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5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розвиток теорії моделювання та верифікації складних програмних систем

Назва роботи (англ)

Development of the theory of modelling and verification of complicated software systems

Реферат (укр)

 При роботі за темою «Розвиток теорії моделювання та верифікації складних програмних систем» кафедри програмного 
забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС) Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького протягом 
2019-2021 років опрацьовувались кілька проблем, що пов’язані з розробкою, вивченням властивостей програмних систем 
та їх супроводом. Це проблеми, пов’язані з перевіркою динамічних властивостей програмних систем з паралелізмом, які 
обумовлюють важливі властивості експлуатації програмних систем, такі як відсутність критичних помилок, керованість та 
якість супроводу. У дослідженнях за цією проблемою брали участь викладачі кафедри ПЗАС к.ф.-м.н., доц. Онищенко Б.О., 
к.т.н., доц. Супруненко О.О., ст.викл. Гребенович Ю.Є. Також у дослідженнях кафедри велика увага приділяється розвитку 
теорії мультиагентних систем, які широко застосовуються у вивченні групової поведінки як соціальних груп людей, так і 
інтелектуальних агентів, які призначені для виконання технологічних операцій та задач локального керування 
технологічним обладнанням. Даними дослідженнями опікувалися к.т.н., доц. Ярмілко А.В., к.т.н., доц. Супруненко О.О. 
разом зі студентами та магістрантами кафедри. Проводились дослідження з розширення функцій у програмно-апаратних 
системах віртуальної реальності, які дозволяють розширити їх використання у навчальних, реабілітаційних та інших 
сучасних задачах застосування програмних засобів. Цими дослідженнями займались к.т.н., доц. Супруненко О.О., к.т.н., 
ст.викл. Гук В.І. разом з магістрантами кафедри. Окремою проблемою, яка опрацьовувалась у рамках даної тему була 
проблема забезпечення комунікаційної безпеки у комп’ютерних мережах, зокрема з використанням криптографічних 
методів, над дослідженням та розвитком яких і проводилась основна робота. Цю проблему опрацьовував к.т.н., доц. 
Ярмілко А.В. разом зі студентами та магістрантами кафедри.

Реферат (англ)

 When working on the topic "Development of the theory of modeling and verification of complex software systems" of the 
Department of Software of Automated Systems (PZAS) of the Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy during 2019-
2021 worked on several issues related to the development, study of the properties of software systems and their maintenance. 
These are problems related to the verification of the dynamic properties of software systems with parallelism, which determine 
the important properties of the operation of software systems, such as the absence of critical errors, controllability and quality 
of maintenance. The research on this problem was attended by teachers of the Department of PZAS Ph.D., Assoc. Onishchenko 
B.O., Ph.D., Assoc. Suprunenko O.O., senior lecturer Grebenovich Yu.Ye. Also in the research of the department much attention 
is paid to the development of the theory of multi-agent systems, which are widely used in the study of group behavior of social 
groups and intellectual agents designed to perform technological operations and local control of technological equipment. 
These studies were supervised by Ph.D., Assoc. Yarmilko A.V., Ph.D., Assoc. Suprunenko O.O. together with students and 
undergraduates of the department. Research has been conducted on the expansion of functions in software and hardware 
systems of virtual reality, which allow to expand their use in educational, rehabilitation and other modern applications of 
software. These researches were carried out by Ph.D., Assoc. Suprunenko O.O., Ph.D., senior lecturer Guk V.I. together with 
undergraduates of the department. A separate issue that was addressed in this topic was the problem of communication 
security in computer networks, in particular with the use of cryptographic methods, research and development of which was 
the main work. This problem was worked by Ph.D., Assoc. Yarmilko A.V. together with students and undergraduates of the 
department.

