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Взаємодія з базою даних є 
невід’ємною частиною будь-якого су-
часного додатка. Потужний внесок у 
вирішення проблеми взаємодії з базою 
даних здійснений за допомогою ство-
рення патернів проектування та про-
грамних засобів, які надають методи, як 
для підготовки запитів, так і для їх по-
будови. Вірний вибір засобу взаємодії з 
базою даних надає змогу вирішити ак-
туальні питання розроблювальної сис-
теми. Для здійснення взаємодії з базою 
даних можна виділити чотири основні 
способи: SQL, збережені процедури, бу-
дівельник запитів та ORM. Кожен із 
способів має свої переваги та недоліки, 
розуміння яких наддасть змогу викона-
ти вірний вибір для організації доступу 
до бази даних, що в свою чергу зможе 
пришвидшити розробку та полегшити 
підтримку проекту.

У даній статті здійснюється розгляд 
взаємодії з базою даних MySQL через 
програмний код написаний мовою 
програмування PHP.

MySQL є реляційною СКБД, тобто 
система керування базами даних [1]. 
Вона являється вільно поширювальною 
СКБД під GNU General Public License 
або власною комерційною ліцензією, 
розробка та підтримка якої здійснюєть-
ся компанією Oracle. MySQL масштабо-
вана та надійна, з багатою екосистемою 
технологій зберігання даних, плагінами 
та багатьма іншими інструментами, че-
рез що MySQL використовується в пе-
реважній більшості проектів у яких не-
обхідно виконувати зберігання струк-
турованої інформації. Крім того MySQL 
має гарну підтримку мови структуро-
ваних запитів (SQL) та збережених про-
цедур.

ВЗАЄМОДІЯ З РЕЛЯЦІЙНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ 
ЧЕРЕЗ ПРОГРАМНИЙ КОД

Іванов Є.І.
Студент II курсу магістратури фізико-математичного факультету 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка

Анотація. У статті проілюстровано способи взаємодії з базою даних через 
програмний код за допомогою використання збережених процедур, будівельника 
запитів, об’єктно-реляційного відображення та мови структурованих. Проана-
лізовано переваги та недоліки кожного із способів взаємодії, проведено їх порів-
няння.

Ключові слова: база даних, збережена процедура, будівельник запитів, 
об’єктно-реляційне відображення, мова структурованих запитів.

Keywords: database, stored procedure, query builder, object-relational mapping, 
structured query language.
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PHP  – скриптова мова програму-
вання, яка працює на стороні сервера. 
З його допомогою в HTML-код дода-
ються інструкції, що виконуються сер-
верним програмним забезпеченням, 
після чого отриманий результат по-
вертається в браузер, що запитав веб-
сторінку [2]. Для роботи з MySQL, PHP 
надає три інструменти: розширення 
PHP MySQL, розширення PHP mysqli, 
об’єкти даних PHP (PDO) [3]. Дані ін-
струменти представляють простий та 
універсальний інтерфейс для доступу 
до бази даних MySQL та мають свої 
переваги і недоліки. Розширення PHP 
MySQL являється оригінальним роз-
ширенням PHP, та представляє проце-
дурний інтерфейс для роботи з базою 
даних MySQL версії 4.1.3  або більш 
ранніми версіями. Розширення PHP 
mysqli надає об’єктно-орієнтований та 
процедурний інтерфейс для роботи з 
базою даних MySQL версії більшої за 
4.1.3, та в порівняння з розширення 
PHP MySQL містить підтримку підго-
тованих запитів, підтримку транзак-
цій та покращенні можливості для від-
лагодження коду. Об’єкти даних PHP 
або PDO, представляють абстракцію 
коннектора баз даних для PHP додат-
ків. PDO надає API інтерфейс взаємо-
дії з базою даних, що не залежить від 
конкретної СКБД. В порівнянні з роз-
ширенням PHP mysqli не містить під-
тримки нових можливостей останніх 
версій MySQL, наприклад не містить 
підтримки множинних запитів, хоча 
MySQL їх і підтримує. В сучасних 
об’єктно-реляційних відображеннях 
(ORM) та будівельниках запитів для 

роботи з базою даних використовуєть-
ся PDO. Саме тому, взаємодія з базою 
даних за допомогою використання 
SQL, буде здійсненна за допомогою 
PDO.

