 
випадку коливань рівня постачання і є буфером між надходженням і витрачанням. 
Аналогічно, запас виконує буферну функцію для забезпечення неперервності 
відтворення діяльності торгівельного підприємства.  

Існування хоча б одного з наступних факторів призводить до необхідності 
створювати запасу:  

1) коливання попиту на товари;  
2) коливання термінів поставки товарів постачальником; 
3) певні умови (передоплата), які вимагають закупки продукції партіями;  
4) наявність деяких витрат, пов’язаних з дефіцитом (відсутністю запасів) або 

запізненням доставки.  
У переважній більшості ситуацій, які виникають у торгівельній діяльності 

віртуального підприємства, спостерігається сумісна поява таких факторів. Очевидно, 
що лише у рідких випадках віртуальне підприємство може працювати при 
відсутності запасів.  

Потокові діаграми моделі управління запасами віртуального підприємства. 
Сьогодні менеджери віртуального підприємства намагаються самостійно, просто і 
без посередників описувати модельні ситуації на рівні первинних представлень 

 

 
рівень 

 

рівень 

 

Розмір запасу 
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предметної області, проводити необхідні імітаційні експерименти, візуалізувати і 
оцінювати їх результати. Програмні продукти, які реалізують ці побажання із 
застосуванням компактних персональних обчислювальних засобів, активно 
використовуються на Заході у бізнесі та рекламуються в якості персональних 
комп’ютерних консультантів і експертів для оперативного аналізу і експрес-прогнозу. 
До таких продуктів відноситься, зокрема, аналітичний пакет Ithink, розроблений 
фірмою High Performance Systems, Inc. 

Ідеограми потокових моделей системної динаміки в ППП «iThink 9» 
будуються з таких елементів: 

● фонди; 
● потоки;  
● конвертори; 
● коннектори;  

Фонд - кількість чого-небудь, що існує в даний момент часу і вимірюється у 
грошових, або фізичних одиницях (2 тис. гривень, 5 т. макаронів, 200 рейтингових 
балів і т.д.). Фонди в ППП «iThink 9» зображуються прямокутником, який здатний 
накопичувати, акумулювати одиниці фонду. Фонди поповнюються через вхідні 
потоки і витрачаються через потоки вихідні (рис. 3). 

Фонд у ППП «iThink 9» найбільш схожий на: 
● тривалу в часі пам’ять; 
● буфер;  
● ресурс; 
● резервуар. 

 
Рис. 3. Фонди і «заморожені» потоки в межах предметної області  

фінансових активів деякого підприємства 
 

Як буфер, фонд може використовуватись для забезпечення збалансування 
швидкості накопичення і вичерпування. Така роль фонду – основа концепції 



 

20 
 

динамічної поведінки потокових моделей ППП «iThink 9» (рис. 4). 
Практично ніколи не буває так, щоб постачальник готовий був поставити 

точно стільки одиниць продукції, скільки необхідно на даний момент споживачеві. 
Збалансувати такі ситуації на простому модельному прототипі можливо за 
допомогою фонду, який стабілізує бізнес-процеси поставки і споживання. 

 
 
 
 

 

Рис. 4. Найпростіша потокова модель ситуації динамічної поведінки 

 
Інтенсивність потоку продаж залежить від відвідувачів електронного 

магазина, а ось те, скільки товару потрібно придбати, повністю підконтрольне 
менеджеру. Яким же чином визначити необхідний об’єм товару для закупки? Для 
одного товару такий аналіз має 2-ві складові: 

1. Для одноденного, наприклад прогнозу продаж — достатньо просто взяти 
середній об’єм одноденної реалізації за минулі, наприклад 2-а тижні, щоб згладити 
можливі коливання продаж через певні причини. 

2. Рівень страхового запасу - зазвичай менеджер тримає на складі запас, 
розрахований на 10 днів торгівлі.  

Припустимо, що на виконання замовлення постачальнику потрібно 5 днів. На 
перший погляд все просто. Якщо тиждень виявився успішним і електронний магазин 
продав більше, ніж розраховували, то необхідно коректувати об’єм продаж плюс 
поповнення страхового запасу. Якщо ж реальні продажі виявились нижче 
запланованих, то необхідно на наступний тиждень замовляти менше товарів, ніж за 
минулий, враховуючи не тільки новий об’єм продаж, але і надлишковий рівень 
страхового запасу. 

Однак досвід зазначеної торгівлі показує, що навіть якщо менеджер 
впевнений, що спостерігається зростаючий тренд продаж, не завжди варто відразу ж 
збільшувати об’єм закупок. На практиці можливе збільшення продаж розподіляють 
на 3 дні. Наприклад, якщо для доповнення страхового запасу потрібно збільшити 
замовлення на 90 одиниць в день, то менеджер вирішує робити це поступово: 
спочатку на 30, потім ще на 30, і, нарешті, ще на 30. Тобто магазин перестраховується 
і виграє для себе час, наприклад, для поповнення оборотних засобів.  

Кількісні дослідження потокової діаграми. Тепер перевіримо, як буде вести 
себе така система на протязі 400 днів у випадку 10%-го збільшення продаж, яке 
виникло на п'ятдесятий день (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 

 
Запас 

Поставка Споживання 
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Рис. 5. Поведінка системи при 10%-му зростанні продаж 
 

Як не дивно, але рівень запасів товару починає коливатися! Які причини 
такого коливання?  
1) При збільшенні продаж електронний магазин витримує паузу, щоб переконатися, 

що тренд   зростаючий, і поступово збільшує свої замовлення – як для 
задоволення збільшеного рівня попиту, так і для доповнення страхового запасу. 

2) Але виконання замовлення постачальником вимагає часу і поки розпочнуть 
надходити збільшенні замовлення страховий запас магазина впаде ще нижче і 
буде вимагати ще сильнішого збільшення об’єму замовлень. 

3) З часом починають надходити збільшені замовлення, і рівень страхового 
запасу поступово відновлюватися. 

4) Все було б добре, але запас не просто відновлюється, а починає перевищувати 
бажаний рівень через те, що в період невизначеності тренду продаж магазин 
замовив надто багато. Менеджер усвідомлює свою помилку і розпочинає 
працювати в зворотню сторону: знижує замовлення, щоб витратити решту 
запасів. У підсумку магазин сильно знижує замовлення і знову йому недостатньо 
страхового запасу і так далі. 

Який вихід у такій ситуації? Інтуїція підказує, що необхідно швидко реагувати 
на зміну попиту, у зв’язку з чим можна перевірити дві ідеї: для розрахунку 
середнього попиту візьмемо дані не за 14, а за 7 днів; розподіляємо доповнення 
страхового запасу не на 3, а на 2 дні. Що буде з системою в таких випадках, як 
зображено на графіках (рис. 6 і рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Поведінка системи при скороченні періоду усереднення попиту 
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Як бачимо, жодна з ідей не допомагає стабілізувати систему, яка веде себе 

контр-інтуїтивно, тобто не так, як підказує наша інтуїція. Можливою причиною такої 

поведінки системи може бути те, що у дійсності магазин реагує на зміну попиту не 

надто повільно, а надто швидко! Слід просто збільшити період «розподілу», 

наприклад до п’яти днів – і тоді система зможе легко справитися зі збільшеним 

попитом, що і демонструє графік на рис. 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7. Поведінка системи при продовженні періоду «розподілу» до 5-ти днів 

 
При наявності нових ідей комп’ютер допоможе протестувати їх на створеній 

моделі, наглядно, швидко і наперед. 
Фінансова модель в управлінні запасами електронного магазина. Запаси є 

одним із джерел виручки підприємства, що пояснює їх значимість. Одна із складових 
роботи зі збільшення ефективності управління запасом - коректна фінансова модель 
віртуального підприємства. Всі поточні бізнес-процеси на підприємстві необхідно 
розглядати з точки зору витрат, пов’язаних з управлінням товарних запасів. Це і 
вартість зберігання товарного запасу, і витрати на його поповнення, і втрати від 
дефіциту у вигляді недоотриманого прибутку. Всі ланки в ланцюгу поставок: 
транспорт, оренда приміщень і обладнання, витрати на персонал, закупівельна 
діяльність, організація продаж, відсотки за кредитами, кредиторська заборгованість, 
дебіторська заборгованість, податки і т. д. – повинні знайти адекватне відображення 
у фінансовій моделі. Коректна модель повинна абсолютно точно, у гривнях, 
показувати, наскільки зменшуються витрати при збільшенні товарного запасу, 
наскільки збільшується вартість зберігання, знижуються втрати від дефіциту і т. д. 

Баланс фінансового стану підприємства в управлінні запасами. Джерелами 
інформації для аналізу фінансового стану підприємства, зокрема є: 

● бухгалтерський баланс (форма № 1); 
● показник долі запасів в оборотних активах; 

Бухгалтерський баланс підприємства (Balance Sheet) – це звіт про фінансовий 
стан підприємства, який відображає на певний момент часу його активи (А), 
зобов’язання (З) та власний капітал (ВК). Основне рівняння балансу: 
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Головна мета балансу – показати фінансову стабільність чи не стабільність 
підприємства. Він демонструє, чим володіє підприємство (активи) і як саме 
фінансується володіння активами (пасиви) (рис. 8) [2].  

При незадовільній роботі підприємства стосовно запасів вказує наявність 
«незадовільних» статей балансу – зменшення виробничих запасів при збільшенні 
обсягів виручки. 

Актив Пасив 

Необоротні активи Власний капітал 

Оборотні активи 
Запаси 

Довгострокові       
 зобов'язання 

Короткострокові 
зобов'язання 

Рис. 8. Структура балансу підприємства 

 
На позитивні риси фінансового стану вказує, зокрема не перевищення 

запасами величини робочого капіталу більше ніж удвічі (запаси повинні бути 
наполовину сформовані за рахунок власних коштів). 

Показник оборотності активів в управлінні запасами. Ефективність 
електронного магазина не зводиться виключно до високої прибутковості. Не менш 
важливо, як підприємство розпоряджається своїми ресурсами, а саме яку кількість 
ресурсів воно використовує для досягнення своєї прибутковості, а також які грошові 
потоки при цьому генеруються. 

Широко відома модель Du Pont для оцінки діяльності підприємства 
виокремлює три ключові елементи, які формують його економічне зростання: 
 

 

де Езрос. – економічне зростання підприємства, ROS – рентабельність 

(прибутковість) реалізованих товарів, NAT – оборотність чистих активів, К –

коефіцієнт, який характеризує фінансову діяльність підприємства. 

У ході економічної діяльності електронного магазина можуть виникнути такі 
проблеми: 
1) Має місце стрімке зростання товарних запасів. Не дивлячись на те що об’єми 

реалізації збільшуються з місяця у місяць, електронний магазин поступово 
завойовує популярність у відвідувачів, темпи зростання запасів перевищують 
темпи зростання продаж. Таке зростання запасів може підсилюватись 
збільшенням безпорядку в обліку (недостачі, пересортиця), збільшення втрат 
через завершення терміну придатності товарів та інші негативні явища. 

2) Відносини з постачальниками неупинно погіршуються, оскільки магазин все 
частіше і на все більш тривалий термін затримує оплату. Постачальники 
відмовляються відвантажувати товари до оплати вже виставлених рахунків. 

3) Електронний магазин майже вибрав ліміт банківської кредитної лінії, витративши 
його на розрахунки з постачальниками, та ризикує у близькому майбутньому 
зірвати графік погашення банківської заборгованості. 
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Така проблема неплатежів може виникати тоді, коли на підприємстві не 
контролюється або навіть не розраховується показник оборотності товарів. 

Формула розрахунку оборотності запасів (товарів) відома: 

періодзазапасівємобСередній

періодзапродажтьСобівартіс
запасівьОборотніст

'
= . 

Існує також інша формула розрахунку, в якій замість показника собівартості 
використовується показник виручки від реалізації. Однак у випадку з запасами 
краще застосовувати показник собівартості, оскільки тільки тоді чисельник і 
знаменник дробу будуть представлені у співставних базисних цінах, відокремлених 
від торгової націнки. 

В деяких випадках для прийняття управлінських рішень зручніше 
використати показник періоду обороту запасів у днях. 

періодівТривалість
періодзапродажтьСобівартіс

періодзазапасівємобСередній
зоП ×=

'
... , 

де ... зоП  – період обороту запасів. 
Першим кроком для подолання перерахованих кризисних проблем 

необхідний стати проведення розрахунку оборотності товарів як в цілому на 
підприємстві, так і за кожною товарною групою в окремості.  

Обчисливши значення показника оборотності товарів або, коли такий 
розрахунок не дає погоджених значень показника оборотності і не відповідає 
уявленням менеджерів про ефективне управління запасами, прийняти рішення про 
встановлення цільового показника оборотності сукупних товарних запасів. Значення 
цільового показника оборотності сукупних товарних запасів, в такому випадку, може 
бути прийнято, наприклад, на рівні 14 днів. Рішення про встановлення цільового 
показника оборотності означає встановлення виразної цілі та контролю її досягнення 

Що означає для електронного магазина зменшення періоду обороту запасів 

на один день? 

Якщо період обороту запасів дорівнює N  днів, це означає, що, 

використовуючи наявні запаси, магазин отримує прибуток кожні N  днів або 

N365  разів у рік. Відповідно, при періоді обороту 1−N  днів додатковий 

прибуток, отриманий магазином, складе: 









−

−××=∆
1

365365

NN
PCP , 

де C  – середній об’єм запасів, у грн.; P  – норма прибутку, % [5]. 
Наступним кроком виходу з кризи може бути аналіз та зміна політики 

магазина в області закупок, а саме об’єму закупок, умов платежів і асортименту. 
Пов’язавши воєдино об’єми реалізації, рівень запасів і взаєморозрахунки з 

банком, електронний магазин у підсумку може отримати чіткий план з погашення 
простроченої заборгованості перед постачальниками. 
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Висновки. З підсиленням ринкової конкуренції у суб’єкта господарської 
діяльності з’являється потреба в реалізації теорії управління запасами на практиці. 
Існуючі пакети програм відкривають нові можливості для управління запасами, у 
повній мірі поки ще недостатньо усвідомлені.  Для розробки комп’ютерних методів 
управління запасами необхідно володіти відповідною математичною підготовкою, 
крім того мати досвід складського та бухгалтерського обліку, коректно оперувати з 
фінансовою моделлю підприємства.  

Новизна роботи полягає у використанні агрегованого підходу до процесу 
управління запасами на підприємстві, у тому числі і віртуального підприємства, що 
дозволяє об’єднувати математичні моделі управління запасами, зокрема системно-
динамічні моделі імітаційного моделювання з традиційними бізнес-моделями 
економічної діяльності суб’єкта господарювання.  

Ефективність управління товарними запасами полягає в економічній 
оптимізації, а мірилом ефективності є максимізація чистого прибутку підприємства у 
тій частині, в якій цей прибуток залежить від управління товарними запасами. Одна 
із складових роботи зі збільшення ефективності управління запасом - коректна 
фінансова модель віртуального підприємства. Всі поточні бізнес-процеси на 
підприємстві необхідно розглядати з точки зору витрат, пов’язаних з управлінням 
товарних запасів. Агрегована модель повинна абсолютно точно, у гривнях, 
показувати, наскільки зменшуються витрати при збільшенні товарного запасу, 
наскільки збільшується вартість зберігання, знижуються втрати від дефіциту і т. д. 
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THE SYSTEM DYNAMICS AND FINANCIAL MODEL IN THE MANAGEMENT  
OF CYBERMALL`S SUPPLY 

 
The research was done on optimization and system-dynamic cases of cybermall supplies 
frames. The increase of mathematical complication of optimization model is shown at 
the complexity of objective function. On the example of analytical package AP «iThink 
9» the process stream diagram of administrative decisions is considered, and numerous 
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studies of model were undertaken. Since an effective stock management is equivalent 
to economic optimization, and the proposed aggregate approach that combines a 
mathematical model of stock management with traditional financial models of the 
entity.  
Keywords: model, stock management, e-shop, enterprise, system dynamics. 
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МАТЕМАТИКА ТА АРХІТЕКТУРА 
 

У статті розглянуто застосування математики для різних архітектурних процесів, а 
саме, розв’язування задач по темі «Звукова енергія приміщень». Це сприяє 
мотивації здобувачів вищої освіти до вивчення вищої математики. 
Ключові слова: звукова енергія, диференціальні рівняння, поглинання звуку, 
будівельна акустика. 

