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результатами перевірок, що надійшли в vi, формується матриця синдрому R, де в кожному 

рядку перераховуються всі отримані результати rij, NjNi ,1,,1 , i≠j. 

У першому стовпці матриці R знаходиться фактичний синдром Rf; максимальна 

кількість стовпців визначається за найбільшою кількістю повторень якого-небудь результату 

rij. 

Отже, для виявлення нестійких відмов та збоїв необхідно повторити накопичення 

частини діагностичної інформації, яка отримала назву синдрому. Саме аналіз синдрому 

дозволяє виявити технічний стан модулів та ліній зв’язку інформаційної системи. 

У випадку, коли на систему впливають нестійкі відмови та збої, виявити їх за рахунок 

стандартного алгоритму не можливо в наслідок суперечностей в синдромі Rf`. В такій 

ситуації модуль, на який покладено функції аналізу синдрому, накопичує модернізований 

синдром Rмпротягом часу T і далі виконує алгоритм дешифрування синдрому. В результаті 

виконання алгоритму будуть виявлені модулі і лінії інформаційного обміну з нестійкими 

відмовами. 
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РЕГУЛЯРИЗАЦІЯ ПОПИТУ АКТОРІВ НА КОНТЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-

СЕРВІСІВ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

На сучасному етапі соціальні інтернет-сервіси є популярною віртуальною платформою для 

комунікації учасників віртуальних спільнот – акторів. Окрім позитивних характеристик 

соціальні інтернет-сервіси є джерелом загроз, спрямованих на маніпулювання суспільною 

свідомістю. Це може призвести до зміни динаміки системи і її переходу в стан 

некерованого хаосу. В роботі запропоновано використовувати процеси самоорганізації, які 

виникають в системі під впливом синтезованого синергетичного управління. У результаті 

забезпечується керованість процесів взаємодії акторів у розрізі підтримання заданого рівня 

попиту на контент деструктивного змісту. 

 

Сучасні соціальні інтернет-сервіси (СІС) є складними динамічними системами із 

багаторівневою структурою зв’язків між акторами. Популярність СІС, окрім усіх їх 

позитивних комунікаційних можливостей, породжує низку потенційних загроз 

інформаційній безпеці особи, суспільства, держави [1-3]. Особливо небезпечними є загрози, 

які спрямовуються зловмисниками на маніпулювання суспільною свідомістю. При цьому 

явища соціальної комунікації, які виникають внаслідок взаємодії акторів, характеризуються 

непрогнозованістю процесів. Це призводить до виникнення хаотичної динаміки [2, 3]. З 

метою забезпечення керованості такими процесами використовують концепцію 

синергетичного управління взаємодією акторів у СІС. Застосування цієї концепції дозволяє 

штучного підтримувати в акторів СІС заданий рівень зацікавленості до контенту, що 

становить інтерес, який ґрунтується на виникненні синергетичного ефекту внаслідок запуску 

процесів самоорганізації акторів у СІС [2-4]. Управління взаємодією акторів реалізує 

синергетично керований перехід до заданого стану інформаційної безпеки віртуального 

співтовариства. 

Нехай взаємодія акторів СІС описується деякою системою нелінійних диференціальних 

рівнянь, загальний вигляд якої залежить від сутності та змісту процесу управління акторами 

[2]. Для забезпечення керованості процесів взаємодії акторів СІС введемо в структуру 

системи притягуючий атрактор [4]. Він обирається виходячи із вимоги протікання в системі 

бажаних перехідних процесів і переходу траєкторії руху зображуючої точки системи у 

фазовому просторі на обраний динамічний інваріант. Теорія синергетики визначає атрактор 
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як узагальнений параметр порядку, який забезпечує процеси направленої самоорганізації 

акторів у СІС.  

Синтез синергетичного управління процесами взаємодії агентів у СІС здійснюється за 

рахунок введення в початкову систему нелінійних диференціальних рівнянь показника, що 

ґарантуватиме в динамічному хаосі протікання процесів самоорганізації [3, 4]. У такому 

випадку синергетичне управління переводить систему на різноманіття – стабілізуючий 

інваріант процесу взаємодії агентів у СІС. Після цього синтезують рівняння руху системи на 

цьому різноманітті і визначають стаціонарні значення показників взаємодії агентів у СІС. 

Синтез керованої моделі взаємодії акторів у СІС передбачає введення в систему нелінійних 

диференціальних рівнянь попередньо синтезованого синергетичного управління, яке 

забезпечує підтримання заданих показників взаємодії, а також гарантує керовану 

самоорганізацію при досягненні попередньо визначених сплесків синергетичного ефекту. 

Запропонований підхід до регуляризації попиту акторів на контент реалізує управління 

процесами взаємодії акторів у СІС, які описуються на основі положень динамічної теорії 

хаосу. За рахунок синтезованого синергетичного управління досягаються поставлені 

завдання взаємодії акторів у СІС. Ефективність управління досягається шляхом варіювання 

параметрів системи, а в окремих випадках – одним із них. 
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ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ЛАНОК ІТ-ГАЛУЗІ  

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

 

В доповіді проведено історичний екскурс появи інформаційних технологій та дано 

економічний аналіз впливу ІТ-галузі на економіку України та провідних країн світу. Показана 

важливість напряму програмна інженерія, як одної з ключових ланок ІТ-галузі, та 

запропоновані нові форми взаємодії ІТ-фірм та ВНЗ, що втілюються в ДУТ. 

 

Згідно з законом України ―Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки‖ одним з 

пріоритетних напрямів розвитку на період до 2020 р. визначено інформаційні та 

комунікаційні технології.  

Інформаційні технології (ІТ) – це одна з галузей, що найбільш динамічно та успішно 

розвиваються в Україні. 

Історія інформаційних технологій бере свій початок задовго до виникнення сучасної 

дисципліни інформатика, що з'явилася в 20-му столітті. Інформаційні технології (ІТ) 