Каркас системи для проведення до-
слідження був розроблений за допо-
могою фреймворка Phalcon. Даний 
фреймворк представляє собою Сі-
розширення та є оптимізованим для 
високої продуктивності. Його унікаль-
на архітектура дозволяє фреймворку 
завжди знаходиться в пам’яті. Такий 
підхід надає можливість використання 
Phalcon, всякий раз, коли в цьому є 
необхідність, без дорогих операцій 
звернення до файлів і парсинга PHP 
синтаксису, як це реалізовано в тради-
ційних фреймворками [4]. Частини 
Phalcon слабо пов’язані між собою, що 
дозволяє використовувати їх в якості 
незалежних компонентів для будь-
якого застосування. Використання 
фреймворка не передбачає певної 
структури проекту завдяки чому мож-
на використовувати ту архітектуру та 
структуру розміщення файлів, яка 
найбільше підходить до проекту. Для 
роботи з базою даних фреймворк 
Phalcon містить ORM, що дозволяє 
маніпулювати записами бази даних як 
класами та об’єктами. Має підтримку 
таких СКБД як: MySQL, PostgreSQL та 
SQLite. Для можливості маніпулюван-
ня записами бази даних як класами 
необхідно виконати описання класу 
певної сутності виконавши насліду-
вання від базового класу Model. 
Phalcon містить будівельник запитів, 
який виконує створення запитів PHQL 
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без необхідності писати інструкції 
PHQL. PHQL  – високорівневий 
об’єктно-орієнтований діалект SQL. 
Через що будівельник запитів який 
надається фреймворком Phalcon не 
підходить для проведення досліджен-
ня, адже потребує виконати описання 
певної сутності, завдяки чому він яв-
ляється доповненням до ORM. В якос-
ті будівельника запитів було обрано 
компонент фреймворка Laravel, 
Illuminate Database.

Перевірку якості коду було здійсне-
но за допомогою метрик: CYCLO (ци-
кломатична складність), LOC (кіль-
кість рядків коду), NOM (число мето-
дів класів і число функцій), NOC (чис-
ло класів). Підрахунок даних метрик 
здійснювався за допомогою аналізато-
ра кода PHP Depend.

Для аналізу продуктивності було 
здійснено по 100  запусків тесту для 
кожного способу взаємодії з базою 
даних. Під час виконання теста від-
бувалося фіксування часу виконання, 
максимальної кількості використаної 
оперативної пам’яті, завантаженості 
процесора. Тести запускалися на VPS 
з двоядерним процесором Intel(R) 
Xeon(R) CPU E5-2630L v4 @ 1.80GHz, 
та загальним об’ємом оперативної 
пам’яті в 512  МБ. На VPS було вста-
новлено: Ubuntu 16.04.4  LTS, MySQL 
5.7.21, PHP 7.0.29, Phalcon 3.2.4, 
Illuminate Database 5.5.

У рамках проведеного досліджен-
ня використовувалася база даних що 
складалася з однієї таблиці, яка місти-
ла у собі 30000  записів із цілочисле-
ним типом даних. Для зберігання та-

блиці було використано систему 
InnoDB. У тесті здійснювався вибір 
рядків за декількома умовами, та їх 
сортування за декількома умовами. 
Програмний код для взаємодії з ба-
зою даних за допомогою SQL, збере-
женої процедури, будівельника запи-
тів та ORM наведений у лістингах 1, 2, 
3 та 4 відповідно.

У табл.1 наведені метрики, підра-
ховані за допомогою аналізатора 
PHP Depend, для програмного коду 
реалізуючого взаємодії з базами да-
них 4  способами. Найменшу цикло-
матичну складність (CYCLO) має код 
що здійснює отримання даних за до-
помогою збереженої процедури, че-
рез те що основна логіка вибору за-
писів реалізована на стороні бази 
даних. Найбільшу цикломатичну 
складність має код що здійснює вза-
ємодію за допомогою SQL. Крім того 
код здійснюючий взаємодію за допо-
могою SQL, також має найбільшу 
кількість рядків коду (LOC).

З даних наведених у табл.2  видно, 
що для отримання даних за допомогою 
ORM було відправлено найбільшу 
кількість запитів та найбільший об’єм 
даних, тоді як за допомогою збереже-
ної процедури було відправлено най-
менший об’єм даних.

