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Секція 4. Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЧИСЕЛЬНОГО ОБЧИСЛЕННЯ
ІНТЕГРАЛІВ

На практиці в багатьох випадках знайти точне рішення виниклої математичної 
задачі не вдається. Це відбувається не тому, що ми не вміємо цього зробити, так як 
дані рішення зазвичай не виражаються в звичних для нас елементарних або інших 
відомих функціях. Тому важливе значення набули чисельні методи, особливо у зв'язку 
зі зростанням ролі математичних методів в різних галузях науки і техніки і з появою 
високопродуктивних ЕОМ.

У роботі розглянуто методи чисельного інтегрування та реалізовано програму 
для обчислення значень інтегралів з графічним аналізом результатів. Актуальність 
обраної теми обумовлена необхідністю знаходження оптимального методу 
чисельного інтегрування для знаходження максимально точного результату з 
мінімальними затратами ресурсів.

Мовою розробки було обрано Python - високорівневу мову програмування 
загального призначення, орієнтовану на підвищення продуктивності розробника і
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полегшене читання коду. Python портовано майже на всі відомі платформи - від 
КПК до мейнфреймів. Існують порти під Microsoft Windows, практично всі варіанти 
UNIX (включаючи FreeBSD і Linux), Plan 9, Мас OS і Мас OS X, iPhone OS 2.0 і 
вище, Palm OS, OS / 2, Amiga, HaikuOS, AS / 400 і навіть OS / 390, Windows Mobile, 
Symbian і Android.

Для написання інтерфейсу користувача було обрано фреймворк Kivy. Kivy -  
набір бібліотек Python з відкритим вихідним кодом для розробки прикладного 
програмного забезпечення з підтримкою мультитач та природнім інтерфейсом 
користувача (NUI). Він може працювати на ОС: Android, IOS, Linux, OS X і Windows. 
Поширюючись під умовами ліцензії MIT, Kivy є вільним і відкритим вихідним 
кодом.

Kivy також підтримує Raspberry Pi, який фінансується за рахунок 
Bountysource.

Фреймворк містить всі елементи для побудови додатків, таких як:
• розширена підтримка введення для миші, клавіатури, TUIO і OS-специфічні 

мультитач-події,
• Ррафічна бібліотека з використанням тільки OpenGL ES 2 на основі буфера 

вершин об'єктів і шейдерів,
• Широкий вибір Віджетів, які підгримують мультитач,
• проміжна мова (KV) використовується для легкого створення
ористувацьких віджетів.
Kivy працює на Linux, Windows, OS X, Android і IOS. Ви можете запустити 

той самий код на всіх підтримуваних платформах.
Він може використовувати спочатку більшість пристроїв вводу, протоколів і 

пристроїв, включаючи WM_Touch, WM_Pen, Мас OS X Trackpad і Magic Mouse, 
Mtdev, Linux Kernel НЮ, TUIO. Multi-Touch симулятор миші входить у комплект 
поставки.

Бізнес-використання Kivy цілком є можливим. Фреймворк можна на 100% 
вільно використовувати, відповідно до ліцензії MIT (починаючи з 1.7.2) і LGPL 3 для 
попередніх версій. Інструментарій професійно розроблений, активно 
використовується і підтримується. Можна використовувати його в якості 
комерційного продукту.

Kivy стабільний і має добре документований АРІ, а також Керівництво з 
програмування, щоб допомогти вам розпочати роботу.

Ерафічний движок побудований на OpenGL ES 2, використовуючи сучасні і 
швидкі графічний конвеєр.

Інструментарій поставляється з більш ніж 20 віджетів, все легко 
розширюваної. Багато частини написані на мові За допомогою Python, і протестовані 
з випробувань регресії.

Список використаних джерел
1 Kivy: Cross-platform Python Framework for NUI Development [Electronic
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https://www.python.org/
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