 
Сучасна цивілізація в усіх своїх проявах пов’язана з математикою, яка у 

явному вигляді застосовується для розв’язання різних технічних та наукових 
проблем. До того ж математика «розум в порядок приводить», а тому допомагає 
навіть у життєвих ситуаціях ефективніше розв’язувати складні проблеми. Сучасні 
молоді спеціалісти будівельно-архітектурного напрямку повинні не лише володіти 
певним мінімумом математичних знань але і творчо застосовувати їх на практиці. 

Одну з таких задач по темі «Звукова енергія приміщення» ми розглядаємо 
при вивченні розділу «Диференціальні рівняння першого порядку зі змінними, що 
відокремлюються». 

Як відомо, звук – це механічне коливання в пружному середовищі. Чіткої 
різниці між звуком і шумом не існує. Звук – це періодичні коливання, шум – 
неперіодичні. 

Нехай маємо приміщення з джерелом звуку потужністю ( )tW . За малий 

проміжок часу t∆  зміну величини звукової енергії можна записати у вигляді: 

( ) ( ) ( ) ttEttWtE ∆⋅−∆⋅=∆ η ,   (1) 

де ( )tW   – звукова потужність. Це загальна кількість звукової енергії, що 

випромінюється джерелом за одиницю часу (ват, децибел); ( )tE  – звукова енергія. 

Це енергія коливань часточок середовища, що переносять звукові хвилі в момент 

часу t (ват/сек); η  – коефіцієнт втрати звукової енергії за одиницю часу, що залежить 

від параметрів приміщення. 
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Діапазон зміни потужності надзвичайно широкий і вухо людини не завжди 

може сприймати звукову потужність в абсолютних одиницях (від 
1210−  ват до ∞+ ), 

а тому в інженерній практиці цю величину виражають в логарифмічних одиницях 

(фактично безрозмірних) : ( )12
0

0

10
lg

lg
10 −== W

W

W
W , тобто реакція вуха людини 

на різну гучність звуку має логарифмічний характер. Кажуть «Жива природа живе по 
логарифму», тому що зміна багатьох фізичних та біологічних процесів пропорційні не 
вхідному впливу, а логарифму вхідного впливу.  

Розділивши обидві частини рівняння (1) на t∆  і перейшовши до границі при 

0→∆t , одержимо диференціальне рівняння першого порядку: 

)t(E)t(W
dt

dE
η−= .    (2) 

1. Розглянемо загальний розв’язок диференціального рівняння (2) при умові  

constW)t(W == , )t(EE = : 

dt
)t(EW

dE
=

−η
;  

 
( )

dt
)t(EW

)t(EWd
η

η
η

−=
−
−

; 

ClntEWln +−=− ηη ;  ( )teCWE η

η
−⋅−=

1
.           (3) 

Якщо джерело звуку W  включено в момент 0=t , тобто 00 =)(E , то 

WC =  і маємо частинний розв’язок диференціального рівняння, а процес зміни 
енергії в приміщенні описується формулою: 

( )
η

η teW
E

−−
=

1
.      (4) 

Якщо джерело звуку працює впродовж довгого часу ( )0→+∞→ − te;t η
, то 

наступає рівновага між енергією, що випромінює джерело звуку і витратами енергії в 
приміщенні. В цьому випадку величина енергії в приміщенні буде обчислюватись по 
формулі: 

η
W

E = .                         (5) 
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2. Якщо джерело звуку буде виключено )W( 0= , то диференціальне 

рівняння буде мати вигляд: 

E
dt

dE
η−= , 

а його загальний розв’язок: 
teCE η−⋅= . При початкових умовах 00 E)(E =  

маємо затухання звуку, яке відбувається по формулі: 

teEE η−⋅= 0 .     (6) 

Розглянувши таку задачу, студенти 

1) повторять знаходження загального та частинного розв’язків 
диференціального рівняння; 

2) краще зрозуміють фізичний зміст початкових умов; 
3) теоретичним методом доведуть формули (4), (5), (6), які використовуються в 

інженерній практиці. 
До того ж, наприклад, формули (5), (6) в архітектурі мають дуже важливе практичне 
значення, за допомогою яких оцінюються акустичні властивості приміщень на стадії 
проектування. 
 Для цього в архітектурі вводиться поняття «час реверберації» –  час, протягом 
якого енергія в приміщенні зменшується в 106 разів, що відповідає зменшенню 
звукового тиску на 60 децибел. Час реверберації Т залежить від об’ємів V акустично 
пов’язаних між собою приміщень, від площ S їх поверхонь, що поглинають звукову 
енергію в залежності від матеріалів, які використовуються при будівництві. Кількісно 
енергія, що поглинається матеріалом, відбивається, проникає з одного приміщення в 
інше, описується коефіцієнтами звукопроникнення: 

.

;

падаюча

відбита

падаюча

відбитападаюча

E

E

E

EE

=

−
=

τ

α

     (7) 

Звичайні будівельні матеріали мають невисокі значення α , які задаються таблично. 

Наприклад, при частоті 500 Гц 020,бетону =α . Тобто тільки 2% звукової енергії 

поглинається, а решта – 98% відбивається в приміщення. Для відштукатурених стін 

030,=α , для паркетної підлоги 10,=α . Є спеціальні матеріали, які мають 

коефіцієнт поглинання звуку в 10 – 15 разів більші. Якщо середній коефіцієнт 

поглинання звуку приміщення 20,<α , то час реверберації обчислюється по 

формулі Себіна: 

загсер S

V,
T

⋅
⋅

=
α

1630
.           (8) 
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Якщо 2≥серα , то час реверберації обчислюється по формулі Ейринга: 

( )серзаг lnS

V,
T

α−⋅−
⋅

=
1

1630
.      (9)    

Якщо ж коефіцієнт α  на різних поверхнях суттєво відрізняється, то час реверберації 
обчислюється по формулі Мілінгтона: 

( )i
n

1i
i lnS

V,
T

α−⋅

⋅
=

∑
=

1

1630
.             (10) 

З формули (6) 

6

0

10−− == te
E

E η
,  

elgT ⋅
=

6
η .        (11) 

В стані рівноваги між джерелом енергії і втратами енергії ( )+∞→t  величина 

енергії для одного приміщення обчислюється по формулі 
η
W

E =  , а при акустично 

зв’язаних між собою двох приміщень по формулах: 

1
1 η

W
E = ;     

21
2 ηη

τW
E = . 

Якщо ці значення енергій не влаштовують проектанта, то він мусить міняти 
параметри приміщень. 

Цей матеріал можна ефективно використати в учбовому процесі. Для 
здобувачів вищої освіти, що вивчають вищу математику, розглядати лінійні 
диференціальні рівняння, що описують звуковий процес з двох, трьох акустично 

зв’язаних приміщень ( )321 ηηη ≠=  з різними початковими умовами і 

розв’язуються методом варіації довільних сталих [1, с. 273]. 
Для студентів-архітекторів старших курсів запропонувати курсові роботи по 

розрахунку звукового процесу для простих приміщень при різних значеннях частот 
(Гц) і відповідних значень коефіцієнтів звукопоглинання матеріалів та конструкцій [2, 
додаток 1, таблиця 1]. 

Така методична робота переслідує мету демонстрації використання 
математичних методів в розв’язанні практичних задач, а студентам-архітекторам 
необхідність вчити математику щоб вміти аналізувати та розв’язувати архітектурні 
процеси, проводити їх техніко-економічний аналіз та формулювати висновки. 
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This article considers application of mathematics for various architectural processes, 
namely, solving problems by the topic «Sound energy of premises». This helps 
motivating higher education students to study higher mathematics. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ РОЗРІЗНЕНИХ 
ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Розглянуто особливості реалізації інформаційної системи, що обробляє дані з ряду 
пристроїв ІоТ. Для комунікації із пристроями вибрано супутниковий зв'язок 
Iridium. Наведено приклад пакету передачі даних та здійснено його 
дешифрування. Користувацький інтерфейс інформаційної системи реалізовано з 
використанням фреймворку Angular та компонентів Material. 
Ключові слова: розробка, ІоТ, протокол передачі, Iridium, C#. 
 

В сучасному світі не є новиною те, що технології надзвичайно швидко 
розвиваються. Майже в кожного громадянина знайдеться мобільний телефон, 
комп’ютер чи планшет. Одним із найважливіших складових цих технологій – доступ 
до мережі Інтернет. Очевидно ж, що це дає безліч цікавих можливостей, таких як: 
обмін фотографіями та відео; доступ до глобального серверу для онлайн-гри з 
друзями чи створення власного локального серверу для своїх потреб.  

Однак, технології й далі продовжують стрімко розвиватися. Завдяки ним 
людство має змогу досліджувати космос. За даними «BBC Україна» в 2011 на орбіті 
планети Земля знаходилося дев’ятсот п’ятдесят сім штучних супутників [1]. 
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Отож, давайте уявимо, що ми маємо певний резервуар, який заповнений 
водою. Для перевірки кількості води можна заглянути в резервуар. Тепер уявімо, що 
ми маємо не два-три цих резервуари, а набагато більше. Наприклад, від двохсот до 
чотирьохсот. І перед нами поставлено завдання – обійти всі резервуари, заміряти 
рівень води та інші необхідні дані; записати ці дані в паперовий журнал (для 
звітування). Це займе досить багато часу, та й це при умові, що наші резервуари 
стоять в одному місці. Логічно ж, що така кількість резервуарів не стоятиме в одному 
місці – вони будуть розміщені в різних точках на певній відстані один від одного. 
Тому для виконання подібного завдання потрібно витратити досить багато часу. 

За допомогою сучасних технологій це можна робити автоматично й без участі 
людини. Розміщуємо в наших резервуарах пристрої, які будуть через певний 
інтервал часу відправляти необхідні дані до сервера, а сервер, після відповідної 
обробки, буде відправляти на телефон власника короткі текстові повідомлення про 
рівень води в резервуарах. 

Технічне завдання полягає в розробці та розгортанні веб-сервісу (у 
майбутньому, можливо, мобільного додатку), що буде обробляти вхідні дані з 
підключених пристроїв через сервіс супутникового зв’язку Rock7 [2]. Після обробки 
вхідних даних, веб-сервіс надсилатеме короткі текстові повідомлення клієнтам через 
SMS-сервіс Twilio [3]. Також потрібно реалізувати так званий профіль пристрою 
«WM6-v0». «WM6-v0» – це умовна назва фізичного пристрою, що буде проводити 
необхідні заміри рівня води й надсилатиме закодовну інформацію на супутниковий 
портал Rock7. Наступне завдання – створення веб-сторінки для клієнтів. Спершу вони 
повинні пройти реєстрацію, а потім авторизацію, й тоді вони матимуть доступ до 
своїх пристроїв та зможуть змінювати їх налаштування.  

Підключені пристрої передаватимуть дані через один з двох каналів: 
супутниковий або стільниковий. Інформація повинна бути оброблена та надана 
клієнтам у зручному для розуміння вигляді. Діючій системі потрібно буде лише 
інтегрувати послуги супутникового зв’язку. Надалі може бути додано канал 
стільникового зв'язку. Найважливіший спосіб доставки інформації для клієнтів – SMS. 
Надалі може бути реалізовано мобільний додаток. 

Отож, наш веб-сервіс повинен бути доступний через інтернет. Основні 
функції включають в себе надсилання і отримання супутникових та SMS-повідомлень 
через веб-сервіси, оновлення бази даних та обслуговування інтерактивної веб-
сторінки. На рис. 1 зображено схему обробки даних. 
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Рис. 1. Схема обробки даних 

 
Апаратна частина була розроблена спеціалістами компанії «Meadowlark 

Solutions» та зображена на рис. 2. Оскільки не завжди присутнє покриття 
стільникового звязку у вже інстальованих пристроїв, то було вирішено скористатися 
супутниковим зв’язком для передачі даних. Найпростішим способом є використання 
готових супутників на орбіті. Компанія «Iridium Communications Inc.» є всесвітнім 
оператором супутникового зв’язку та має 100% покриття поверхні Землі. 
Незважаючи на певні фінансові труднощі спочатку свого існування, станом на 2011 
рік компанія має більше 500 000 клієнтів. Таким чином було обрано систему 
супутників Iridium для комунікації існуючих пристроїв із сервером обробки даних. 
Для цього до апаратної частини ІоТ пристрою додали компоненти Rock Seven, що 
забезпечили комунікацію із супутниками Iridium. Крім того веб-портал Rock Seven 
надає механізм АРІ для зручного трекінгу, обробки та перехоплення даних із 
підключених ІоТ пристроїв. 

Пакети даних є ключовим механізмом передачі інформації до та з 
мобільного обладнання. Тіло повідомлень усіх передач містить закодовані пакети 
даних. Пакети складаються з двох частин: Формат даних (F) і Корисні дані (P), які 
йдуть послідовно один за одним. Корисні дані – це ті дані, які зібрав і надіслав наш 
конкретний пристрій. Формат даних - це 2-байтове слово. Це слово позначає формат 
корисних даних. Корисні дані мають різну довжину та тип. 

У таблиці 1 зображено приклад отриманого пакету з даними та опис способу 
розкодування. Наприклад, закодований час(<tim>) до нас приходить в 
шістнадцятковій системі числення (HEX) – «0018DFA9» як рядок тексту. А коли ми 
його розкодуємо то отримаємо «1/18/2020 20:48:41». Тобто отримане HEX-значення 
представляє певне число. Це кількість секунд, які ми додаємо до раніше 
встановленої базової дати і отримаємо вже готову фінальну дату. Відповідно 
виконуємо такі ж дії (подібні) для широти(<lat>)  та довготи(<lon>). Тільки вони вже 
розкодовуються по іншому (В цілях безпеки передачі даних). 
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Таблиця 1 
Формат пакету даних 

 Data Format <tim> <lat> <lon> 

Закодовано 0x3200 0x0018DFA9 0x41FFC28F 0xC2C7CCCD 

Розкодовано 3 1/18/2020 20:48:41 31.97 -99.90 

 
Таким чином інформаційна система успішно обробила пакет даних із 

інформацією про місцерозташування пристрою та часовою міткою зняття показників. 
 

Рис. 2. Друкована плата пристрою та інстальований виріб 

 
Для реалізації інформаційної системи було обрано наступні технології 

розробки: 

• .NET Core – платформа розробки з відкритим кодом й призначена для 
створення кросплатформених додатків. За допомогою цієї технології будемо 
працювати з базою даних, обробляти повідомлення, організовувати 
реєстрацію/авторизацію користувачів та інше [4]. 

• TwilioSMS – онлайн-сервіс, що дозволяє надсилати та отримувати 
повідомлення. Тобто, наш back-end буде приймати, та відправляти повідомлення за 
допомогою TwilioSMS бібліотеки [3]. 

• Angular JS – фреймворк на мові JavaScript, що розробляє компанія Google. 
Має відкритий код та призначений для розробки односторінкових додатків (SPA – 
single page application) [5]. 

• Angular Material UI – один із багатьох компонентів Angular, що призначений 
для створення стилю відображення веб-сторінок. Тобто це зовнішній вигляд наших 
сторінок. Спершу було прийнято рішення працювати із Bootstrap, але пізніше було 
прийнято рішення перейти на Material через його кращу взаємодію з Angular [6]. 
Також варто згадати про  
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• EntityFramework – об’єктно-орієнтована технологія для доступу до даних і є 

object-rational mapping (ORM) рішенням для .NET Framework від Microsoft. 

Дає можливість взаємодіяти з об’єктами з використанням Entity SQL. 

• MS SQL – система управління базами даних (СУБД) від Microsoft. 

В першу чергу було створено проект на .NET Core та базу даних SQL (англ. 

structured query language – мова структурованих запитів). Туди було внесено тестові 

дані й реалізовано ряд контролерів на стороні серверу для обробки вхідних даних, а 

також для комунікації з frontend системою користувацького інтерфейсу. 

