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Висновки. Сучасні моделі безпеки BYOD надають тільки контейнер для мобільних 

пристроїв і засобів зв'язку, таких як шифрування даних і даних, контейнеризація, доступ до 

додатків і аутентифікація. Ці первинні рішення управляють мобільними пристроями на основі 

певних правил, тому вони не здатні виявляти шкідливе ПЗ для мобільних пристроїв в складній 

формі мобільних ботнетів. З іншого боку, ботнети в основному призначені для незаконних 

коштів і крадіжки конфіденційних даних, що призводить до широкого спектру проблем 

безпеки для організацій. Однак особливі характеристики ботнетів в поєднанні з обмеженнями 

мобільних пристроїв ускладнюють їх виявлення і відстеження. 

Тому для вивчення проблем, пов'язаних з виявленням мобільних ботів і бот-мереж, а 

також для надання більш ефективних моделей безпеки для BYOD, потрібно більше 

досліджень і креативних рішень. 
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ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ ПИЛУ 

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна 

Негативний вплив промислового пилу на організм людини до теперішнього часу є не 

до кінця розв’язаною проблемою. Особливо якщо мова йде про дрібнодисперсний пил. 

Обумовлено це тим, що на теперішній час найбільш розповсюдженими способами видалення 

пилу є або гравітаційний (самостійне осадження під впливом сили тяжіння), або механічний з 

використанням систем вентиляції (аспірації). Такі підходи або дають великий час очищення 

від дрібнодисперсних твердих часток (гравітаційний), або взагалі не дають необхідного ефекту 

(з використанням механічних фільтрів). Тому актуальною є проблема пошуку сучасних 

ефективних методів осадження дрібнодисперсного пилу. 

Більш ефективними, з точки зору осадження саме пилу з розміром часток менш 5 мкм, 

вважаються акустичний, ультразвуковий та електростатичний методи. Питання впливу 

зовнішніх полів на дрібнодисперсний вугільний пил та швидкість його осадження було 

досліджено у роботах [1, 2]. Але у вказаних роботах більше уваги приділялося впливу 

ультразвукового пилу. 

Під впливом електростатичного поля частки пилу починають рухатися (дрейфувати) в 

бік джерела. Така реакція на зовнішнє електростатичне поле спостерігається у твердих часток 
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з розмірами від 1 мкм. Тому саме електростатичне поле було обрано в якості робочого при 

розробці діючого зразка. 

В якості джерела електромагнітного поля в експериментальній установці було 

використано електростатичний прилад ГВ-1 з площею електростатичних пластин 12032 мм2 і 

робочою напругою 20 кВ. Для підвищення ефективності роботи приладу через робочу камеру 

було організовано примусову циркуляцію повітря зі швидкістю 2м/с через канал з площею 

поперечного перетину 500мм2. Контроль щільності повітря здійснювався фотоелектричним 

приймальником «Ленинград-4». В якості імітації джерела пилу використовувся заряд 

аерозолеутворюючої суміші, який після спалювання давав в об’ємі певну концентрацію 

твердих часток з розміром 1-5 мкм. Величина концентрації залежала від маси 

аерозолеутворюючої суміші. 

Суть експериментів зводилася до осадження пилу різної концентрації з використанням 

експериментальної установки і порівняння результатів зі швидкістю осадження пилу 

гравітаційним методом. 

Аналіз результатів експериментів показав, що незалежно від концентрації пилу 

швидкість осадження електростатичним методом в 1,3-1,7 рази більше, ніж гравітаційним 

методом. Що вказує на те, що використання такого методу буде більш ефективним. Серед 

недоліків вказаного методу слід відзначити забруднення з часом електростатичних пластин та 

вхідної решітки приладу.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ: РЕАЛЬНИЙ 

ПОГЛЯД 

Бердянський державний педагогічний університет, Україна 

Актуальність. Сьогодні практично неможливо уявити життя без технологій. Штучний 

інтелект є досить новим розділом інформатики та вже зараз має великий вплив на людей, 

особливо в освіті. Для майбутніх поколінь особливо важливо володіти знаннями про штучний 

інтелект й впроваджувати його в навчання майбутніх спеціалістів задля підвищення якості 

навчання.  

Мета і методи дослідження. Визначити ефективність впровадження штучного 

інтелекту в вищу педагогічну освіту на основі вже існуючих інформаційних комп’ютерних 

технологій. 

Сутність дослідження. В широкому розумінні, штучний інтелект — розділ 

комп'ютерної лінгвістики та інформатики, який опікується формалізацією проблем та завдань, 

що подібні до дій людини. Інакше кажучи являє собою шедевр технічного прогресу 21 

століття, який дає машинам вчитися, використовуючи досвід людства та власний, 

пристосовуючись до нових умов в певному середовищі. 
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