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Недоліки сучасних програм формування розкладу:

 висока вартість;

 вузьке коло застосування;

 великі обсяги комп’ютерних обчислень;

 незрозумілий інтерфейс програми;

 складність оцінювання одержаних результатів до

оптимального.



* Метою роботи є зменшення обсягу комп’ютерних обчислень при формуванні 

розкладу за рахунок використання теорії розкладів. 

Завдання:

* - Постановка проблеми.

* - Аналіз відомих методів формування розкладу.

* - Аналіз відомих програм та вибір аналогу.

* - Розробка математичної моделі об‘єктів розкладу.

* - Розробка математичної моделі формування розкладу.

* - Програмна реалізація формування розкладу.



* Об’єкт дослідження - процес формування розкладу для ВНЗ.

* Предмет дослідження – інформаційна технологія та програмні засоби

формування розкладу а також обсяги комп’ютерних обчислень при їх

використанні.

* Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися: 

* - метод генетичного алгоритму;

* - нейронний підхід при формуванні розкладу;

* - підхід на основі теорії розкладів.



* - розроблено математичну модель формування розкладу  і за рахунок 

введення процесу сортування дисциплін на унікальні для кожної групи 

та на дисципліни які є у списку занять для потоку, відбулося зменшеня 

кількості ітерацій циклу та зменшило обсяг комп’ютерних обчислень 

при формуванні розкладу.



* 1 Розроблено алгоритм складання розкладу програми що зменшує 

час обрахунків

* 2 Розроблено програмний засіб що дозволяє створювати розклад 

занять на основі данних введених користувачем.

* 3. Акт впровадження результатів магістерської кваліфікаційної 

роботи.



*Введення множини «група»



*Введення множини викладач



Введення множини «аудиторія»



Введення множини «викладач»



*



Алгоритм сортування 
дисциплін на унікальні для 

кожної групи та на дисципліни 
які є у списку лекційних занять 

для потоку
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* Згідно із розрахунками всіх статей витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-
конструкторської та конструкторсько-технологічної роботи загальна вартість витрат на 
розробку і впровадження програмного продукту складає 31233,67 грнЗагальне збільшення 
прибутку підприємства, тобто комерційний ефект від впровадження розробки, за три 
роки складе 159617,60 грн. 

* Розрахована абсолютна ефективність вкладених інвестицій в сумі 125021,33 свідчить 
про отримання прибутку інвестором від комерціалізації програмного продукту.

* Щорічна ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій складає 170%, що
вище за мінімальну бар'єрну ставку дисконтування, яка складає 60%. Це означає
потенційну зацікавленість інвесторів у фінансуванні розробки.

* Термін окупності вкладених у реалізацію проекту інвестицій становить 0,59 року , що
також свідчить про доцільність фінансування нової розробки.



Результати роботи були апробовані на :

* XLV Науково-технічній конференції факультету інформаційних технологій та

комп’ютерної інженерії (м.Вінниця, Україна, 2016р.)

* XLVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний

розвиток в умовах Євроінтергарції» (м.Чернівці ,Україна, 2016 р.)

* Міжнародній науково-практичній конференції «Потенціал сучасної науки» (м.Київ,

Україна, 2016 р.),

За результатами магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано:

2 тези доповіді конференцій у збірниках.

* Потенціал сучасної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції м.Київ, 08-09 листопада 2016 – Київ.: МЦНД, 2016. – С.32-34.

* Соціально-економічний розвиток в умовах Євроінтеграції: матеріали XLVIII 

Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 листопада 2016 

року. – Київ.: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки»,2016. – С.30-32.



* Розроблено математичну модель об‘єктів формування розкладу та розроблено
математичну модель формування розкладу

* Для зручності роботи з програмою було розроблено зручний графічний інтерфейс, і
розділено логіку алгоритму від його представлення, інтерфейс користувача розроблено
у окремому блоці.

* Розроблено можливість, при додані додаткових множин, формувати розклад для будь
яких суспільних потреб

* Результати порівняння програмного продукту розробленого в дані магістерські кваліфікаційні роботі з
програмою аналогом представлений на слайдах 15-16

Поставлені задачі магістерської кваліфікаційної роботи були виконані в повному обсязі.