З метою економії дорогого трафіку супутникового звязку на етапі розробки та 

тестування інформаційної системи нами було використано безкоштовну утиліту. Це 

дозволило земулювати роботу ІоТ пристроїв. 

Після створення базового функціоналу backend системи, було розпочато 

розробку користувацького інтерфейсу за допомогою Angular JS [6]. Розроблено вікно 

авторизації та аутентифікації користувача, після успішної авторизації користувач 

отримує доступ до таблиці з інформацією про ІоТ пристрої та можливість 

знійснювати CRUD операції. Реалізоване модальне вікно, за допомогою якого ми 

можемо створювати та редагувати параметри ІоТ пристрою (рис. 3). Наступним 

етапом була розробка системи обробки повідомлень. Самі повідомлення надходять 

в форматі текстових рядків із символями шістнадцяткової системи числення. І на 

стороні backend потрібно розкодувати ці повідомлення та провести з ними необхідні 

операції. Наприклад, створити в базі рядок про новий ІоТ пристрій, або ж замінити 

інформацію у вже існуючого.  

В майбутньому, потрібно реалізувати отримання та надсилання повідомлень 

через сервіс Twilio та обробку цих повідомлень відповідно до їх змісту. А в основній 

таблиці додати ще одну кнопку, яка відповідатиме за надсилання повідомлень. 

На рис. 4 зображена одна із основних сторінок керування ІоТ пристроями. На 

ній пристуня сама таблиця із даними про пристрої. Над таблицею розміщена кнопка 

«Add New WM6 Device». При натисканні на неї відкриється модальне вікно, де 

потрібно ввести дані про пристій, який ви хочете додати (рис. 3). 
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Рис. 3. Модальне вікно створення та редагування параметрів ІоТ пристрою 

 
 

 
Рис. 4. Сторінка «Device» 

 
При натисканні на кнопки «Редагування», «Копіювання», «Видалення» (на 

рис. 4 зображені у відповідному порядку) відбувається відповідна дія. Коли 
редагуємо, то з’являється модальне вікно із вже заповненими полями конкретного 
пристрою й залишається лише відредагувати відповідні поля. При копіюванні та 
видаленні з’являється вікно, яке запитує чи впевнені ви в своєму виборі. І вже після 
того виконує відповідну дію над таблицею. 
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Наступні три кнопки – «Надіслати», «Отримати дані про пристрій» (англ. Get 
Sensor), «Отримати місце знаходження» (англ. Get Location) (на рис. 4 зображені у 
відповідному порядку). Коли нам необхідно надіслати певне повідомлення – ми 
натискаємо на відповідну кнопку. Для отримання даних про пристрій потрібно 
натиснути другу або третю кнопку із секції. Коли ж ми натиснемо на першу кнопку, то 
відкриється діалогове вікно, яке має більш розширені функції надсилання 
повідомлень. (рис. 5). В ньому також продубльовані кнопки отриманння даних, що 
були описані вище. Також ми можемо надсилати необхідні нам команди для 
конкретного пристрою ввівши їх у відповідне поле вікна. Крім того діалогове вікно 
надсилання повідомлень до ІоТ пристрою дозволяє здійснювати налаштування 
пристрою, перевірити з’язок з ним, здійснити запит на отримання потрібних даних 
тощо.  

 
 Рис. 5. Діалогове вікно надсилання повідомлень 

 

Висновок. Отже, реалізація цього проекту значно полегшує роботу людям, 
яким потрібно займатися обробкою даних, що розрізнені як географічно так і за 
змістом. Концепція ІоТ якнайкраще підходить для цього. Тому нами запропоновано 
один із способів реалізації відповідної інформаційної системи автоматичної обробки 
таких даних. Проект використовує одні із найновіших технологій. Попереду ще чекає 
фінальний етап розробки, етап оптимізації та тестування. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВІДВІДУВАНЬ ГЛЯДАЧІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КІНОТЕАТРУ 

 
Описано та обґрунтовано механізм визначення за допомогою запитів даних тих 
об’єктів, які не використовувалися у виробничій діяльності установи протягом 
заданого проміжку часу. З метою демонстрації функціонування даного механізму 
наведено послідовність запитів для визначення постійних глядачів кінотеатру, які 
не відвідували його у заданому часовому діапазоні. Обґрунтовано інтерфейс 
розробленого модуля інформаційної системи для використання цих запитів, 
форми, з якої виконується введення параметрів і відповідного звіту. Наголошено 
на доцільності використання розробленого програмного модуля для зацікавлення 
неактивних глядачів у відвідуванні кінотеатру шляхом пропонування їм знижок та 
додаткових послуг. Спрогнозовано підвищення прибутковості діяльності 
кінотеатру за допомогою збільшення в такий спосіб кількості глядачів. 
Ключові слова: створення запитів на основі запитів, параметри поєднання таблиць 
бази даних, комплексне використання форм, запитів та звітів. 

 
У сучасному світі, насиченому інформаційними технологіями, з кожним днем 

збільшується значущість інформації і пов'язаних з нею інформаційних ресурсів. 
Однією з основних властивостей великих обсягів інформації є їх структурованість, 
оскільки саме від характеру структури даних залежить швидкість їх обробки [1]. 

Бази даних (БД) надають можливість безпечно зберігати інформацію в 
структурованому вигляді, і тому практично будь-яка організація потребує 
інформаційну систему (ІС) на основі БД, яка задовольнить її потреби в зберіганні, 
управлінні і адмініструванні даних [2]. В сучасних ІС основна увага зосереджена на 
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обробці накопичених даних [2; 3]. Але сучасні системи управління базами даних 
(СУБД), використовуючи мову запитів SQL, здатні не лише проводити статистичний 
аналіз наявних даних, а й автоматизовано визначати об’єкти, які не 
використовуються протягом заданого проміжку часу [4]. А цілеспрямований вплив 
на такі об’єкти, в свою чергу, дає змогу підвищити прибутковість діяльності установи. 

Дослідимо, для прикладу, можливості використання ІС для підвищення 
прибутковості діяльності кінотеатру за рахунок залучення неактивних глядачів 
шляхом пропонування їм знижок та додаткових послуг. 

Для аналізу візитів глядачів та рентабельності прокату фільмів за допомогою 
СУБД Microsoft Access нами було розроблено інформаційно-пошукову систему 
“Кінотеатр”. Розглянемо спочатку реалізовану в ній форму для введення даних про 
чергування на касі і продаж квитків, а потім опишемо будову та результати 
використання модуля для виявлення неактивних глядачів за вказаний період. 

Дані для форми ПродажКвитків беруться нами з одноіменної таблиці, яка 
пов’язана з таблицями Сеанси та ПостійніГлядачі. Ця форма, в свою чергу, 
підпорядкована формі ЧергуванняНаКасі, оскільки за одне чергування може бути 
продано багато квитків. В даній формі у табличному макеті редагуються поля 
КодСеансу, НомерРяду, НомерМісця, Ціна, КатегоріяГлядача, 

КодПостійногоГлядача (рис. 1). За рахунок усунення дублювань, надлишковостей та 
неузгодженостей [4] ця форма дає змогу швидко вносити відомості про продаж 
квитків навіть недосвідченим користувачам. Для ідентифікації сеансу в 
інформаційній системі зберігається лише його код, а відомості про відповідний 
фільм, акторів та кіностудії містяться в інших таблицях, оскільки вони напряму не 
залежать від продажу квитків. Зазначимо також, що категорія відвідувача для 
кожного продажу квитка вказується обов’язково, а КодПостійногоГлядача 

встановлюється зі списку лише тоді, коли він забажав ідентифікувати себе, адже 
загальновідомо, що більшість квитків в кінотеатрах реалізуються безособово. 
Зрозуміло також, що реалізацію квитків можливо здійснювати лише на наявні та 
вільні місця в залі. 

Використовуючи наведену форму, співробітники кінотеатру можуть швидко 
додавати та змінювати дані про продаж квитків. Автоматизація цього процесу 
спрощує роботу та заощаджує час, що, для прикладу, може запобігти утворенню 
черг на касі та сприяти підвищенню прибутковості діяльності кінотеатру. Адже, як ми 
знаємо, через великі черги, зумовлені низькою швидкістю оформлення квитків, 
щодня багато клієнтів кінотеатрів відмовляється від ідеї сходити в кіно. 
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Рис. 1. Вигляд форми ЧергуванняНаКасі з підпорядкованою формою ПродажКвитків в 

режимі форми 
 

Перейдемо до опису модуля для виявлення неактивних глядачів за вказаний 
період. З метою введення початкової та кінцевої дат відбору даних нами було 
розроблено форму ФормуванняЗвітівЗаПеріод (рис. 2) в режимі конструктора. Для 
введення початкової та кінцевої дати в ній було додано два поля, яким було задано 
короткий формат дати, правило перевірки Is Not Null і відповідні імена. Полю 
ПочатковаДата ми задали значення по замовчуванню Date()-Day(Date())+1, а полю 
КінцеваДата – значення Date(). Це дало змогу при завантаженні цієї форми в полі 
початкової дати автоматично відображати перше число поточного місяця, а в полі 
кінцевої дати – поточну дату, тобто по замовчуванню аналізувати дані глядачів за 
поточний місяць. Застосування ж формату поля дозволило використати для 
редагування цих полів крім звичайного рядка вводу ще й стандартний календар. 

Обгрунтуємо тепер структуру запиту ПостійніГлядачіБезВізитівЗаПеріод, 
який базується на запиті ВізитиПостійнихГлядачівЗаПеріод. Останній запит 

формується на основі таблиць ПостійніГлядачі, ПродажКвитків та Сеанси. 
Групування записів у цьому запиті ведеться по полю КодПостійногоГлядача,   а 
відбір – по полю Дата з таблиці Сеанси. Умовою відбору по цьому полю є вираз 
Between [Forms]![ФормуванняЗвітівЗаПеріод]![ПочатковаДата] And 

[Forms]![ФормуванняЗвітівЗаПеріод]![КінцеваДата] (рис. 3). Тому цей запит 
виводить унікальні коди тих постійних глядачів, які відвідували кінотеатр за вказаний 
у формі ФормуванняЗвітівЗаПеріод період. Зрозуміло, що для коректного 
виконання цього запиту зазначена форма має бути відкрита в режимі форми. 
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Рис. 2. Вигляд форми ПостійніГлядачіБезВізитівЗаПеріод в режимі форми 

 

 
Рис. 3. Вигляд запиту ВізитиПостійнихГлядачівЗаПеріод в режимі конструктора 

 
Цей допоміжний запит дає змогу розробити запит 

ПостійніГлядачіБезВізитівЗаПеріод. Його джерелом крім запиту 
ВізитиПостійнихГлядачівЗаПеріод є також таблиця ПостійніГлядачі. Для аналізу 
даних всіх постійних глядачів нами у вікні Параметри об’єднання, яке викликається 
з контекстного меню зв’язка між таблицею та запитом, встановлено перемикач типу 
зв’язка по полях КодПостійногоГлядача в положення Включити ВСІ записи з 
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“ПостійніГлядачі” і лише ті записи з “ВізитиПостійнихГлядачівЗаПеріод”, де 
зв’язані поля рівні. Цей запит виводить поля даних з таблиці ПостійніГлядачі, але 
лише з тих записів джерела, де поле КодПостійногоГлядача запиту 
ВізитиПостійнихГлядачівЗаПеріод рівне Is Null, що вказує на те, що у даного глядача 
немає візитів за вказаний період (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вигляд запиту ПостійніГлядачіБезВізитівЗаПеріод в режимі конструктора 

 
Природно, що при завантаженні цього запиту на виконання ми отримаємо 

перелік даних глядачів, які не відвідували кінотеатр протягом вказаного у формі 
ФормуванняЗвітівЗаПеріод періоду часу. Тому на основі запиту 
ПостійніГлядачіБезВізитівЗаПеріод нами було створено відповідний звіт за 
допомогою майстра (рис. 5), який забезпечує наочне подання отриманих даних. 

 
Рис. 5. Вигляд звіту ПостійніГлядачіБезВізитівЗаПеріод в режимі подання звіту 

 
Виклик цього звіту виконується з форми, наведеної на рис. 2, за допомогою 

відповідної кнопки. 
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Використовуючи описаний програмний модуль, можна з’ясувати причини 
відсутності виведених у звіті глядачів протягом зазначеного у формі періоду часу, 
запропонувати їм додаткові послуги, персональні знижки, розрекламувати 
репертуар для заохочення відвідування кінотеатру, що сприятиме підвищенню 
прибутковості його діяльності. 

1. Разработка базы данных «Магазин». URL: https://knowledge.allbest.ru/ 
programming/2c0b65635b3bc69b4c43a89421306c37_0.html (дата звернення: 
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2005. 477 с. 3. Бекаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. Самоучитель Microsoft Access 2013. 
Санкт-Петербург : БХВ-СПб, 2014. 464 с. 4. Шпортько О. В., Шпортько Л. В. Розробка 
баз даних в СУБД Microsoft Access: практикум для студентів вищих та учнів 
професійно-технічних навчальних закладів. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 
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AUTOMATION OF THE ANALYSIS OF THE NUMDER OF CINEMA VISITORS 

TO INCREASE THE PROFITABILITY OF CINEMA’S FUNCTIONING 
 
The mechanism of the discovering with the use queries of the objects that have not 
been used in the production practice of the institution for a period of time which is 
given is described and explained. In order to demonstrate the use of this mechanism, a 
sequence of queries is given to identify regular visitors of the cinema who did not 
attend it for a period of time, which is given. The interface of the developed module of 
the information system for the use of these queries, the form, from which the 
parameters and the corresponding report are entered, is substantiated. It is 
emphasized in the expediency of using the developed software module to interest 
inactive viewers in visiting the cinema by offering them discounts and additional 
services. This program is done to increase the profitability of the cinema by increasing 
the number of spectators. 
Keywords: creation of the query based on another query, combination of the 
parameters and table database, the integrated use of forms, query and reports. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРЕКТНОГО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ОСНОВНУ 

ГІЛКУ ПРОГРАМНОГО ПРОЕКТУ ПІД ЧАС ЙОГО КОМАНДНОЇ РОЗРОБКИ 
 
Описано проблематику коректного внесення змін до програмного проекту під час 
його командної розробки. Досліджено причини виникнення та обґрунтовано 
способи усунення типових помилок, які виникають при клонуванні віддаленого 
репозиторію на локальну робочу станцію. Наведено приклади неправильного та 
правильного внесення змін до головної гілки репозиторію. Описано можливості 
керування віддаленим репозиторієм декількома адміністраторами. Наведено 
рекомендації по забезпеченню коректного внесення змін в основну гілку 
програмного проекту. 
Ключові слова: командна розробка програмного забезпечення, основна гілка 
програмного проекту, відгалуження програмного проекту. 

 
На сьогоднішній день важко уявити ІТ-індустрію без одного з найбільших 

сервісів онлайн-хостингу репозиторіїв GitHub. Недарма його ще називають 
«соціальною мережею для розробників». Окрім можливостей розміщення власного 
коду, спілкування, коментування записів один одного, GitHub дозволяє взаємодіяти 
з іншими розробниками в різних проектах та вносити в них зміни. 

Робота над розробкою певного проекту розпочинається зі створення 
спільного віддаленого репозиторію, в який кожен розробник має змогу вносити свої 
змінити та корективи. Окремий розробник, розв’язуючи доручені йому завдання, 
модифікує код проекту в своїй гілці [1]. Після вирішення одного чи декількох завдань 
він зберігає внесені ним зміни в гілку master робочої версії проекту. Але зміни 
одного з розробників можуть спричинити некоректну роботу коду інших 
розробників. Саме через це виникає потреба у перевірці та узгодженні змін перед їх 
внесенням до основної гілки master. Щоб уникнути небажаних комітів, власник 
проекту повинен перш за все обмежити неконтрольоване внесення змін іншими 
учасниками проекту. Це не означає заборону іншим членам команди працювати над 
проектом. Кожен розробник має змогу долучитись до проекту, але після створення 
власного відгалуження (fork), куди без проблем зможе вносити корективи. З цього 
відгалуження він може відправляти внесені зміни в головний репозиторій шляхом 
створення запиту на прийняття змін (pull request) [2]. В свою чергу, власник 
головного репозиторію може як прийняти внесені зміни, зберігши їх у гілці master, 
так і повернути їх назад розробнику на доопрацювання. 

