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ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАЕВРЕСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

У статті розглянуто алгоритми, які дозволяють точніше створювати 

рекомендаційні системи, ... 
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Постановка проблеми. Метаевристичні методи оптимізації в 

нейронних мережах дають... 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти … були 

досліджені різними вітчизняними науковцями, серед яких ...  



Метою статті є …. 

Виклад основного матеріалу. Одним із підходів до проектування 

рекомендаційних систем ...  

Висновки. У даному дослідженні розглянуто алгоритми, які дозволяють 

точніше створювати рекомендаційні системи, а отже, й покращувати 

конверсію користувачів та їхню взаємодію з тією чи іншою системою на 

основі отриманих даних, що ... 
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Karpenko Yu.I., Kharchenko A.I. PRINCIPLES OF RECOMMENDER 

SYSTEMS DEVELOPMENT USING METAHEURISTIC OPTIMIZATION 

The article explores the new essence ... 
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DIAGNOSTIC DEVICE FOR GAS-FILLED DEVICES FOR VISUAL 

REPRODUCTION OF THE INFORMATION 

 

The discovery of the phenomenon of glow discharge in gases led to active scientific 

research ... 
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Key words: gas-filled devices, gas-discharge indicator, glow discharge, poisoned 

cathodes, voltage booster. 

 

Formulation of the problem. Due to the fact that gas-filled devices could 

be stored or used in conditions harmful to them, … 

Analysis of recent research and publications. There are already a large 

number of power supplies for gas-filled devices based on … 

Task statement. The work aims to develop a diagnostic device for gas-filled 

visual information display devices... 

Outline of the main material of the study. ... 



Conclusions. Powering the indicators is implemented using DC-DC step-up 

voltage converters, which with small dimensions and input voltages, can provide a 

voltage sufficient to create a glow discharge in the indicator ... 
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У статті наведено результати розробки пристрою, що ... 
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