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2. Нового класу інтелектуальних багатопроцесорних обчислювальних
засобів із модульною структурою, що забезпечує нарощування потужності
від рівня персональної ЕОМ до суперЕОМ.

3. Інтелектуальних роботів і систем - від найпростіших пристроїв до
пристроїв із інтелектом і органами почуттів, що наближаються до людського.
В основу розробки покладені принципи обробки інформації, засновані на
новій інформаційній технології.

У порівнянні із відомими інтелектуальними системами й роботами, що
ведуть себе згідно із попередньо запрограмованими функціями,
інтелектуальні системи, засновані на новій технології, відповідно з’являється
новий клас задач, забезпечення можливості генерувати власні функції по-
водження через аналіз інформації, що надходить із зовнішнього середовища.

Область застосування таких систем досить широка - космос, військова
справа, автомобільна промисловість, важка й легка промисловість, океанські
й земні глибини, сільське, рибне, лісове господарство, транспорт, охорона
здоров'я.

Список літератури: 1. Рабинович З.Л., Ященко В.А. Подход к моделированию мыслительных
процессов на основе нейроподобных растущих сетей // Кибернетика и сист. анализ № 5, 1996.-С.
3-20. 2. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основка новой информационной технологии.
М.: Наука, 1998. – 280 с. 3. Ященко В.А. Рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети
эффективное средство моделирования интеллекта. I, II  //  Кибернетика  и сист. анализ № 4, 1995.-
С. 54 – 62,  № 5, 1995. -С. 94 - 102.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

Предлагается эффективный метод численного интегрирования квазили-
нейных систем уравнений в частных производных гиперболического типа, с
помощью которого имеется возможность моделировать распространения
сигналов в проводниках цифровых устройств.
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В основе данного метода лежат две идеи. Первая идея состоит в исполь-
зовании для построения разностной схемы точных решений уравнений с ку-
сочно-постоянными начальными данными. Для гиперболической системы
такие решения распадаются на совокупности независимых и сравнительно
просто рассчитываемых деталей – "распадов разрывов". Вторая идея – это
использование гибких и зачастую двигающихся, деформирующихся разност-
ных сеток, связанных с контактными границами областей, ударными волна-
ми и тому подобными линиями, выделяемыми при расчете изначально. При
этом ячейки сетки, вообще говоря, не связаны с движущимися частицами
вещества.

В общем случае система дифференциальных уравнений, которая описы-
вает плоскую волну распространения напряжения и тока по проводнику вы-
глядит следующим образом:
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где u и t – соответственно значения напряжения и тока в проводнике,
распределенные по его длине, 0 и с0 – параметры линии связи.

Использование численного метода для решения приведенной системы
дифференциальных уравнений в частных производных приводит к необхо-
димости выполнения следующих вычислений:
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где Uj, Pj – величины, выработавшиеся при распаде разрыва в точке x =
xj и вычисляемые по формулам:
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Использование приведенных формул при расчете распространения поля
напряжения в проводнике, соединяющего две микросхемы TTL серии, при-
водит к следующим результатам:
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Верхняя часть этого рисунка соответствует распространению напряже-
ния в проводнике, а нижняя – тока.

Список литературы: 1. Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я. Численное решение многомер-
ных задач газовой динамики. – М.: Наука, 1976. – 400 с.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Актуальність даної тематики обумовлена значним зростанням
важливості інтелектуальних ресурсів в підприємницькій діяльності та праг-
ненням бізнес-суспільства підвищити ефективність їх використання. Очевид-
но, що розвиток сучасних підприємств неможливий без нових ідей,
винаходів, інновацій, тобто всього того, що формує інтелектуальну власність
(ІВ). Від рішень, що приймаються в сфері ІВ, в значній мірі залежить
конкурентноздатність об’єктів [1].
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Роль управління інтелектуальною власністю як фактора збільшення
ефективності її використання надзвичайно велика. Об’єкти інтелектуальної
власності (ОІВ), що адекватно оцінені та забезпечені необхідним юридичним
захистом, за умови грамотного управління забезпечують тривку роботу
підприємницьких структур на ринку; збільшують інвестиційну привабливість
підприємств; стимулюють проведення подальших широкомасштабних нау-
ково-прикладних досліджень. Отримання відповідних ліцензій як функція
управління ІВ дозволяє отримати додатковий прибуток, справедливо оцінити
працю розробників, в цілому підвищити активність винаходу на
підприємствах.