Забезпечення дієздатності програмного коду, збереженого в гілці master, є 
на сьогодні і буде залишатися в майбутньому актуальним завданням. Тому 
дослідимо в цій статті засоби web-сервісу GitHub для забезпечення коректного 
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внесення змін в цю гілку та вкажемо на способи усунення типових помилок, які 
виникають при використанні віддалених репозиторіїв. 

Розглянемо особливості роботи з гілкою master на прикладі головного 
репозиторію академічного потоку груп, розміщеного на web-сервіс GitHub, в якому 
кожен студент зберігає дані про себе та своїх батьків. Перш за все, після створення 
головного репозиторію необхідно у ньому задати плавило перевірки запитів на 
внесення змін перед злиттям [3]. Ми поширили це правило на всі гілки проекту (хоча 
могли б і обмежитися гілкою master), вказавши на необхідності отримання 
принаймні одного схвального відгуку на кожен запит перед злиттям (рис. 1). Це 
правило забезпечує обов’язкову перевірку пропонованих змін іншим розробником. 

 

 
Рис. 1. Задання правила перевірки запитів на внесення змін перед злиттям 

 
Після цього, враховуючи те, що виконувати обов’язки адміністратора 

великого програмного проекту одній особі надзвичайно важко, ми надали першому 
співавтору цієї статті права співавтора проекту (адже другий співавтор був його 
власником) і забезпечили отримання сповіщень безпеки обома співавторами 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Задання двох адрес електронної пошти для отримання сповіщень 

 
Кожен учасник проекту (тобто кожен студент потоку) створював для себе 

власну гілку, копію репозиторію (fork) у власному обліковому записі на GitHub для 
віддаленого зберігання змін та копію цього ж репозиторію на локальному ПК для 
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поточної роботи. Але при спробі клонування файлів у власний каталог по протоколу 
https через консольну програму Git Bash в окремих студентів виникала помилка 
Failed to connect to 10.0.2.1 port 8080: Timed out (рис. 3). Пошук в Інтернеті шляхів 
вирішення цієї проблеми показав, що ця помилка пов’язана зі збереженими 
параметрами proxy-сервера користувача, які не відповідають реальним [4]. 

 

 
Рис. 3. Повідомлення про помилку при спробі клонування головного репозиторію 

 

Щоб у цьому переконатися, потрібно спочатку переглянути встановлені параметри 
програми за допомогою команди git config --global –l, а потім, у випадку виявлення 
запису https.proxy=..., видалити його командою git config --global –-unset http.proxy 
[4]. Типові результати виконання цих команд наведені на рис. 4. 

 
Рис. 4. Виконання видалення параметрів proxy-сервера з глобальних параметрів Git 

 
Після клонування при спробі перейти у свою гілку знову виникає проблема – 

доступна лише гілка master. Це пояснюється тим, що ми зробили «неповний клон». 
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Лише додатково виконавши команду git fetch –v, нам будуть доступні усі гілки з 
головного репозиторію [5]. Ця команда отримує всі оновлення, яких ми ще не 
маємо, і при цьому не змінює наш робочий каталог. 

Виконавши вдале клонування, кожен новий учасник проекту формував у 
робочому каталозі файл MyFamily.txt, створював коміт, попередньо додаючи зміни в 
індекс (staging area), та зберігав внесені зміни у власній віддаленій копії репозиторію 
за допомогою команди git push .... Після внесення змін до власного віддаленого 
репозиторію кожен студент отримував можливість виконувати запит на прийняття 
змін (pull request) до головного репозиторію, а співавтори проекту могли прийняти ці 
зміни, відхилити їх або відправити на доопрацювання, висловивши свої зауваження. 

Наголосимо, що перед внесенням змін у віддалений репозиторій 
обов’язково потрібно зчитати з нього останні корегування інших розробників та 
злити з власною гілкою за допомогою команди git merge. Невиконання цієї вимоги 
може призвести до знищення змін інших користувачів, як на рис. 5 (перед рядками, 
які могли б бути помилково видалені, на цьому рисунку виводиться знак «-»). Саме 
завдяки перевірці змін перед злиттям такі ситуації можна виявити та запобігти втраті 
даних. 
 

 
Рис. 5. Приклад запиту на злиття до головного репозиторію з некоректним внесенням змін 

 
Якщо ж виконати ці вимоги і вчасно усувати конфлікти, то після прийняття змін у 
файлі MyFamily.txt будуть накопичуватися дані всіх студентів потоку незалежно від 
часу їх внесення (рис. 6). 
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Рис. 6. Вміст файлу MyFamily.txt гілки master після коректного внесення змін 

 
Проаналізувавши результати проведеного нами дослідження, приходимо до 

таких висновків: 
1. Для кожного розробника програмного проекту варто створювати 

відгалуження (fork) у власному віддаленому репозиторії. Це дозволяє їм 
розв’язувати задачі в межах проекту, не відволікаючи власника головного 
репозиторію на осмислення проміжних змін. 

2. У головному віддаленому репозиторії кожного програмного проекту 
доцільно виділяти гілку робочої версії (як правило, master) та захищати її від 
внесення змін без узгодження з програмними менеджерами чи адміністраторами. 
При цьому кожен розробник повинен мати доступ до цієї гілки для 
безперешкодного зчитування останніх внесених у неї змін. 

3. На сьогодні захист окремих гілок віддаленого репозиторію програмного 
проекту доцільно реалізувати за допомогою правил. Це забезпечує централізований 
доступ до засобів захисту програмного проекту і можливості їх прозорого 
адміністрування. 
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THE USE OF MEANS OF ENSURING CORRECT MAKING CHANGES TO THE MAIN BRANCH 
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The issue of correct changes to the software project during its team development is 
described. The causes of occurrence and substantiation of ways to eliminate typical 
errors that occur when cloning a remote repository to a local workstation are 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

НА ОСНОВІ Т-ПРЕДСТАВЛЕНЬ 
 
У статті розглянуто структурно-феноменологічну модель поширення інформації у 
соціокомунікативних середовищах, зокрема, соціальних мережах. Відповідний 
підхід дозволяє отримати систему звичайних нелінійних диференціальних 
рівнянь, яка за умови континуалізації зводиться до диференціального рівняння в 
частинних похідних типу Буссінеска. Проводиться дослідження цього рівняння на 
основі Т-представлень, отримано низку класів розв’язків, які включають 
локалізовані хвилі. 
Ключові слова: соціальна мережа, граф потоку повідомлень, збудження, поріг 
активності, задача Коші, відокремлена хвиля, солітон, фронт хвилі, рівняння 
Буссінеска. 

 
Вступ. Останніми роками дослідження відокремлених хвиль відіграє важливе 

значення у багатьох прикладних галузях. Адже розв’язки типу біжучої хвилі описують 
різноманітні явища в механіці рідин, гідродинаміці, оптиці, фізиці плазми, фізиці 
твердого тіла, біології, метеорології та інших галузях. Зауважимо, що відокремлені 
хвилі часто виникають на границях динамічних середовищ з різними фізичними 
характеристиками, такими як «вода-повітря» (в цьому випадку розглядають рівняння 
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мілкої води), на границях стратифікованих рідин, на границі “газ-вакуум”, в тонких 
газових дисках галактик, що повертаються в гравітаційному полі, на границі мантії 
Землі (поверхня Мохоровичича). 

Існує багато моделей, що описують процеси поширення відокремлених 
хвиль та методів точного і наближеного розв’язку модельних диференціальних 
рівнянь. Добре відомі рівняння Кортевега де-Вріза (КдВ), які описують процеси 
поширення відокремлених хвиль на мілкій воді та низка їх узагальнень, зокрема, 
рівняння КдВ п’ятого порядку, Курамото-Сивашинського-КдВ, КдВ-Бюргерса-
Курамото [7]. Ці рівняння моделюють низку явищ, таких як нескінченно довгі хвилі в 
стратифікованій воді океану, акустичні хвилі в кристалічній решітці та інші. Хвильові 

процеси на поверхні води описуються рівнянням Бусинеска [6] : 

),,()(),(),( 3
03

12

2

3
0 tixughugtxughtxu xxxxxxxxtt ++=  ,  

де 0h – глибина рідини у незбуреному стані, g -прискорення вільного падіння, 

),( txu – функція, що описує відхилення поверхні води від незбуреного стану. 

Останніми роками розроблено багато ефективних методів знаходження 
розв’язків відповідних рівнянь типу біжучої хвилі, таких як метод оберненої задачі 
розсіювання [7], методи перетворення Беклунда, трансформацій Дарбу, tanh-метод 
та його модифікації, метод узагальнених гіперболічних функцій, метод 
відокремлених змінних, метод експонент. В даній роботі ми розглядатимемо 
рівняння, яке отримане в роботі [1] та моделює процеси інформаційного обміну в 
ланцюжках соціальних мереж. 

 Знаходження локалізованих розв’язків рівняння соціокомунікативної 
взаємодії на основі Т-представлень. 

Розглянемо диференціальне рівняння в частинних похідних виду: 
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де u  – невідома функція, ()F  – поліном.  Нас цікавитимуть часткові розв’язки, що 

мають характер відокремленого локалізованого збурення незмінної в часі форми. 

Нехай )(~ tx – функція, що описує координату максимуму збурення. Під Т-

представленням будемо розуміти функцію виду: 

)./))(~(exp()(),( εγ txxgttxu −−= ,  (2) 

де γ  є амплітудою, ε  – параметр, що визначає локалізацію збурення, (.)g  – 

диференційовна функція, що задовольняє умови:  

0)( ≥xg , 0)0( =g , ,0)0(' =g  0)('' >xg .   

Очевидно, що функція )/))(~(exp( εγ txxg −−  може описати додатнє 

збурення будь-якої форми. В найпростішому випадку функція (.)g   є мірою, 
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визначеною на множині інтервалів в 1R . Аналогічно для системи диференціальних 
рівнянь 

0,...),,,...,,,...,,...,,,,...,,(
)1()1()()()()1()1()1(

1
211111

=
xxxx

m

x

m

x

m
txxtni uuuuuuuuxxtF

nn
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розв’язок будемо знаходити у вигляді: 

),,...,,())(),...,(),((),...,,( 2121
)()2()1( txxxWtttuuu n

T
m

Tm γγγ= , 

де )/)))(~),...,(~),(~(),,...,,((exp(),,...,,( 212121 εµ txtxtxxxxtxxxW nnn −= , 

),( baµ – функція міри, визначена на множині інтервалів },],.{[ nRbaba ∈ , )(1 tψ , 

)(2 tψ , …, )(tmψ –амплітудні функції, ε  – параметр локалізації збурення, 

)(~
1 tx , )(~

2 tx ,…, )(~ txn – функції, що визначають траєкторію збурення. 

На основі Т-представлень було знайдено нові класи розв’язків рівняння КдВ 
та показано, що відомі солітонні розв’язки рівняння КдВ є частковим випадком 
знайдених узагальнень [7].  

Розглянемо граф ),( VUG = , що описує соціальну мережу. Кожен 

індивід – учасник мережі описується вершиною графа і деяким вектором x , 
nRUx ⊂∈ , компонентами якого можуть бути, зокрема, географічні 

координати індивіда, IP-адреси комп’ютерів, з яких здійснюється 
підключення в соціальній мережі тощо. Якщо індивід отримав повідомлення, то 
він сам може згенерувати нове повідомлення з тим же контекстом або переслати 
отримане повідомлення без змін за умови, що його соціокомунікаційний потенціал 
(термін вперше запропонований В.В. Пасічником, А.Я. Бомбою, Ю.В. Турбалом  та 
Н.В. Кунанець [1]) перевищує деяке порогове значення. Повідомлення викликає 
зростання соціокомунікаційного потенціалу індивіда за певним законом (що може 
описуватись, наприклад, рівнянням передачі збудження по аксону), в залежності від 
маси повідомлення. Отримання повторного повідомлення також може призвести до 
зростання соціокомунікаційного потенціалу та подальшої повторної передачі 
повідомлень чи участі у дискусіях, форумах, тощо. Таким чином, можемо 
моделювати індивіда як «розумний» нейрон, який характеризується особливою 
константою – пороговим рівнем передачі соціокомунікаційного потенціалу, що 
змінюється континуально з часом та особливим механізмом передачі повідомлення 
по набору синапсів за умови перевищення порогового рівня збудження (з 
відповідною затримкою передачі сигналу по синапсу). Введемо деяку функцію 

),,( tixu , яка описує рівень комунікативної активності (РКА) кожного індивіда чи 

соціокомунікативний потенціал по відношенню до певної інформації 

(інформаційного повідомлення) Ii∈  в момент часу t . Вважатимемо, що 
комунікативна активність поширюється від одного індивіда до іншого через 
передачу повідомлень. 
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 Вербально механізм передачі повідомлень у соціальній мережі описується 

наступним чином. Нехай 21 , xx  - безпосередні партнери(існує ребро ),( 21 xx в графі 

G ) в певний момент часу t , причому 0),,( 1 >tixu , 0),,( 2 =tixu  . Поставимо у 

відповідність ребру ),( 21 xx  деяку функцію ),,( 21 ixxδ , що моделюватиме поріг 

передачі соціокомунікативного потенціалу, викликаного повідомленням Ii∈'  від 1x  

до 2x  (цей поріг можна розглядати як рівень довіри індивіда 2x  до індивіда 1x ). 

Загалом ),,(),,( 2121 ixxixx δδ ≠ . Нехай )),,(),,(( 12 tixutixuf −  - це деяка сила 

взаємодії між сусідніми елементами 1x  та 2x . Будемо вважати, що в момент часу, 

коли ),,()),,(0( 211 ixxtixuf δ=−  елемент 2x  активується, його 

соціокомунікативний потенціал ),,( 2 tixu починає зростати під дією сили, яка в 

момент активації рівна )),,(0( 1 tixuf − . Ведемо в модель деякий аналог концепту 

«маса» індивіда в контексті передачі повідомлення – чим більша його маса, тим 
повільніше індивід реагує на зміну активності своїх «сусідів». В такому випадку, 
виходячи з аналогу другого закону Ньютона, можемо записати систему рівнянь 
поширення соціокомунікаційного потенціалу:  

)),,(),,(()),,(),,((),,('' 11 tixutixuftixutixuftixum kkkkkk −+ −−−= ,  (3) 

)(),(,,1 1 iGxxnk kk ∈= + . 

Деталізація відповідних систем диференціальних рівнянь а також їх певне 
спрощення на основі процедури континуалізації, описане в роботі [1], дозволяє 
отримати рівняння виду : 

 ),,,(),,(2)
12

),,(),,((),,('' 3
4

2

1 tixutixua
a

tixuatixutixum xxxxxxxxxtk βα ++=−    (4) 

де α , β  – параметри силової взаємодії, a  – параметр континуалізації, який 

дозволить провести дискретизацію континуальної змінної x  в рівнянні та визначити 
рівень соціокомунікативного потенціалу окремих індивідумів у ланцюжку соціальної 

мережі. Зауважимо, що з точністю до )( 2aO  рівняння (4) є відомим хвильовим 

рівнянням, що описує, зокрема, коливання струни. Таке рівняння також допускає 
розв’язки, що являють собою локалізовану хвилю і легко можуть бути отримані 
методом Т-представлень [2].  Отже, будемо шукати розв’язки рівняння (4) у формі 

(2). Продиференціювавши функцію )/))(~(exp()(),( εγ txxgttxu −−= , отримуємо: 
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Тоді з рівняння (4) отримуємо: 
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 (5) 

Очевидно, що для того, щоб виявити локалізовану хвилю, нам потрібно 
знайти такі розв’язки рівняння (5). які задовольняють умови: 

0)0( =g , 0)( >xg , 0≠∀x .  Очевидно, що 0)0(' =g . В такому випадку 

інфінітизимальним  розв’язком (5) є нескінченно-тонка солітоноподібна хвиля 

( )/))(~(exp()(lim
0

εγ
ε

txxgt −−
→

). Останнє твердження випливає з аналізу (5) та 

співвідношень: 
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Нехай 0)(~ =− txx , 0)0(''',0)0('' == gg . Тоді з рівняння (5) отримуємо : 

0)))(/)('())(/))(')(')()(''(((
22

1 =+−− tttttttmk γγγγγγγ ,                 (6) 

0)(/)('' =tt γγ . 