Найшвидше було виконано запит 
здійснений за допомогою SQL та буді-
вельника запитів, через те що вони на 
відмінну від збереженої процедури не 
містять зайвих перевірок і на відмін-
ну від ORM не виконують зайвих за-
питів до бази даних. Дані щодо вико-
ристання ресурсів системи наведенні 
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у табл.3  та на рис.1  продемонстрова-
ний графік використання оператив-
ної пам’яті для найшвидшого вико-
нання тесту.

Лістинг 1
Отримання даних за допомогою 

використання SQL
<?php
namespace MyApp\Models\Task1\

Sql;
class SqlModel {
static public function exec($field1 = 

null, $field2 = null, $field3 = null, $sort) 
{

$db = \Phalcon\Di::getDefault()-
>getDb();

$sql = «SELECT * FROM sc1_table1»;
$bindParam = [];
$conditions = ‘’;
if (isset($field1)) {
$conditions.= ‘field1 =:field1’;
$bindParam[‘:field1’] = $field1;
}
if (isset($field2)) {
if ($conditions != ‘’) {
$conditions.= ‘ AND ‘;
}
$conditions.= ‘field2 >:field2’;
$bindParam[‘:field2’] = $field2;
}
if (isset($field3)) {
if ($conditions != ‘’) {
$conditions.= ‘ AND ‘;
}
$conditions.= ‘field3 <:field3’;
$bindParam[‘:field3’] = $field3;
}
if ($conditions != ‘’) {
$sql.= ‘ WHERE ‘. $conditions;
}

if (in_array($sort, [‘field2_asc’, 
‘field2_desc’, ‘field3_asc’, ‘field3_desc’])) {

$sql.= ‘ ORDER BY ‘. implode(‘ ‘, 
explode(‘_’, $sort)). ‘, id’;

} else {
$sql = ‘ ORDER BY id’;
}
$sth = $db->prepare($sql);
$sth->execute($bindParam);
return json_encode($sth->fetchAll());
}
}
Лістинг 2
Отримання даних за допомогою 

використання збереженої процедури
CREATE 

DEFINER=`root`@`localhost` 
PROCEDURE `get_data`(

IN `_field1` INT, IN `_field2` INT, 
IN `_field3` INT, IN `_sort` 
VARCHAR(45)

)
BEGIN
SELECT *
FROM sc1_table1
WHERE
(field1 IS NULL OR field1 = _field1)
AND (field2 IS NULL OR field2 > _

field2)
AND (field3 IS NULL OR field3 < _

field3)
ORDER BY
CASE _sort WHEN ‘field2_asc’ 

THEN field2 END ASC,
CASE _sort WHEN ‘field2_desc’ 

THEN field2 END DESC,
CASE _sort WHEN ‘field3_asc’ 

THEN field3 END ASC,
CASE _sort WHEN ‘field3_desc’ 

THEN field3 END DESC,
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id;
END
<?php
namespace MyApp\Models\Task1\

Proc;
class ProcModel {
static public function exec($field1 = 

null, $field2 = null, $field3 = null, $sort) 
{

$db = \Phalcon\Di::getDefault()-
>getDb();

$sql = “CALL get_data(?, ?, ?, ?);”;
return json_encode($db->query($sql, 

[$field1, $field2, $field3, $sort])-
>fetchAll());

}
}
Лістинг 3
Отримання даних за допомогою 

використання будівельника запитів
<?php
namespace MyApp\Models\Task1\

Builder;
use MyApp\Library\QueryBuilder;
class BuilderModel {
static public function exec($field1 = 

null, $field2 = null, $field3 = null, $sort) 
{

$builder = QueryBuilder::table(‘sc1_
table1’);

if (isset($field1)) {
$builder = $builder->where(‘field1’, 

$field1);
}
if (isset($field2)) {
$builder = $builder->where(‘field2’, 

‘>’, $field2);
}
if (isset($field3)) {
$builder = $builder->where(‘field3’, 

‘<’, $field3);
}
if (in_array($sort, [‘field2_asc’, 

‘field2_desc’, ‘field3_asc’, ‘field3_desc’])) {
$builder = $builder->orderBy(...