Нажаль, в цій області через недостатнє теоретичне обґрунтування
методів роботи переважають емпіричні, не завжди ефективні технології
управління ОІВ. Нездатність багатьох організацій реалізувати та захистити
свої права у цій сфері обумовлює необхідність серйозної теоретичної та
методичної приробітки управління ІВ[2].

В першу чергу це стосується українських підприємств, де постає
необхідність кардинального зростання ефективності управління ІВ.

Кризовий стан більшості вітчизняних суб’єктів господарювання пере-
дзначений, в значній мірі, слабкістю управління основними видами ресурсів,
у тому числі управління ОІВ. Все це свідчить про загострення суперечностей
між накопиченим інтелектуальним потенціалом України та низькою
ефективністю його використання, у тому числі й через відсутність розвиненої
системи ІВ. З цього можна зробити висновок, що опанування потенціалу ІВ є
ключовим фактором розвитку вітчизняної економіки.

Управління інтелектуальною власністю (IP management) представляє со-
бою складний предмет для наукового аналізу і практичної реалізації. В цій
сфері зосереджені організаційні, економічні, юридичні та податкові питання.

Управління правами на ОІВ можна умовно поділити на чотири складові.
В залежності від профіля та сфери діяльності, цілей та задач, що вона ставить
перед собою, наявності фінансових та організаційних ресурсів компанія може
обрати заходи обліку, захисту, оцінки та розпорядження, які доцільно
здійсняти.

У тому випадку, коли підприємець не ставить за мету демонстрацію ІВ
як частини вартості свого бізнесу та здобуття прибутків від наявних активів,
він найчастіше обмежує управління ІВ лише обліком та захистом.
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В інакшому випадку підприємцю слід виявити актив, взяти його на
облік, оцінити і вирішити, яким чином їм розпорядитися.

Результати обліку повинні бути орієнтовані на потреби і цілі компанії та,
охоплюючи трудові, громадянські й адміністративні правові відносини, роз-
кривати статус і ризик не усіх, а лише  суттєвих для бізнесу ОІВ. Отримана
таким чином інформація стає основою для прийняття управлінських рішень і
стратегічного планування.

У першу чергу дані обліку ІВ використовуються при здійсненні заходів
її захисту. Це є традиційна юридична сфера діяльності, що опирається на
чинне законодавство[3]. Для різних галузей права ІВ існують традиційні за-
соби захисту.

Після оцінки, яка може проводитися на основі витратного, прибуткового
або порівняльного методів, виникає економічно обґрунтована можливість
розпоряджатися активом відповідної вартості.

Розпорядження ІВ повинне бути не лише ефективним і законним  з
юридичної точки зору, але й визначатися особливостями і практикою подат-
кового законодавства.

На завершення необхідно додати, що сучасний бізнес поступово змінює
своє ставлення до ІВ як центру витрат і ставить перед собою завдання актив-
ного залучання ІВ у господарську діяльність. Це дозволяє сподіватися на
підвищення вагомості в українській економіці виробництв і послуг, що базу-
ються на результатах інтелектуальної діяльності. Інтелектуальна
власність(ІВ) є одним із ключових ресурсів інноваційної компанії та може
надати досить значні конкурентні переваги, якщо правильно нею управляти.
Під управлінням ІВ розуміють систематизацію та аналіз використання
об’єктів права інтелектуальної власності(ОПІВ), визначення форм та методів
їх правової охорони, надання охорони, комерціалізація, а також запобігання
порушення виключних прав.
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