Отже, амплітуда в точці максимуму збурення є або константою (що нас 
найбільше цікавить в даній роботі), або змінюється за лінійним законом. Розглянемо 
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випадок, коли vttx =)(~ , γγ =)(t  (хвиля рухається з сталою швидкістю та 

незмінною амплітудою). З рівняння (5) опримуємо: 
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 Нехай (.)~/(.) gg =ε , yvtx =− . Тоді останнє рівняння запишеться у вигляді: 
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0)0('~)0(~ == gg . 
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Нехай )()(~ 2 ypyg = . Зауважимо, що в такому випадку атоматично 

виконуватиме-ться умова  0)( ≥xg . Тоді: 

)(')(2)('~ ypypyg = , 

)('2)()(''2)(''~ 2 ypypypyg += , 

)(')(''6)()('''2)('''~ ypypypypyg += . 

)('')(''6)(')('''8)()(''''2)(''''~ ypypypypypypyg ++= . 

Тоді (7) запишеться у вигляді: 
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   (8) 

Тоді для того, щоб довести існування розв’язку у вигляді нескінченно-тонкої 

локалізованої хвилі досить знайти такий розв’язок (8), що 0)0( =p  та 

0,0)( ≠> xxp . Якщо 0)0( =p , то з рівняння (8) отримуємо співвідношння: 

)0('12)0('
24

)0('
24

)0('')0(''6)0(')0('''8 42

4

22

41 pp
a

vp
a

mpppp k +−=+ −
α

   (9) 

Очевидно, що (9) слід враховувати при формуванні початкових умов. 

Чисельні результати. На жаль, для рівняння (8) не вдається отримати 
спрощення, які б дозволили отримати аналітичні співвідношення для опису 
локалізованих солітоноподібних розв’язків. А тому скористаємось наближеними 
чисельними розв’язками в середовищі Mathcad рівнянь (9) та (8). Розв’язок рівняння 
(9) при наступних занченнях параметрів моделі: 

004.1,1.0,005.0,1.0,1.0,1 ====== Tam νβα  

0000001.0)01.0(''',0001.0)01.0('',000005.0)01.0(',000000001.0)01.0( ==== pppp

зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Розв’язок рівняння (9) 
 

Для значень параметрів 303.0,1,6.0,1,1.0 ===== Ta νβα , та 

початкових умов 6.0)0('''~,1.0)0(''~,0)0('~)0(~ ==== gggg  на часовому інтервалі 

],0[ T  отримуємо розв’зок (8) , зображений  на рис. 2. 
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Рис. 2. Розв’язок рівняння (8) 
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Рис. 3. Фрагмент профілю хвилі 
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Зауважимо, що на характер розв’язку суттєво впливає швидкість хвилі. Чим 
більша швидкість – тим менша область локалізації хвилі. Це бачимо, аналізуючи 
розв’язок, зображений на рис.4, що отриманий при заначеннях параметрів: 

083.0,5,6.0,1,1.0 ===== Ta νβα , та початкових умов 

6.0)0('''~,1.0)0(''~,0)0('~)0(~ ==== gggg . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 4. Розв’язок рівняння (8) 
 

Для випадку, коли функція )(~ xg -довільна, отримуємо розв’язки, що 

описують гармонічні коливання( див. рис.5-6) при наступних значеннях параметрів 

та початкових умовах: 46.1,0008.0,3.0,1.0,1.0,10 ====== Tam νβα , 

2)0('''~,1)0(''~,0)0('~)0(~ ==== gggg . 
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Рис. 5. Розв’язок рівняння (8), що описує гармонічні коливання 
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Рис. 6. Профіль хвилі для випадку гармонічних коливань 

 
Висновки. Таким чином, в роботі розглянуто модель поширення інформації в 

соціальних мережах, що грунтується на побудові низки механічних аналогій з 
відомою моделлю Фермі-Паста-Улама. Отримано систему звичайних нелінійних 
диференціальних рівнянь, що описує зміну в часі соціокомунікаційного потенціалу 
окремих індивідів. Відповідна система за умови континуалізації зводиться до 
диференціального рівняння в частинних похідних типу Буссінеска. Аналіз цього 
рівняння на основі Т-представлень показав, що воно допускає інфінітизимальні 
розв’язки, що описують нескінченно тонкі локалізовані солітоноподібні збурення. 
Водночас, відповідне рівняння має широкий клас інших цікавих розв’язків, які 
являють собою  гармонічні коливання. 
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РАЙОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ МОДИФІКОВАНИМ  
МЕТОДОМ ГІЛОК І МЕЖ 

 
Розглянуто задачу знаходження найкоротшого маршруту доставки продукції з 
поверненням у початковий пункт. Здійснено огляд основних існуючих методів 
розв’язування задачі комівояжера. Сформульовано задачу комівояжера для         
м. Рівне та Рівненської області. Побудовано математичні моделі відповідних 
задач. Після розв’язування з використанням модифікованого методу «гілок та 
меж» запропоновано оптимальні маршрути руху автотранспорту.  
Ключові слова: задача комівояжера, транспортна мережа, районування 
транспортної мережі, модифікований метод «гілок та меж». 
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Проблема побудови оптимальних маршрутів через задану множину точок на 
площині чи у просторі виникає у багатьох сферах людської діяльності. За суттю, усі ці 
проблеми зводяться до розв'язування задачі комівояжера, яка є NP-складною 
задачею дискретної оптимізації. Для неї досі не знайдено, і можливо, не існує 
швидких, поліноміальних алгоритмів. Загальна постановка задачі комівояжера 
полягає у такому: використовуючи задану систему транспортних сполучень (доріг і т. 
п.) між пунктами (містами, фірмами і т. п.) у конкретній зоні обслуговування, 
відвідати всі пункти у такій послідовності, щоб пройдений маршрут був 
найкоротшим із всіх можливих. Зрозуміло, що у будь-якому зв'язному графі загальна 
задача комівояжера (як замкнена, так і незамкнена) завжди має розв'язок. Пошук 
точних і наближених розв’язків задачі комівояжера залишається актуальним і з 
теоретичної, і з практичної точок зору. 

Існує багато алгоритмів розв'язування задачі комівояжера. Складність цих 
алгоритмів зростає експоненційно із збільшенням розмірності. Компроміс між часом 
роботи алгоритму та якістю отриманого розв'язку зазвичай знаходять у комбінації 
методів пошуку шляху та його послідовної оптимізації. Традиційно алгоритми для 
розв’язання задачі комівояжера поділяються на точні та евристичні. Оптимальні 
розв’язки задачі комівояжера можна отримати в тому числі за допомогою методів 
лінійного програмування. Основна ідея існуючих комбінаторних методів 
розв’язування задач дискретного програмування полягає в заміні повного перебору 
всіх розв’язків їх частковим перебором. Задачу можна розв’язати за допомогою 
методу «гілок та меж», що дозволяє істотно зменшити обсяг перебору розв’язків. 
Метод працює на основі побудови дерева рішень [1]. 

Предметом нашого дослідження є Рівненський пивзавод «Рівень», який є 
основним постачальником пива у місті. На карті міста наведені основні торгові точки, 
де реалізується продукція, що виготовляється підприємством «Рівень» (рис.1). Якщо 
уявити, що дані торгові точки на карті є вершинами графа, а сполучення доріг – його 
ребрами, то матимемо повний зв’язний граф, для якого існує можливість побудувати 
гамільтонів цикл, а отже, і розв’язати задачу знаходження найкоротшого маршруту 
доставки продукції з поверненням у початковий пункт (Рівненський пивзавод 
«Рівень»), тобто – задачу комівояжера. 

 
Рис. 1. Схема руху автотранспорту між пунктами реалізації продукції  

ТОВ «Рівень» по м. Рівне 
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Змістовна постановка задачі. Нехай є n пунктів. Задано матрицю ( )ijc   

транспортних відстаней між цими пунктами, причому кожен пункт з’єднаний з всіма 
іншими. Комівояжер виїжджає з одного пункту, повинен побувати в усіх інших 
пунктах по одному разу та повернутися до вихідного пункту. Маршрут комівояжера 
представляє собою замкнений цикл без петель. В якому порядку потрібно 
об’їжджати пункти, щоб пройдена відстань була мінімальною? 

Математичну модель задачі подано у вигляді співвідношень (1)-(4):  

1 1

n n

ij ij
i j

F( x ) c x min
= =

= →∑ ∑      (1) 

1

1 1 2
n

ij
i

x , j , ,...,n;
=

= =∑                   (2) 

1

1 1 2
n

ij
j

x , j , ,...,n;
=

= =∑      (3) 

1 1 2 9i j ijU U nx n ; i, j , ,...,n; i j; n− + ≤ − = ≠ = .  (4) 

Тут 
1

0
ij

, якщо комівояжер з пункту і переїжджає до пункту j;
x

в протилежному випадку.


= 

−
 

       ijc  – відстані між пунктами i  та j ; iU  та jU  – довільні дійсні значення. 

F( x )  – цільова функція, означає загальні витрати на перевезення. Обмеження (2) та 

(3) описують умову того, що комівояжер з кожного пункту відповідно виїжджає та 
в’їжджає лише один раз; за допомогою співвідношення (4) забезпечується замкненість 
маршруту, що містить n пунктів, а також відсутність петель. 

Розв’язування задачі виконувалося за допомогою вбудованого інструменту 
«Розв’язувач» електронних таблиць Microsoft Excel [2]. Отже, встановлено, що 
мінімальна довжина оптимального маршруту становить 22,1 км у випадку об’їзду 
пунктів у такому порядку (рис. 1 – жирні стрілки):  

1 8 2 4 5 7 9 3 6 1→ → → → → → → → → . 

З метою більш ефективної організації перевезень транспортну мережу 
розіб’ємо на райони. Рівненський пивзавод обслуговується двома вантажними 
автомобілями, тому складаємо маршрути для кожного з них шляхом розбиття 
транспортної мережі на два райони згідно модифікованого методу «гілок і меж» 
[3]. Критерієм оцінки проведеного розбиття виступатиме сумарна довжина 
маршрутів комівояжера за районами розбиття.  

Отже, сформулюємо уточнену постановку задачі. Для транспортної мережі, 
що містить N пунктів прийому товару, задані відстані між пунктами з транспортним 
зв'язком. Необхідно розбити мережу на R районів із мінімальною сумарною 
довжиною кільцевих маршрутів, що визначаються як рішення задачі комівояжера 
для кожного із районів. При цьому довжина маршрутів кожного із районів не 
повинна суттєво відрізнятися від довжин маршрутів інших районів. 
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Перший пункт вибирається після обчислення середньої віддаленості кожного 
пункту від інших пунктів транспортної мережі за формулою 

( )
( ) 1 1

1
1

2 1

N N

cp. ij ji
i i

i j i j

L j d d , j ,N
N

.
= =

≠ ≠

 
 
 = + =

−  
 
 

∑ ∑    (5) 

Найбільше значення оцінки ( )cp. L j  вказує на перший пункт. Далі формується 

район шляхом приєднання пункту { }1 2s, ,s Mj ,∈  до першого пункту за критерієм 
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{ }
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1

1 1 1

s ,j j
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j j
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E min E ,

=

≠ = −

=

     (6)  

де jE  обчислюється за формулою 

{ } { }11 2 1 11 11 2 1 11

'' ''
ij ji

j
i j , j ,..., j i j , j ,..., j, , s , , , s ,

mind , mind
E min .

∈ ∈− −

  
=  

  
  (7) 

Отже, згідно (5)-(7) до першого району приєднано пункти 1, 3, 6, 8, 9, а до 
другого – 1, 2, 4, 5, 7. Після застосовування до кожного з районів методу «гілок та 
меж», було отримано два оптимальні маршрути. Порядок об’їзду пунктів та довжину 
оптимальних кільцевих маршрутів в м. Рівне наведено в таблиці 1. Схему кільцевих 
маршрутів показано на рис. 2 [4].  

 
Таблиця 1 

Оптимальні маршрути по м. Рівне 

Район Пункти реалізації Довжина 
маршрутів (км) 

М-1 1→6→3→8→9→1 13,5  

М-2 1→2→4→5→7→1 12,6  

 



 

62 
 

 
Рис. 2. Схема кільцевих маршрутів по м. Рівне (М-1 – 1 район; М-2 – 2 район) 

 

Варто відзначити, що мережа реалізації даного пивзаводу стрімко 
розширюється, причому як у місті, так і в Рівненській області та у суміжних областях. 
Тому було вирішено побудувати оптимальні маршрути доставки продукції по 
Рівненській області. Оскільки включити до задачі комівояжера всі наявні пункти 
області, де розташовані торгові точки, не представляється можливим з причини 
великої розмірності задачі, було вирішено включити до транспортної мережі 16 
районних центрів області (рис. 3).  

Формуємо матрицю найкоротших відстаней між населеними пунктами за 
алгоритмом Флойда. Оскільки розмірність задачі є досить великою, а кількість 
комбінацій розв’язків перевищує можливості інструменту «Розв’язувач», виникла 
необхідність розбити мережу населених пунктів, що розглядається в задачі, на 
райони, а після цього розв’язати в середині районів задачу комівояжера в 
середовищі Microsoft Excel. 

Тому з метою розв’язати задачу комівояжера по області та ефективно 
організувати перевезення, спочатку розіб’ємо дану транспортну мережу на 2 райони 
за допомогою модифікованого методу «гілок і меж». При розбитті транспортної 
мережі на райони приймаються до уваги такі показники як карта місцевості, відстані 
між постачальниками і споживачами, час проїзду окремих ділянок дороги, обсяг 
постачань тощо. У даному дослідженні критерієм оцінки проведеного розбиття 
виступає сумарна довжина маршрутів комівояжера за всіма районами розбиття. 
Альтернативним критерієм виступає сумарний час проїзду за всіма маршрутами. 
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Рис. 3.  Пункти реалізації у Рівненській області 

 

Перший пункт вибирається після обчислення середньої віддаленості кожного 
пункту від інших пунктів транспортної мережі за формулою (5). 

Найбільше значення оцінки ( )11cp. ,L j  вказує на перший пункт. Далі 

формується район шляхом приєднання пункту { }1 2s, ,s Mj ,∈ до першого пункту за 

критерієм (6). Одержуємо два райони, кожен з яких містить у собі 9 пунктів (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Районування для Рівненської області у випадку 2-х районів 

1 район  2 район 

1 Пивзавод «Рівень» 1 Пивзавод «Рівень» 

2 Березне 4 Гоща 

3 Володимирець 5 Демидівка 

7 Дубровиця 6 Дубно 

8 Зарічне 9 Здолбунів 

11 Костопіль 10 Корець 

15 Рівне 12 Млинів 

16 Рокитне 13 Острог 

17 Сарни 14 Радивилів 



 

64 
 

Після застосування до отриманих районів методу «гілок та меж» отримали 
такий рекомендований порядок об’їзду пунктів (табл. 3).  

Таблиця 3 
Оптимальні маршрути по Рівненській області (2 райони) 

Район Кільцевий маршрут Довжина 
маршруту (км) 

1  1→3→8→7→17→16→2→11→15→1 484 

2  1→6→14→5→12→9→13→4→10→1 414 

На нашу думку, одна машина не зможе обслужити район за 1 день, адже між 
пунктами реалізації досить великі відстані. У зв’язку з цим може бути затримка 
щодо поставки продукції. Тому, з метою більш ефективної організації перевезень, 
нами було вирішено розбити транспортну мережу на 4 райони. 

Міркуючи, таким же чином, як при розбитті на 2 райони, одержуємо чотири 
райони, кожен з яких містить у собі 5 пунктів (табл. 4). 

