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Виконавши певну роботу по написанню та перевірці коректності
алгоритму, стало помітно, що алгоритм дає збій у роботі починаючи з n = 4
порядку. Це робить обов’язковим подальшу оптимізацію написаного алгоритму.
5. Висновки
Питання вивчення роботи подібних алгоритмів є наразі актуальним тому,
що це може значно спростити кількість використаного часу у різного роду
дослідженнях. Перш за все, ми отримали перспективу дослідження цього
громіздкого і не такого легкого, на перший погляд, питання. Тобто дослідження
буде продовжуватись і надалі буде створено покращений алгоритм для побудови
латинскього квадрату. Наступною важливою частиною є те, що виконуючи таку
роботу можна навчитись краще оптимізовувати використаний на неї ресурс часу,
що безперечно є плюсом у подальшій діяльності та виконанні аналогічних робіт.
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Справедливим вважається такий спосіб поділу ресурсу, що всі учасники
вважають, що в результаті вони отримали справедливу частку ресурсу. Важливо
відзначити, у загальному випадку вважається, що власне критерії справедливості
у кожного учасника можуть були своїми.
Задачі справедливого поділу ресурсу у різних формулюваннях знаходять
широке застосування у економіці, організації перемовин, політичній науці тощо.
Для наочної ілюстрації справедливого поділу використовують приклад
«справедливого поділу торта» (або як окремий випадок – «справедливий поділ
пирога») [3].
Класичним алгоритмом справедливого поділу є метод "діли-та-обирай":
два учасники з різними вподобаннями (критеріями корисності) можуть поділити
ресурс так, що кожен буде задоволений, тобто вважати, що власне і відбувся
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справедливий поділ. Складності починаються, коли кількість учасників більше
двох.
Представлена робота має реферативний характер. В ній представлений
огляд класичних робіт Стівена Брамса [2-5], так і нещодавній результат [1] –
алгоритм поділу, обчислювальна складність якого залежить від кількості
учасників, а не від їх конкретних вподобань.
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Вважаючи, що якість освітнього процесу кафедри визначається трьома
залежними параметрами: коефіцієнтом професійного рівня підготовки фахівців
(Кпв), освітнім рівнем абітурієнтів (Кор) і професійним рівнем професорськовикладацького складу кафедри (Кп), то інтегральний показник якості освітнього
процесу можна визначити наступним чином:
(1)
І як   1  К ор   2   i  К п   3   i  К п в ,

 i  – корегуючий коефіцієнт, що відображає зворотній зв'язок системи і

зовнішнього середовища ( і  1,3  ), а саме характеризує ставлення роботодавців
до факторів, що визначають якість освіти;
 i  – корегуючий коефіцієнт, що враховує вплив внутрішніх факторів на
результуючий показник ( і  1,3  ).

