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У науковому журналі висвітлено актуальні питання геометричного моделювання, 

комп’ютерних систем, інформаційних технологій тощо. Авторами виразно актуалізуються понят-
тя «комп’ютерне моделювання», «геометричне моделювання», «об’ємне моделювання», «програ-
мування», «прикладна геометрія» та інші. До авторських концепцій залучено: LabVIEW середо-
вище, CRM-систем, AutoCAD, LEF-пласти, платформа Android. 
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