Таблиця 4 
Районування для Рівненської області у випадку 4-х районів 

1 район (О-1) 2 район (О-2) 3 район (О-3) 4 район (О-4) 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

3 Володимирець  2 Березне 4 Гоща 5 Демидівка 

7 Дубровиця  11 Костопіль 9 Здолбунів 6 Дубно 

8 Зарічне 15 Рівне 10 Корець 12 Млинів 

17 Сарни 16 Рокитне 13 Острог 14 Радивилів 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

1 Пивзавод 
«Рівень» 

 
Далі застосуємо до кожного з районів метод «гілок та меж». Відповідно до 

отриманих значень, довжина оптимальних кільцевих маршрутів та порядок об’їзду 
пунктів у випадку чотирьох районів наведено в табл. 5.  

Таблиця 5 
Оптимальні маршрути в сформованих районах Рівненській області 

Район Кільцевий маршрут Довжина 
маршруту (км) 

О-1  1→3→8→7→17→1 328  

О-2  1→15→11→2→16→1 333  

О-3  1→10→4→13→9→1 195  

О-4  1→6→12→5→14→1 244  

 
Причина різних довжин мінімальних маршрутів у задачах полягає у 

дискретності розмірів районів. Схему кільцевих маршрутів по Рівненській області 

показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема кільцевих маршрутів у Рівненській області 

 
На балансі пивзаводу «Рівень» знаходяться два вантажних автомобіля. Тому, 

згідно отриманих нами результатів, можна внести декілька пропозицій щодо 
формування маршрутів доставки продукції даного підприємства, як по місту, так і по 
області (табл. 6). 

Таблиця 6 
Пропозиції щодо тижневого графіка доставки продукції 

 Перший вантажний 
автомобіль 

Другий вантажний автомобіль 

Район Довжина 
маршруту, км 

Район Довжина 
маршруту, км 

Район Довжина 
маршруту, км 

Понеділок О-1 328 М-1 13,5 М-2 12,6 

Вівторок О-2 333 О-3 195 - - 

Середа О-4 244 М-1 13,5 М-2 12,6 

Четвер О-1 328 О-3 195 - - 

П’ятниця О-2 333 М-1 13,5 М-2 12,6 

Субота О-4 244 О-3 195 - - 

Загальна довжина 
(км) 

1810   663,3 
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Отже, згідно наших пропозицій, один вантажний автомобіль буде призначено 
для забезпечення продукцією районів О-1, О-2 та О-4 із загальним тижневим 
пробігом 1810 км. У кожен район буде курсувати двічи на тиждень. Маршрут другого 
автомобіля пролягатиме містом для забезпечення основних крупних супермаркетів 
по непарним дням тижня, в інші дні даний автомобіль буде використано для 
поставки продукції в район О-3. Загальний тижневий пробіг другого автомобіля 
складе 663,3 км. Дні доставки узгоджуються з торговими точками. Таким чином, 
автомобілі зможуть об’їхати всі пункти реалізації за мінімальними маршрутами, не 
буде спричинено затримки щодо поставленої продукції. Другий вантажний 
автомобіль, за наявності вільного робочого часу, може бути використано для інших 
завдань (наприклад, для забезпечення продукцією дрібних магазинів). 
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ZONING OF THE TRANSPORT NETWORK BY THE MODIFIED METHOD  

OF BRANCHES AND BORDERS 
 
The problem of finding the product delivery shortest route with return to the starting 
point is considered. The main ideas of the existing methods of solving the problem of 
the salesman are reviewed. The tasks of a salesman for Rivne city and Rivne region are 
formulated. Mathematical models of the appropriate problems are constructed. Zoning 
of transport networks was carried out for the purpose of rational use of own motor 
transport by the considered enterprise. After solving with the use of the modified 
method of «branches and boundaries», the optimal routes of traffic are proposed. 
Keywords: salesman task, transport network, zoning of the transport network, modified 
method of «branches and boundaries». 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОХОДУ ТА ЗАМОВЛЕНЬ 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

 
Розроблено інформаційно-довідкову систему для отримання інформації щодо 
статусу замовлень та прибутку інтернет-магазину. Розглянуто можливість 
покращення клієнтського попиту покупців.  
Ключові слова: інтернет-магазин, сайт, API-ключ, конструктор віджетів. 
 

Вступ. Кожен з нас хоча б раз у житті замовляв товар в інтернеті. Після 
оформлення замовлення завжди виникає питання: «Чи відправили мені товар та 
який номер накладної для відстеження посилки?». Щоб дізнатись дану інформацію, 
ми пишемо безпосередньо менеджеру-продавцю даного інтернет-магазину. Це 
ускладнює роботу продавця та несе певні незручності для самого замовника. Саме 
через це виникла потреба у створенні системи моніторингу замовлень, яка дає змогу 
спростити отримання інформації клієнту магазину щодо його покупки, а також 
спростити роботу продавцю, який у два кліки зможе переглянути статус всіх 
замовлень, невідправлені посилки через вказані причини та прибуток за певний 
проміжок часу.  

Для реалізації даної системи було використано серверну платформу і 

програмне середовище, створене спеціально для веб-розробників – Open Server [1] 

та веб-додаток з відкритим кодом на мові PHP із графічним веб-інтерфейсом для 

адміністрування бази даних MariaDB – phpMyAdmin [2]. 

PhpMyAdmin – це інструмент, який дозволяє досить просто адмініструвати 

бази даних MySQL і MariaDB. Ця програма дозволяє керувати будь-якою кількістю 

баз даних. З її допомогою можна створювати і видаляти бази даних, 

імпортувати/експортувати бази, редагувати таблиці, значення, рядки і стовпці 

таблиць. 

Open Server, як програмний комплекс, має багатий набір серверного 

програмного забезпечення, зручний, багатофункціональний продуманий інтерфейс, 

потужні можливості з адміністрування та налаштування компонентів, баз даних. 

Платформа широко використовується з метою розробки, налагодження і тестування 

веб-проектів, а так само для надання веб-сервісів в локальних мережах. Систему 

можна використовувати зі сторін адміністратора (менеджера магазину) та покупця 

(кількість покупців необмежена). Для покупця передбачається можливість реєстрації 

[3], пошук інформації щодо власного замовлення за номером телефону та 

відстеження самої посилки. Окремо для адміністратора наявна можливість 

перегляду прибутковості магазину, інформацію щодо всіх замовлень та 

невідправлених посилок.  
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Блок-схема роботи системи представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема клієнтської програми 

 
Покупець має можливість переглянути інформацію щодо статусу лише 

власного замовлення, пошук якого здійснюється за номером телефону (рис. 2).  

 
Рис. 2. Отримання інформації за номером телефону 

 
Для зручної роботи покупців було також додано віджет «Трекінг» (рис. 3), який 

дозволяє легко відстежити доставку придбаного товару безпосередньо в системі, 
без переходу на сайт «Нова пошта». 
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Рис. 3. Віджет «Трекінг» 

 

Для отримання доступу до API «Нової пошти» [4] потрібно зареєструватись на 
офіційному сайті компанії. В особистому кабінеті генерується API-ключ, який 
використовують для формування запитів. Щоб інтегрувати самі віджети до 
інформаційної системи, достатньо самостійно створити їх в конструкторі, вибравши 
відповідні дані та ввівши API-ключ. 

При успішному вході від імені адміністратора, для користувача доступна 
сторінка моніторингу інформації про прибутковість інтернет-магазину, невідправлені 
посилки та про всі замовлення за певний період часу, що є досить зручним у роботі 
та дає можливість зекономити час продавця (рис. 4). 

 
Рис. 4. Автоматизація аналізу прибутку 
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Висновки. Розроблена система – найкращий помічник не тільки для покупця, 

який у будь-який момент може перевірити номер накладної власного замовлення, а 

й для менеджера-продавця, який з легкістю може автоматизувати отримання 

інформації про невідправлені посилки, інформацію про всі замовлення та прибуток 

за певний проміжок часу. Використано та інтегровано віджет «Трекінг» для 

підвищення функціональності та ефективності інформаційно-довідкової системи. 
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INFORMATION AND REFERENCE SYSTEM FOR MONITORING  

INCOME AND ORDERS OF THE ONLINE STORE 
 
An information and reference system has been developed to obtain information on the 
status of orders and profits of the online store. The possibility of improving customer 
demand is considered. 
Keywords: online store, website, API key, widget designer. 
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РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ «ОБЛІК ЛІКІВ В АПТЕЦІ» ЗАСОБАМИ CMS JOOMLA ТА 
VIRTUEMART» 

 
В роботі розглянуто основні положення проектування web-додатку «Облік 
лікарських засобів в аптеці» засобами CMS Joomla та Virtuemart. Описані тенденції 
та вивчені основні проблеми, що виникають при обробці великих потоків даних у 
мережі. Здійснено огляд переваг та недоліків застосування реляційних та 
нереляційних баз даних при розробці сучасних інформаційних систем. Розроблено 
програмний комплекс обліку лікарських засобів в аптеці, який відповідає 
сучасним вимогам до баз даних та інформаційних систем. 
Ключові слова: бази даних, SQL, сервер, запит, транзакція, цілісність даних 
 

Інформаційні системи та бази даних є невід’ємною складовою сучасного 
життя. Існуючі ресурси для роботи з потоками даних щорічно розвиються, проте 
існує ряд факторів, які потребують удосконалення. Серед питань, що потребують 
вирішення, можна виокремити наступні: 

− тенденція до постійного збільшення об'єму даних, а також до структурної 
складності даних; 

− тенденція до постійних змін очікувань з боку користувачів щодо гнучкості 
запитів при зверненні до баз даних; 

− необхідність забезпечення синхронного (іноді віддаленого) доступу до 
великого обсягу даних численного кола користувачів з різним рівнем 
доступу. 
Описані тенденції створюють цілий ряд проблем для розробників: з одного 

боку це збільшення об'єму і структурної складності даних, а з іншого - 
користувацьких очікувань щодо гнучкості запитів. Користувач хоче, щоб на його 
запит виводилась достовірна та точна інформація, тому що іноді буває складно 
знайти такий механізм пошуку, який би виводив лише потрібну  інформацію. Часто 
серед непотрібних речей на 3-ій сторінці ми можемо побачити те, що власне шукали. 
Зазвичай ці недоліки усуваються засобами СУБД, або за допомогою істотної зміни 
підходу до самих БД, зокрема використанням нереляційні бази даних.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що різні дослідники 
звертали увагу на різні аспекти систем управління базами даних в цілому та на 
переваги і недоліки як структурних, так й неструктурних баз даних.  

Зокрема, С. Шаров та В. Петровський виділили ряд переваг та недоліків 
нереляційних баз даних Ю. Курцев виокремив кілька різновидів нереляційних баз 
даних. С. Дембіцька та К. Чевська вказують на відсутність в освітніх програмах та 
навчальних дисциплінах деяких навчальних закладів огляду сучасних баз даних та 
сучасних СУБД. Я. Куваєв описав сучасні тенденції нормалізації бази даних. В. 
Кириленко розробив сучасну методологію інфологічної моделі. 
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В сучасних умовах у розробника є великий вибір засобів реалізації. У зв’язку 
із зростаючого тенденцією до впровадження систем зі штучним інтелектом, 
застосуванням різних типів даних, розробники все частіше використовують 
нереляційні та неструктурні баз даних, або сучасні засоби нормалізації БД. 

Метою проекту є створення web-ресурсу, в якому клієнт може сформувати 
замовлення лікарських засобів. Особливістю інтернет-аптеки є великий асортимент – 
понад 14 тис. найменувань лікарських засобів, які належать різним категоріям. 
Середовище розробки користувацького інтерфейсу CMS - Joomla та безкоштовний 
додаток для створення магазинів VirtueMart. Головними перевагами є те, що 
реалізація подібними засобами найбільш оптимально вирішує проблеми, які 
викликаються процесами паралельної обробки транзакцій. Наприклад, система 
легко справиться, якщо декілька клієнтів будуть «класти в кошик» певний товар, й в 
той самий час буде оновлення товарів. Реалізація подібними засобами також є 
зручною для клієнтів та менеджерів організації, забезпечує багаторівневий доступ, 
цілісність та безпеку великих об’ємів даних. Проектування структури бази даних 
виконувалось засобами phpMyAdmin. База даних складається з 8 таблиць та 
нормалізована згідно з теорією Е. Кодда та методологію Е. Ісар.  

На рис. 1 представлено життєвий цикл користувацького запиту нашого 
інтернет-ресурсу.  

В справжній аптеці, окрім обліку ліків, є багато інших процесів, які ми не 
розглядаємо. Зокрема це «бухгалтерія» (зі всіма її процесами) та «відділ кадрів» (з 
його процесами). Окрім замовлення ліків та обробки клієнтських запитів менеджер 
може створювати або змінювати категорії лікарських засобів, коригувати 
інформацію, що стосується виробників, тощо. 

На рис. 2 представлена головна сторінка web-ресурсу, що має сучасний 
дизайн, котрий адаптується під розмір екрану при вході з різних пристроїв. 

 
 

Рис. 1. Життєвий цикл клієнтського замовлення 
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Рис. 2. Головна сторінка сайту 

 
У додатку були реалізовані наступні рівні доступу до даних: 

- перегляд (відвідувач, який може лише переглядати дані з бази);  

- зареєстрований користувач (за умов введення пароля будуть відображатися 
додаткові пункти меню, а також стане доступним додатковий функціонал);  

- зареєстрований покупець (ті самі привілеї, що у зареєстрованого 
користувача, але не треба постійно вводити адресу «доставки»);  

- представник адміністрації аптеки (ті самі привілеї, що у зареєстрованого 
користувача, плюс можливість переглядати звіти, редагувати всі поля з front-
end та частковий доступ до back-end);  

- суперадміністратор – всі права доступу до front-end та back-end.  
Адміністратор сайту і користувачі мають доступ до таблиць ядра бази даних 

через додаток phpMyAdmin. Для входу в phpMyAdmin використовується ім'я 
користувача БД і пароль доступу, які задаються при створенні бази даних. 

Коригування даних та внесення змін відбувається через панель 
адміністратора та у частині front-endу. Для внесення змін змін через адміністративну 
панель потрібно перейти за посиланням: http://apteka.kunderenko.net/administrator/. 
Оскільки директорія під паролем на хостингу, вводимо дані, необхідні для доступу 
до директорії (надаються клієнтові в окремому документі). Задається ім’я 
користувача та пароль для доступу у систему. 

Створення нових користувачів відбувається при налаштуванні можливості 
самостійної реєстрації на сайті: Адміністративний доступ – Користувачі – Менеджер – 
Параметри. Обираємо «Дозволити реєстрацію користувачам», опція «Дозволити», 
решта налаштувань інтуїтивно зрозуміла. 
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Для налаштування можливість самостійної реєстрації на сайті потрібно 
виконати наступні дії: Адміністративний доступ – Користувачі – Менеджер – 
Створити нового користувача. Вводимо необхідні дані у вкладці «Деталі облікового 
запису», переходимо до опції «Користувач відноситься до груп» та робимо (або не 
робимо) призначення до відповідної групи. Потім переходимо до опції «Базові 
налаштування» та вносимо зміни там. Далі натискаємо «Зберегти та вийти» або 
просто «Зберегти». 

Зміна «статусу» замовлення виконується через меню: Адміністративний 
доступ – Компоненти – Virtuemart – Замовлення. Далі працюємо з інтуїтивно 
зрозумілим інтерфейсом. 

При додаванні нових товарів насамперед потрібно переконатись, що 
«Виробник» та «Категорія» вже існують, а також додати зображення лікарського 
засобу потрібного розміру в пікселях. Якщо «Виробник» або «Категорія» категорія 
відсутні, у довільному порядку створюємо їх і переходимо до введення інформації 
про новий лікарський засіб. Для додавання товару використовуємо наступна 
послідовність переходів: Адміністративний доступ – Компоненти – Virtuemart – 
Товари. Додавання виробників та категорій товарів відбувається аналогічним 
способом. 

Розроблений wed-додаток дозволяє отримати кілька варіантів звітів: 
– Sales: надає доступ до звітності з обсягу розпродаж; 
– Customers: надає доступ до інформації по обсягу продажу за 

клієнтом; 
– Products: надає доступ до інформації по обсягу продажу за товаром; 
– Stock: надає доступ до інвентаризації залишків. 