Індекс УДК: 004.3-185.4; 004.7-185.4

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.07.03



6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Комбінований підхід до імітаційного моделювання систем з паралелізмом

Назва продукції (англ): Combined approach to simulation modeling of system with parallelism

Очікувані результати: Технології, Методи, теорії

Галузь застосування: Інформаційні технології

Опис продукції (укр): Комбінований підхід до імітаційного моделювання систем з паралелізмом дозволяє проводити 
графоаналітичне дослідження динамічних властивостей моделей програмних систем з паралелізмом. Аналіз проводиться 
на рівні окремих компонентів та програмної системи в цілому. Отримані практичні результати дозволяють підвищити 
якість проектних рішень при розробці програмних систем, і, таким чином, скоротити витрати на їх супровід.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці, Підвищення автоматизації виробничих 
процесів

Стадія завершеності НТП: Ідея, концепція, Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 11.202010.2021

Виробник продукції: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Споживачі продукції: ІТ-компанії

Перспективні ринки: 

Права інтелектуальної власності: «Ноу-хау»

Форми та умови передачі продукції: Продаж «Ноу-хау», Спільні НДДКР

НТП 2

Назва продукції (укр): Методи та програмні засоби імітаційного моделювання динамічних багатоагентних систем

Назва продукції (англ): Methods and software for simulation of dynamic multi-agent systems

Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Програмні продукти

Галузь застосування: Інформаційні технології

Опис продукції (укр): Розглянуто питання моделювання багатоагентних інтелектуальних систем в контексті створення 
прикладних систем групової робототехніки. Обґрунтовано доцільність застосування при формуванні групової поведінки 
агентів біонічних моделей, отриманих за результатами досліджень з іхтіології. На їхній основі розроблено модель 
консолідації багатоагентної системи за сценарієм сходження автономних агентів до рухомого лідера. Виконано 
програмну реалізацію середовища для дослідження групової поведінки самокерованих агентів при виконанні спільних 
завдань за сценаріями такого типу. Проведено серію імітаційних експериментів з дослідження консолідації 
самокерованих агентів за розробленим сценарієм. В процесі їх виконання використано функціональні можливості 
створеного імітаційного середовища для забезпечення варіації властивостей моделей, умов проведення дослідів, 
збирання та обробки експериментальних даних. Результати апробації середовища моделювання засвідчили достатньо 
високу якість імітаційних моделей, їхню принципову придатність до застосування на всіх етапах життєвого циклу 
прикладних інтелектуальних систем групової робототехніки. Його практична користь вбачається у визначенні 
оптимальної структури зв’язків у групі агентів та оцінці адекватності їх поведінки у багатофакторному функціональному 
просторі. Отримані моделі та засоби можуть бути використані при створенні прикладних робототехнічних систем.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці, Підвищення автоматизації виробничих 
процесів

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР, Експериментальний (макетний зразок)

Впровадження НТП: Не впроваджено



Строки впровадження: 03.201912.2021

Виробник продукції: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Споживачі продукції: 

Перспективні ринки: 

Права інтелектуальної власності: «Ноу-хау»

Форми та умови передачі продукції: Продаж «Ноу-хау», Спільні НДДКР

НТП 3

Назва продукції (укр): Програмні засоби криптографічного аналізу та відновлення повідомлень

Назва продукції (англ): Cryptographic analysis and message recovery software

Очікувані результати: Технології, Програмні продукти

Галузь застосування: Інформаційні технології

Опис продукції (укр): Отримано програмне середовище для дослідження методів криптографічного захисту цілісності 
повідомлень та їх відновлення. Зазначені функції реалізуються за допомогою алгоритмів криптоаналізу з хеш-методами. 
Зазначені методи було реалізовано у вигляді окремих програмних модулів, придатних до впровадження у прикладні 
програмні продукти. Проведено експериментальне дослідження, яке продемонструвало ефективність розроблених 
інструментальних засобів при локалізації пошкоджень інформації у повідомленнях та відновлення їх цілісності (за умови 
неушкодженого захисного компонента). Практичне застосування можливе в прикладних системах та дослідженнях у 
галузі захисту інформації, а саме – з діагностики повідомлень з локалізацією множинних пошкоджень та відновлення 
інформації у пошкоджених інформаційних блоках.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення автоматизації виробничих процесів

Стадія завершеності НТП: Ідея, концепція, Звіт по НДДКР, Експериментальний (макетний зразок)

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 04.201912.2021

Виробник продукції: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Споживачі продукції: 

Перспективні ринки: 

Права інтелектуальної власності: «Ноу-хау»

Форми та умови передачі продукції: Продаж «Ноу-хау», Спільні НДДКР
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