explode(‘_’, $sort));
}
return json_encode($builder-

>orderBy(‘id’, ‘asc’)->get());
}
}
Лістинг 4
Отримання даних за допомогою 

використання ORM
<?php
namespace MyApp\Models\Task1\

Orm;
use \Phalcon\Mvc\Model;
class Sc1Table1 extends Model {
public $field1;
public $field2;
public $field3;
public function initialize() {
$this->setSource(‘sc1_table1’);
}
static public function exec($field1 = 

null, $field2 = null, $field3 = null, $sort) 
{

$query = self::query();
$bindParam = [];
if (isset($field1)) {
$query = $query->andWhere(‘field1 

=:field1:’);
$bindParam[‘field1’] = $field1;
}
if (isset($field2)) {
$query = $query->andWhere(‘field2 

>:field2:’);
$bindParam[‘field2’] = $field2;
}
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if (isset($field3)) {
$query = $query->andWhere(‘field3 

<:field3:’);
$bindParam[‘field3’] = $field3;
}
$query->bind($bindParam);
if (in_array($sort, [‘field2_asc’, 

‘field2_desc’, ‘field3_asc’, ‘field3_desc’])) {
$query = $query->orderBy(implode(‘ 

‘, explode(‘_’, $sort)). ‘, id’);
} else {
$query = $query->orderBy(‘id’);
}
return json_encode($query-

>execute());
}
}

Таблиця 1 
Метрики програмного коду

SQL Збережена 
процедура

Будівельник 
запитів

ORM

CYCLO 8 1 5 6
LOC 39 9 21 34
NOM 1 1 1 2
NOC 1 1 1 1

Таблиця 2 
Дані взаємодії з базою даних

SQL Збережена 
процедура

Будівельник 
запитів

ORM

Даних відправлено 110 Б 54 Б 120 Б 441 Б
Даних прийнято 2 КБ 2 КБ 2 КБ 3 КБ
Кількість відправлених запитів 1 1 1 3

Рис. 1. Використання оперативної пам’яті під час найшвидшого виконання



12 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

В результаті проведеного порів-
няльного аналізу способів здій-
снення взаємодії з базою даних за 
допомогою використання ORM, 
будівельника запитів, збережених 
процедури та SQL зазначено пере-
ваги одного способу над іншим. 
Враховуючи вищесказане, для здій-
снення вибору рядків за декілько-
ма умовами, та їх сортування за 
декількома умовами, найкращим 
вибором буде будівельник запитів.
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Вступ. Умови членства України в 
СОТ та її інтеграція до ЄС вимагають 
від вітчизняних виробників застосу-
вання нових механізмів і інструментів 
щодо оцінки ризиків продукції (по-
слуг) та визначення його ступеню. Сві-
товий досвід доводить, що одним із 
ефективних механізмів прогнозуван-
ня, оцінювання та моніторингу ризи-
ків в умовах невизначеності є розро-
блення і впровадження на підприєм-
ствах систем управління побудованих 
за вимогами міжнародних стандартів 
ISO серії 31000 [1]. Такий підхід дозво-
ляє враховувати швидкоплинні зміни 
зовнішнього і внутрішнього середови-
ща, в якому функціонує підприємство 
(організація) і своєчасно розробляти 
організаційно-технічні заходи по 
зменшенню впливу ризиків від нього. 

Тому дослідження, що пов’язані з ви-
бором і обґрунтуванням методів, 
принципів і підходів оцінки ризиків за 
вимогами стандартів ISO 31000 є акту-
альними.

Проведений авторами аналіз науко-
во-технічної літератури показав що 
процес управління ризиками здійсню-
ється на основі різних механізмів та 
інструментів. Так в роботі [2] автора-
ми для оцінки ризику пропонується 
використовувати основні та допоміжні 
методи. При цьому до основних мето-
дів віднесено такі методи, як аналіз 
«дерева подій», аналіз видів і наслідків 
відмов, аналіз «дерева несправностей», 
аналіз впливу людського чинника. В 
свою чергу до додаткових методів від-
несено метод Делфі, індекси небезпе-
ки, метод Монте-Карло та інші методи 
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які дозволяють моделювати надзви-
чайні ситуації. Недоліком даного під-
ходу є необхідність розроблення спе-
ціальних методик для застосування 
даних методів в умовах функціонуван-
ня систем управління.