В представленому додатку використана система Virtuemart, яка замислена як 
система Інтернет-магазину широкого асортименту товарів. Нам довелось 
«ігнорувати» та «вимикати» важливість таких полів, які властиві інакшим товарам: 
розмір, колір, вага, тощо. які не притаманні лікарським засобам. Нами були створені 
додаткові поля, зокрема: 

• Країна виробництва 

• Гомеопатичність 

• Реєстраційний номер МОЗ 

• Термін дії ліцензії МОЗ 

• Склад 

• Умови реалізації 

• Форма випуску 

• Міжнародна назва 
На рис. 3 відображена сторінка замовлення лікарського засобу, як вона 

виглядає після внесення нами відповідних змін. 
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Рис. 3. Замовлення лікарського засобу 

 
Аналіз отриманих результатів та висновки. Кілька десятків років тому можна 

було стверджувати, що сучасні інформаційні системи побудовані на реляційній 
моделі бази даних. Планомірне зростання обсягів даних, що передаються по мережі 
привело до нових стратегій доступу та зберігання інформації. Під час роботи на 
проєктом були розглянуті переваги та недоліки застосування реляційних та 
нереляційних баз даних. Поставлена задача була повністю реалізована засобами 
CMS Joomla та додатку Virtuemart. Розроблений web-додаток є простим у 
використанні та має інтуїтивний інтерфейс. Як Joomla так й Virtuemart мають низьку 
користувацьких інструкцій, що зменшує залежність користувача від розробника.  

Програмний комплекс передбачає оновлення та доповнення бази даних, 
обмежує можливості доступу доданих певних категорій користувачів. Розроблений 
інтернет- додаток відповідає сучасним вимогам щодо баз даних та інформаційних 
систем. 
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CREATING A DATABASE «PHARMACY DRUGS ACCOUNTING» BY CMS JOOMLA AND 

VIRTUEMART 
 
The main problems of the design of the web application «PHARMACY DRUGS 
ACCOUNTING» are consider in the paper. The basic trends and tasks that arise when 
processing large data streams in a network are studied. A review of the advantages and 
disadvantages of using relational and non-relational databases in the development of 
modern information systems done. A software package for drugs accounting in a 
pharmacy has designed. The application corresponds the modern requirements for 
databases and information systems. The task completely implemented by CMS Joomla 
resources and Virtuemart application. This web application is easy to use and has an 
intuitive interface. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ЗАДАЧІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 
БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ В УМОВАХ ТЕПЛОСОЛЕПЕРЕНЕСЕННЯ 

 
У статті розглянуто математичне просторове моделювання зміщень, напружень та 
деформацій багатошарового ґрунтового масиву з вільною поверхнею при 
наявності теплосолеперенесення. Сформульовано постановку задачі та 
побудовано математичну модель у тривимірному випадку, що включає систему 
рівнянь у формі Ламе для зміщень ґрунту, нормальні та дотичні деформації на 
підставі співвідношень Коші, нормальні та дотичні напруження на основі 
узагальненого закону Гука в оберненій формі, рівняння конвективної дифузії при 
наявності теплосолеперенесення у водонасичених областях ґрунтового масиву, 
рівняння конвективного теплоперенесення та узагальнені рівняння фільтрації 
сольових розчинів у неізотермічних умовах. 
Ключові слова: математична модель, зміщення, напруження, деформації, 
теплосолеперенесення. 

Вступ. З розвитком країн і зростом населення виникає потреба в інших 
територіях для будівництва громацьких об’єктів в умовах щільної забудови міст. 
Деякі ж будівлі та споруди потребують реконструкції, перепрофілювання або 
переобладнання, що часто веде до збільшення навантажень на будівельні 
конструкції. В таких умовах все складніше дотримуватися нормативні граничні 
навантаження на будівлі. Вібраційні та віброударні навантаження на будівлі та 
споруди мають істотний вплив на їх міцність та довговічність. При цьому, наслідки 
впливу тривалих навантажень пов’язаних з будівельними роботами, рухом 
транспортних засобів можуть призводити до не менш серйозних наслідків для 
несучих споруд, ніж поодинокі потужні віброударні навантаження, наприклад, 
сейсмічні. Крім змін самої конструкції, вібрації викликають зміни властивостей 
ґрунту, на якому встановлено будівлю. Одним з таких змін є локальне ущільнення 
ґрунту, яке може привести до пошкоджень через нерівномірне осідання під 
фундаментом будівлі. 

Ряд вчених досліджували напружено-деформований стан ґрунтових масивів з 
урахуванням різних процесів, що відбуваються у ґрунтах [1-10]. Однак, у їхніх 
роботах не  було досліджено просторові деформаційні процеси у багатошаровому 
ґрунтовому масиві. 

Тому метою даної статті було математичне моделювання просторових 
деформаційних процесів багатошарового ґрунтового масиву з вільною поверхнею 
при врахуванні теплосолеперенесення, фільтрації сольових розчинів у 
неізотермічних умовах. 
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Постановка задачі: Розглянемо багатошаровий ґрунтовий масив з вільною 
поверхнею, що має форму криволінійного чотирикутника у тривимірному випадку з 
урахуванням теплосолеперенесення (рис. 1). Ґрунтовий масив займає область 
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Рис. 1. Просторова схема багатошарового ґрунтового масиву з вільною поверхнею 

Кількість областей у ґрунтовому масиві дорівнює n . Області нумеруються 

знизу вверх, причому в області kΩ  присутня вільна поверхня υΓ . Відповідно області 

ґрунтового масиву, що розміщені вище υΓ  ( *i
Ω ), знаходяться в природному стані, а 

нижче υΓ  – водонасичені (
*i

Ω ). Вільна поверхня υΓ  вважається нерухомою. 

Багатошаровий ґрунтовий масив розглядається в межах лінійної теорії 

пружності з різними пружними параметрами (коефіцієнтами Ламе) iλ , iµ  в кожній з 

підобластей iΩ , ni ,1= , які залежать від концентрації сольового розчину та 

температури ),,(
* iiii Tcλλ =  ),(

* iiii Tcµµ =  у водонасичених областях ґрунтового 

масиву 
*i

Ω  та залежать тільки від температури ),( *iii Tλλ =  )( *iii Tµµ =  в областях 

ґрунтового масиву, що знаходяться у природному стані *i
Ω . На ґрунтовий масив діє 

сила тяжіння, а у випадку водонасичених областей ґрунтового масиву враховуються 
ще й архімедова та фільтраційні сили. 

На рис. 1 площину ABCD  позначимо як 1Γ , 
1111 DCBA  – 2Γ , 11BABA  і 

11DCDC   – 3Γ  і 4Γ  відповідно, площини 11CBCB  та 11DADA  – 5Γ  та 6Γ  відповідно. 

Площини AKLB  та LBKA 11  – *

3

iΓ  та 
*

3

iΓ , причому 
*

*

333

ii Γ∪Γ=Γ . Площини DNMC  

та MCND 11  позначимо як *

4

iΓ  та 
*

4

iΓ  відповідно, 
*

*

444

ii Γ∪Γ=Γ . Площини BCML , 

11DLMC  та ADNK , 11 AKND  позначимо як *

5

iΓ , 
*

5

iΓ  та *

6

iΓ , 
*

6

iΓ  відповідно, 

причому 
*

*

555

ii Γ∪Γ=Γ  та 
*

*

666

ii Γ∪Γ=Γ . 



 

79 
 

Площини 1Γ  та 2Γ   вважаються теплоізольованими та непроникними, а 3Γ , 4Γ , 

5Γ , 6Γ  – дренованими. Припускається, що вісутні зміщення нижньої ( 1Γ ) та верхньої 

( 2Γ ) площин багатошарового ґрунтового масиву. 

Задані значення п’єзометричних напорів 1

~
H , 2

~
H , температур 1

~
T  та 2

~
T  у 

водних басейнах *

3

iΓ , *

5

iΓ  та *

4

iΓ , *

6

iΓ  відповідно, причому 21

~~
HH > , 21

~~
TT > . У лівому 

басейні (площини *

3

iΓ  та *

5

iΓ ) задано значення концентрації солей 1

~
C , а у правому 

( *

4

iΓ  та *

6

iΓ ) – умову швидкого виносу солей. В результаті різниці напорів 

відбувається перенесення розчинених у воді речовин та тепла фільтраційним 
потоком. При цьому процеси фільтрації розчинених у воді речовин та тепла 
підлягають відповідно законам Дарсі, Фіка та Фур’є.  

Таким чином, в кожній з підобластей ґрунтового масиву необхідно 

розрахувати розподіли зміщень ))X(),X(),X(()X(u i iii WVU= , ni ,1= ; 

нормальних складових деформацій )(i

xε , 
)(i

yε , )(i

zε , ni ,1=  та дотичних складових 

деформацій 
)(i

xyε , 
)(i

xzε , 
)(i

yzε , ni ,1= ; нормальних складових напружень )(i

xσ , 
)(i

yσ , 

)(i

zσ , ni ,1=  та дотичних складових напружень 
)(i

xyτ , )( i

xzτ , 
)(i

yzτ , ni ,1= ; температури 

)X( ,tTi , ni ,1=  у всій області дослідження ґрунтового масиву Ω∈X , 0>t , а також 

п’єзометричних напорів )X(
*

,thi , ki ,1* =  та концентрацій сольових розчинів 

)X(
*

,tci , ki ,1* =  у водонасичених областях 
*

X iΩ∈ , 0>t . 

Математична модель просторової задачі. Математична модель поставленої 
просторової крайової задачі при наявності тепломасоперенесення та вільної 
поверхні в загальноприйнятих позначеннях має наступний вигляд [1-10]: 

система рівнянь рівноваги в формі Ламе для зміщень ґрунту з урахуванням 
тепломасоперенесення для шарів ґрунту, що знаходяться у водонасиченому та 
природному станах  
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де компоненти масових сил обчислюються за формулами 
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                                                            (2) 
нормальні та дотичні деформації на підставі співвідношень Коші 
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нормальні та дотичні напруження на основі узагальненого закону Гука в оберненій 
формі 

( ) i
i

Tiiiiii
i

xiii
i

iii
i

x TTcTcTcTc
)()()()( ),(2),(3),(2),(

****
αµλεµελσ θ +−+= , 
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z TTcTcTcTc
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xy Tc εµτ = , )()( ),(2
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i
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xz Tc εµτ = , )()( ),(2

*

i

yziii

i

yz Tc εµτ = ,                (4) 

де )()()()( i
z

i
y

i
x

i εεεεθ ++= , Ω∈X , 0>t , ni ,1= , ki ,1* = , nki ,1* += ; 

рівняння конвективної дифузії при наявності тепломасоперенесення у 
водонасичених областях ґрунтового масиву 
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рівняння конвективного теплоперенесення у всій області дослідження 
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cTcT ii
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=∇−∇⋅∇ ρρ  Ω∈X , 0>t ,                       (6) 
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X iΩ∈ , ki ,1=  та 0υi =  при *X
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Ω∈ , nki ,1+= ; 

узагальнені рівняння фільтрації сольових розчинів у неізотермічних умовах та 
рівняння нерозривності процесу у водонасичених областях 
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питомий потік розчинених солей на випадок неізотермічних умов 
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На вільній поверхні υΓ  (депресійній кривій) функція ),X( thk  задовольняє 

наступним умовам: 
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де  ),X( tϕ  співвідношення, описує вільну поверхню υΓ ; n  – вектор напрямних 

косинусів зовнішньої нормалі до межі Γ . 

Для концентрації сольових розчинів в неізотермічних умовах на кривій 
депресії виконується наступна гранична умова: 

( ) 0n,D),(D
(k)
Tk =∇+∇

Γυ
kkkk TcTc , υΓ∈X , 0>t .                   (11) 

Крайові умови на границях областей ґрунтового масиву та умови спряження 
ідеального контакту між областями для зміщень, напружень, концентрації сольового 
розчину, п’єзометричного напору та температури мають вигляд 
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~

1 tC , ),X(
~

1 tT , ),X(
~

2 tT  – деякі 

задані функції; ][  – стрибок функції. 

В математичній моделі (1)–(20) використано наступні позначення: ),,(X zyx=  

− точка області Ω , Ω∈X ; Γ  − границя області Ω ; t  − час, 0>t ; ),,(u i iii WVU= , 

ni ,1=  − зміщення, м; iX , iY , iZ  , ni ,1=  − компоненти масової сили, H ; )(i

xε , 

)(i

yε , )(i

zε  та 
)(i

xyε , )(i

xzε , 
)(i

yzε , ni ,1=  − нормальні та дотичні деформації; )(i
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)(i
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zσ  

та 
)(i

xyτ , )( i

xzτ , 
)(i

yzτ , ni ,1=  − нормальні та дотичні напруження, Па; 
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tci , ki ,1* =  − 

концентрація сольового розчину у водонасичених областях ґрунтового масиву, г/л; 

),X( tTi , ni ,1=  − температура у всіх областях ґрунтового масиву, °С; ),X(* thi , 

ki ,1* =  − п’єзометричний напір у водонасичених областях ґрунтового масиву, м; 

),(
* iii Tcλ  і ),(

* iii Tcµ  − коефіцієнти Ламе, Па; )(

.
*i

звγ , ki ,1* =  − питомі ваги для 

областей ґрунту, що знаходиться у зваженому стані, Па/м; )( *i

прγ  − питомі ваги для 

областей ґрунту, що знаходиться у природному стані, Па/м; ),(K
***i ii Tc  – 

коефіцієнти (тензор) фільтрації, що залежать від концентрації сольового розчину та 

температури у водонасичених областях ґрунтового масиву; )(i

c
*ν , ki ,1* =  – 

коефіцієнти (тензор) хімічного осмосу, )(i

T
*ν , ki ,1* =  – коефіцієнти (тензор) 

термічного осмосу; )(i

Tα , ni ,1=  − середній коефіцієнт лінійного теплового 

розширення в інтервалі температур ),( 0 TT  [10]; )0,X(),X( iii TtTT −= , ni ,1=  – 

різниця температур у даний момент часу та в початковий момент часу в заданій 
точці. 

Висновки. В статті сформульовано постановку та проведено просторове 
математичне моделювання функції-вектора зміщень, нормальних та дотичних 
деформацій та напружень ґрунтового масиву з вільною поверхнею. Ґрунтовий масив 
вважався багатошаровим з вільною поверхнею в одному з них, що більш адекватно 
описує фізичні процеси та явища, що відбуваються у ґрунтах. Наступним етапом 
досліджень є побудова чисельного розв’язку, комп’ютерне моделювання та 
проведення чисельних експериментів та їх аналізу. 
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Вступ. Теорія систем масового обслуговування завжди була в центрі уваги 
багатьох вчених, оскільки дозволяла розв’язувати ряд практичних задач, що 
пов’язані з моделюванням реальних процесів. Розглядались так звані класичні 
моделі систем масового обслуговування, для яких характерним є те, що вимоги, які 
не можуть отримати обслуговування відразу, надходять до черги та отримують 
обслуговування відповідно до визначеної дисципліни [3]. Але в деяких випадках 
існують такі вимоги, що мають нетерплячий характер, залишають чергу та 
вважаються для системи втраченими. Таке припущення є звичайно лише 
наближеним варіантом реальних ситуацій. Зазвичай вимоги після невдалої 
початкової спроби отримати обслуговування через деякий випадковий інтервал часу 
повертаються до системи та здійснюють ще спроби отримати обслуговування. 
Класичні моделі систем масового обслуговування не беруть до уваги явище 
повторних викликів та не можуть використовуватися для розв’язання багатьох 
практичних задач із-за втрати точності моделі.  