Слід зазначити що до основних 
стандартів з управління ризиками від-
носять стандарт, що розроблений Феде-
рацією Європейських Асоціацій Ризик 
Менеджерів («FERMA»), разом з інсти-
тутом ризик-менеджменту у Велико-
британії, Асоціацією ризик-менедж-
менту та страхування і Національним 
Форумом ризик-менеджменту в Гро-
мадському Секторі Великобританії, 
прийнятий в 2002  р. Цей документ [3] 
трактує ризик-менеджмент, як осново-
положну частину стратегічного управ-
ління організацією, головним завдан-
ням якого є ідентифікація ризиків і 
управління ними. Для цього система 
управління ризиками повинна мати 
програму контролю виконання постав-
лених завдань, методику оцінки ефек-
тивності проведених заходів, а також 
систему заохочення на кожному з рів-
нів організації. Проте даний стандарт 
має ряд недоліків таких як розбіжність 
у трактуванні основних принципів та 
підходів до ідентифікації ризиків та по-
будови організаційно-технологічних 
схем процесу оцінки ризику.

Отже, не зважаючи на існуючі тео-
ретичні та практичні надбання в сфері 
управління ризиком їх впровадження 
потребує своєї адаптації до конкрет-
них умов застосування.

Постановка завдання. Метою ро-
боти є вибір і обґрунтування механіз-

мів та інструментів оцінки ризиків за 
вимогами стандартів серії ISO 31000,як 
основи стабільної і ефективної діяль-
ності підприємств в умовах невизна-
ченості.

Виклад основного матеріалу. 
Спробою удосконалення систем 
управління ризиками в умовах неви-
значеності стала розробка Міжнарод-
ною організацією зі стандартизації 
(ІSО) уніфікованого міжнародного 
стандарту ризик-менеджменту ІSО 
31000:2009 «Управління ризиками. 
Принципи та рекомендації.» [4], який 
базується на узагальненні та система-
тизації кращого світового досвіду 
управління ризиками, характеризуєть-
ся простою мовою написання і зрозу-
мілою термінологією, включає в себе 
чіткі та детальні рекомендації щодо 
організації системного управління ри-
зиками діяльності організацій (під-
приємств).

Даний стандарт відрізняється від 
стандарту [3] тим, що в ньому робить-
ся акцент на ймовірність настання на-
слідку ризику, особливо його впливу 
на кінцевий результат. Це обумовлено 
тим, що стандарт базується на таких 
основних принципах, як створення та 
захист вартості організації; інтегру-
вання в усі організаційні процеси; вра-
хування невизначеності; систематич-
ність, структурованість та своєчас-
ність; ґрунтування на доступній надій-
ній інформації; зрозумілість та 
прозорість; постійне вдосконалення. 
Тобто його застосування дозволяє ор-
ганізації (підприємству) враховувати 
ризики систематично і послідовно 
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розробляти організаційно-технічні за-
ходи по їх зменшенню. Проте він на-
жаль не надає детальний опис інстру-
ментів, які можуть бути використані 
для виконання моніторингу та іденти-
фікації ризику. Тому кожне підприєм-
ство виходячи із своїх завдань і мож-
ливостей повинно обирати для себе 
найбільш придатні механізми та ін-
струменти, які дозволяють йому в умо-
вах невизначеності зменшити ризики 
від своєї діяльності.

Особлива цінність даного докумен-
та полягає в тому, що він сприяє гар-
монізації національних систем стан-
дартизації країн-членів ІSО. В умовах 
глобалізації це є дуже важливим, так 
як дає змогу розвивати міжнародне 
співробітництво щодо розробки нових 
та удосконалення існуючих методів 
ризик-менеджменту на єдиних кон-
цептуальних засадах та формувати 
спільні засади протидії глобальним 
викликам та загрозам сьогодення.

Оцінка ризику відповідно до стан-
дарту ІSО 31000:2009  складається з 

трьох етапів: ідентифікації, аналізу, 
безпосередньої оцінки ризиків (рис. 1).

В свою чергу стандарт ІSО/IEC 
31010:2009 «Ризик-менеджмент – Ме-
тоди оцінки ризику» [5] – вдало допо-
внює стандарт ІSО 31000:2009 в части-
ні практичних настанов щодо застосу-
вання і вибору методів оцінки ризику.

Таким чином сумісне застосування 
цих двох стандартів дає загальну ін-
формацію того, як розробити, впрова-
дити і підтримувати ефективну систе-
му управління ризиками на будь-
якому підприємстві.