Система масового обслуговування з повторними викликами функціонує 

наступним чином. Ззовні до системи з інтенсивністю λ  надходять вимоги для 
обслуговування. Якщо у момент надходження є хоча б однин вільний прилад, то 
вимога відразу починає обслуговуватися та після завершення залишає систему. Час 
обслуговування має показниковий розподіл з параметром µ . Якщо всі прилади 

зайняті, то вимога стає джерелом повторних викликів та повторно намагається 
отримати обслуговування через випадковий час, який має показниковий розподіл з 
параметром ν . Вимога, яка при повторному зверненні знайшла прилад зайнятим, 
повертається до джерела повторних викликів та знову намагається отримати 
обслуговування. Згідно з прийнятою в теорії масового обслуговування системою 

позначень таку модель будемо кодувати як ∞/// cMM . Символ ""∞  на останній 
позиції означає відсутність обмежень на кількість джерел повторних викликів. Для 

параметрів системи вважають, що 0,, >νµλ , тобто параметри моделі 

невироджені. 
Стан системи у момент часу t  описується двовимірним ланцюгом Маркова з 

неперервним часом ( ) ( ) ( )( )tXtXtX 10 ,= , 0≥t  у фазовому просторі 

{ } { }...,1,0...,,1,0 ×= cS , де )(0 tX  – кількість зайнятих приладів у момент часу t , 

а )(1 tX  –  кількість  джерел повторних викликів. Інфінітезимальні  характеристики 

( )( )jijiq ′′,, , ( ) ( ) Sjiji ∈′′,,,  ланцюга Маркова ( )tX  визначаються наступним 

чином: 

1) якщо 110 −= c...,,,i , ...,,j 10= , то 

( )( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
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2) якщо ci = , ...,,j 10= , то 

( )( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
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Нехай ijπ , ( ) Sji ∈,  стаціонарні ймовірності даної системи 

( ) ( ){ }jtXitXP
t

ij ===
∞→

10 ,limπ . 

Ймовірності ijπ , ( ) Sj,i ∈  задовольняють системі рівнянь Колмогорова: 

jj)j( 10 πµπνλ =+ , ...,,,j 10=  

( ) ( ) ,ij)ji( jijijiij 1111 11 +−+− ++++=++ πµλπνππνµλ  

,c,,,i 121 −= … ...,,,j 10=  

( ) 1111 1)( +−−− +++=+ jccjjccj jc πνλπλππµλ , ...,,j 10=  

та умові нормування  

∑ ∑
=

∞

=
=

c

i j
ij

0 0

1π . 

При довільній кількості джерел повторних викликів побудувати явні формули 
для стаціонарних ймовірностей неможливо, виключення становлять лише 
одноканальні системи масового обслуговування. Для системи з повторними 
викликами, функціонування яких описується ланцюгом Маркова, існує можливість 
знайти стаціонарні ймовірності наближеними методами. Такий підхід полягає в 
наближенні базової моделі системи з повторними викликам іншою моделлю, для 
якої можна знайти стаціонарні. Один із варіантів такого підходу полягає в урізанні 
фазового простору системи. Тому в більшості випадків спочатку розглядають урізану 

модель даної системи N/c/M/M , яка функціонує аналогічним чином та має 

скінченну кількість  місць для повторних викликів N . Для урізаної системи знайдено 

явні формули стаціонарних ймовірностей 
N
ijπ , ci ,,2,1,0 …= , N...,,,j 10=  [2], 

[6], для яких при ∞→N маємо ij
N
ij ππ → .  

Приклади застосування. Нижче наведено кілька загальних прикладів 
застосування систем з повторними викликами: 
1) Колл-центри. Колл-центри є важливими для компаній, оскільки вони пропонують 
канали для комунікації з клієнтами. У колл-центрах оператори – це люди, які 
відповідають на дзвінки від клієнтів. Коли клієнт здійснює телефонний дзвінок, то 
клієнт зразу отримує відповідь від працюючого оператора. Якщо ж всі оператори 
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зайняті, клієнт може почути деяке повідомлення на зразок «система в даний момент 
зайнята, будь ласка, почекайте хвилинку». У цей момент клієнт або негайно 
відключає телефон або продовжує чути повідомлення. У цьому випадку він може 
спробувати отримати обслуговування знову через деякий випадковий проміжок 
часу. 
2) Локальна мережа. У локальній мережі (LAN) кілька вузлів ділять фізичний канал з 
метою передачі своїх даних (пакетів). Якщо припустити, що кілька вузлів надсилають 
свої пакети одночасно, може статися зіткнення та всі пакети будуть знищенні. 
Оскільки вузли в LAN розташовані близько один від одного, затримки поширення 
значно коротші, ніж час передачі даних. Тому вузли можуть отримати корисну 
інформацію про канал, скануючи наявність сигналів. Враховуючи цю властивість, був 
розроблений протокол CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Основна ідея протоколу 
CSMA полягає в тому, що він сканує канал перед передачею даних: коли вузол 
готовий відправити свої дані, перевіряється чи зайнятий канал. Якщо канал зайнятий, 
то вузол продовжує сканувати посилання, поки канал не звільниться, потім відразу 
здіснює надсилання. У разі зіткнення вузол очукує та через випадковий проміжок 
часу намагається передати дані знову. 
3) Когнітивні мережі. Останнім часом когнітивні радіо-мережі широко вивчаються. 
Спектр бездротових мереж фізично обмежений. З іншого боку, кількість трафіку 
смартфонів та інших пристроїв значно збільшується з кожним днем. Однак більша 
частина пропускної здатності надається ліцензованим користувачам (основним 
користувачам). Пропускна здатність не завжди використовується первинними 
користувачами. Ідея когнітивних мереж полягає у наданні можливості вторинним 
користувачам використовувати цю пропускну здатність, коли вона не 
використовується первинними користувачами. Для вторинних користувачів 
переривається обслуговування після прибуття основних користувачів. 

Наприклад, робота [5] пов’язані із функціонуванням call-центів та базується на 
використанні марковських моделей. Автори робот [1; 4] моделюють TCP трафік, 
використовуючи подібні моделі. Слід додати, що в деяких нових технологіях можна 
знайти різні ситуації, коли застосовувалися системи масового обсуговування з 
повторними викликами. Враховуючи це, автори [7; 8] пропонують одноканальні 
моделі з інтенсивністю повторних викликів, що пропорційна кількості джерел 
повторних викликів в системі. 

Висновки. Розглянуто базову модель системи з повторними викликами. 
Описано особливості її функціонування, моделювання процесу обслуговування та 
підхід до знаходження стаціонарних ймовірностей. Проаналізовано можливі сфери 
практичного використання із врахуванням актуальних задач сьогодення.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ  
МІКРОКЛІМАТОМ ТЕПЛИЦІ 

 
У роботі розроблено програмне забезпечення для мікропроцесорної плати Arduino 

в середовищі Arduino IDE, наведені основні алгоритми роботи функцій. 

Розроблено мобільний додаток в середовищі Android SDK та реалізовано зручний 

інтерфейс користувача, який дозволяє налаштовувати параметри зв'язку з 

мікроконтролерним блоком управління, здійснювати постійний контроль 

параметрів та змінювати завдання регулятора. 

Ключові слова: програмне забезпечення, система керування, мобільний додаток, 

мікроклімат, теплиця. 

 

Питання побудови ефективних та недорогих систем автоматизації теплиць є 

актуальним впродовж останніх десятиліть. Особливістю сучасної теплиці, як об'єкта 

керування, є велика її інерційність, значний вплив зовнішніх збурень і нестабільність 

контрольованих і регульованих параметрів [1; 2]. Автоматизовані системи керування 

мікрокліматом у теплицях повинні забезпечувати дотримання основних 
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агротехнічних норм вирощування рослин, максимальну економію енергоносіїв. 

Керування мікрокліматом у теплиці дозволяє забезпечити: чіткі межі регулювання 

параметрів; точне внесення поживних речовин під рослини разом із поливною 

водою; економію тепла, зменшуючи при цьому непродуктивні витрати газу, води та 

електроенергії; забезпечити кращі умови роботи для працівників та дозволяє 

підвищити загальну культуру виробництва [3]. 

Отже, метою роботи є розробка програмного забезпечення для системи 

керування мікрокліматом у теплиці, що включає зручний інтерфейс користувача і 

здійснює регулювання технологічних параметрів об’єкту та визначає ефективний 

режим роботи теплиці в цілому. 

Проаналізувавши вимоги до технологічного процесу і підібравши технічні 

засоби, в роботі запропонована структурна схема комплексу технічних засобів 

автоматизації теплиці, рис. 1. Розроблена структура комплексу технічних засобів, 

визначає: 

- Перший рівень, який представлений контрольно-вимірювальними 

приладами, 

виконавчими механізмами аналогової та дискретної дії. 

- Другий рівень – призначений для програмно-логічного управління процесом 

за заданими алгоритмами на основі програмованого контролера і пристроїв зв'язку з 

об'єктом. 

Програмне забезпечення розробленої системи керування складається з 

програми для плати Arduino Mega 2560. Програмне забезпечення для 

мікроконтролерної плати було розроблене в середовищі Arduino IDE мовою С++. 

Для оптимізації програмного коду було розбито програму на наступні функції: 

1. void loop() – головна функція виконується циклічно. 

2. void IR(int i) – функція індикації стану та активації реле. 

3. void lcd(int N) – функція виведення даних на дисплей. 

4. void RS485() – функція передачі даних через RS485. 
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Рис. 1. Схема комплексу технічних засобів 

 
В роботі розроблено мобільний додаток в середовищі Android SDK та 

реалізовано зручний інтерфейс користувача, який дозволяє налаштовувати 
параметри зв'язку з мікроконтролерним блоком управління, здійснювати постійний 
контроль параметрів та змінювати завдання регулятора. 

Розглянемо інтерфейс додатку. 
Інтерфейс додатку складається з трьох основних фрагментів:   

  Домашній екран 
  Параметри 
  Графіки 

У головному фрагменті зображено мнемосхему теплиці та відображається 
поточний стан усіх вузлів, температура, вологість повітря в теплиці, рис. 2.  

Для досягнення мети було перевизначено наступні методи: 
Метод onMeasure 

Цей метод використовується для задання розмірів view і є важливою частиною 
контракту між view і layout. Для збереження пропорцій мнемосхеми розмір 
встановлюється таким чином, що висота є рівною максимальній ширині яку займати 
view. 



 

91 
 

Вирахуваний розмір застосовується 
наступним чином: 

ViewGroup.LayoutParams layoutParams = 
((View)  getParent()).getLayoutParams(); 

layoutParams.height = height;  
((View)getParent()).setLayoutParams(layo

utParams); 

Метод onTouchEvent 

Цей метод викликається при здійсненні 
дій на екрані, таких як натискання. Для 
визначення кліку використовується клас 
GestureDetector, у який передається 
інформація про подію, що відбулася 

@Override 
public boolean 

onTouchEvent(MotionEvent event) { 
gestureDetector.onTouchEvent(event); 
return super.onTouchEvent(event); 
} 

Метод onDraw 

Цей метод викликається щоразу коли 
необхідно перемалювати вміст власної view. 
Для малювання використовується об'єкт 
Canvas. Зображення елементів мнемосхеми 
сторюється примітивами такими, як кола, 
прямокутники та лінії а також bitmap, для чого 

використовуються відповідні методи класу Canvas такі як: drawLine, drawRect, 
drawCircle  drawBitmap. 

Оскільки у якості зображень використовуються векторні ілюстрації, було 
написано метод для отримання bitmap: 

        public Bitmap getBitmapFromVectorDrawable(Context context, int drawableId, 
float scale) { 

        Drawable drawable = ContextCompat.getDrawable(context, drawableId); 
        int size = (int) (128f * scale); 
        Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(size, size, Bitmap.Config.ARGB_8888); 
        Canvas canvas = new Canvas(bitmap); 
        drawable.setBounds(0, 0, size, size); 
        drawable.draw(canvas); 
        return bitmap; 
        } 

Рис. 2. Домашній екран 
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Для обробки натискань і імітації вимикача було створено допоміжний клас 
ClickableCircleRegion. Основні завдання цього класу це збереження поточного стану 

перемикача, перевірка чи належить точка 
натискання області перемикача (метод 
pointInCircle(int x, int y), та безпосередньо 
промальовки  круглих перемикачів (метод 
draw(Canvas canvas)). 

Для зворотнього зв’язку створено 
інтерфейс OnClickToggleListener, що 
містить такі методи: 
boolean onClickValveWatering(boolean 
currentSate); 
Перемикання клапана поливу 

boolean onClickHeaterToggle(boolean 
currentSate); 
Увімкнення/вимкнення обігрівача 

boolean onClickLightingToggle(int i, boolean 
currentSate); 
Увімкнення/ вимкнення освітлення 
теплиці 

boolean onClickFan(int i, boolean 
currentSate); 
Увімкнення/ вимкнення і-го вентилятора 

boolean onClickPump(boolean currentSate); 
Увімкнення/вимкнення водяного насосу 

Окрім того, на головному екрані 
розміщено такі елементи як  Toolbar,  
ScrollView, ImageView, TextView. За меню 
навігації відповідає BottomNavigationView. 

Обробка перемикань фрагментів описана у методі onNavigationItemSelected  
інтерфейсу OnNavigationItemSelectedListener. 

Для отримання даних з хмари використовується пакет 
com.google.firebase.database. На кожен із параметрів які необхідно оновлювати 
динамічно підключається слухач. 

Наприклад: 
mFirebaseInstance.getReference().child("temp").addValueEventListener(this); 
Усі зміни у підписаних полів надходять у метод onDataChange, з якого і 

оновлюються елементи екрану. Надсилання даних відбувається після натискання 
перемикача і з методу зворотного виклику передається у хмару. 

Як тільки екран згортається чи перекривається, оновлення даних потрібно 
зупинити, для цього перевизначено метод onPause, у якому видаляються слухачі на 
потрібні нам параметри. Як тільки користувач повертається назад, буде викликано 
onResume і підписку здійснено  буде знову. 

 
Рис. 3. Основні параметри 
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Екран з параметрами складається з таких основних компонентів як Spinner, що 
нагадує випадаючий список з можливістю вибору одного варіанту. 

RadioGroup, що об’єднує у собі кілька RadioButton, та дозволяє вибрати одне із 
кількох значень. TextInputEditText для 
введення даних з клавіатури. У нашому 
випадку це числові значення вологості та 
температури (рис. 4), тому задано 
атрибут 

android:inputType="numberDecimal". 
Кнопка MaterialButton та контейнери такі 
як RelativeLayout, LinearLayout та інші. 

Для зв’язування  даних і спінера 
(випадаючого списку) використовуються 
адаптери: 

ArrayAdapter<String> plantAdapter = new 
ArrayAdapter<>(getContext(), 
android.R.layout.simple_dropdown_item_1
line, plantList); 
plantAdapter.setDropDownViewResource(a
ndroid.R.layout.simple_spinner_dropdown
_item); 
spinnerPlant = 
view.findViewById(R.id.spinerPlant); 
spinnerPlant.setAdapter(plantAdapter); 

 

Екран із графіками містить два 
графіки, вологості та температури 
повітря. Передбачено можливість вибору 
періоду за який відображатимуться дані: 
сьогодні, вчора, тиждень та місяць  

У якості бібліотеки для побудови 
графіків використано MPAndroidChart. Це 
безкоштовна, відкрита та гнучка 
бібліотека. Серед всіх доступних типів 

графіків обрано LineChart, оскільки він найбільше підходить для відображення 
хронологічних даних. 

Отже, у роботі було розроблено програмне забезпечення для 
мікропроцесорної плати Arduino в середовищі Arduino IDE мовою С++ та наведені 
основні алгоритми роботи функцій. Розроблено мобільний додаток та реалізовано 
зручний інтерфейс користувача, який дозволяє налаштовувати параметри зв'язку з 
мікроконтролерним блоком управління, здійснювати постійний контроль параметрів 
та змінювати завдання регулятора. Реалізована можливість перегляду графіків зміни 
технологічних параметрів, для подальшого аналізу ефективної роботи теплиці, крім 
того, передбачено можливість вибору періоду за який відображатимуться дані: 
сьогодні, вчора, тиждень та місяць. 

 
Рис. 4. Графіки зміни показників 
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DEVELOPMENT OF CLIMATE CONTROL SOFTWARE SYSTEM IN GREENHOUSE 
 
The software for the Arduino microprocessor board in the Arduino IDE environment is 
developed in the work, the basic algorithms of functions work are resulted. The mobile 
application in the Android SDK environment is developed and the user-friendly interface 
that allows customer to configure the parameters of communication with the 
microcontroller control unit, to constantly monitor the parameters and change the tasks 
of the controller is implemented. 
Keywords: software, control system, mobile application, climate, greenhouse. 
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