Слід зазначити, що серед основних 
причин виникнення ризику виділяють 
зовнішні фактори – умови, на які не 
можна вплинути, але необхідно брати 
до уваги (зміни внесені до законодав-
ства, політична ситуація, міжнародні 
відносини, непередбачені дії органів 
державного управління і самовряду-
вання, рекламації та штрафи, пору-
шення зобов’язань за угодами, інфля-
ція, зміна податкової політики, коли-
вання цін, конкуренція, корупція, 
форс мажорні обставини) та внутріш-
ні фактори – фактори, що утворилися 
внаслідок діяльності організації (стра-
тегія, принципи діяльності, ресурси, 
некомпетентність співробітників, роз-
голошення конфіденційної інформації, 
якість продукції та послуг, непередба-
чувані ситуації на виробництві, неточ-
ності у маркетингових дослідженнях, 
ринкові відносини з партнерами).

Для того щоб організації (підпри-
ємству) наблизитись до поставлених 
цілей, необхідно управляти ризиками. 
Завдання керівника полягає не в тому, 

Рис. 1. Процес управління ризиками згід-
но ІSО 31000:2009 [4]
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щоб уникати будь-якого виду ризику, а 
в тому, щоб уміло управляти ризиком, 
тобто обирати оптимальне співвідно-
шення між прибутковістю дій підпри-
ємства (безпечністю продукції, рівнем 
безпеки), які плануються, і рівнем ри-
зику підприємства. Управління ризи-
ками за допомогою системи побудова-
ної на вимогах стандарту ISO 31000 за-
безпечує стабільну і ефективну роботу 
підприємства.

Проведені дослідження доводять, 
що для управління ризиком в умовах 
функціонування системи побудованої 
на базі стандарту ISO 31000доцільно за-
стосовувати покроковий механізм. 
Який складається із чотирьох етапів 
(рис. 2). Перший інформаційно-аналі-
тичний етап передбачає моніторинг і 
аналіз випливаючих факторів зовніш-
нього і внутрішнього середовища, тоб-
то оцінку ймовірності настання ризиків 
при досягненні поставлених цілей. На 
другому етапі формують повний пере-
лік потенціальних небезпек і визнача-
ють усі ймовірні ситуації їх виникнен-

ня. На наступних етапах проводять 
якісний і кількісний аналіз ризику.

На етапі якісного аналізу ризику 
виявляють всі чинники ризиків, про-
водять ідентифікацію ймовірних у 
майбутньому ризиків і їхніх наслідків 
для реалізації кінцевої цілі, отже якіс-
на оцінка рівня ризику визначає лише 
міру ймовірності виникнення ризико-
вої події та обсяг втрат від неї.

Кількісний аналіз ризику склада-
ється з оцінки рівня ризику і рівня 
його впливу на діяльність підпри-
ємств. Кількісне визначення рівня ри-
зику як правило носить об’єктивний 
характер, оскільки базується на певній 
статистичній основі і здійснюється за 
рахунок інструментальних методів 
оцінки ступеня ризику.

Зокрема кількісний аналіз ризику 
доцільно здійснювати за допомогою 
інженерного, статистичного, модель-
ного, експертного, соціологічного та 
комбінованого методів.

Інженерний метод передбачає за-
стосування розрахунків частоти появи 
небезпек, імовірнісного аналізу безпе-
ки та побудови “дерева” небезпек.

Статистичний метод спирається на 
статистичні дані отримані у минулому 
при аналогічних ситуаціях.

Модельний метод базується на по-
будові моделей впливу небезпек при 
досягненні поставлених цілей.

Експертний метод враховує власні 
суб’єктивні думки експертів щодо ми-
нулих аналогічних ситуацій та пер-
спектив їх розвитку.

Соціологічний метод – базується на 
опитуванні населення та працівників.

Рис. 2. Покроковий механізм управління 
ризиком
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Комбінований метод ґрунтується 
на використанні одночасно кількох 
методів.

Обґрунтоване використання наве-
дених вище методів, принципів і під-
ходів дозволяє мінімізувати можли-
вість виникнення ризиків на підпри-
ємстві і підвищує його стійкість і кон-
курентоспроможність в умовах 
невизначеності і глобалізації.

Висновки. Проведені досліджен-
ня дозволили запропонувати меха-
нізми та інструменти оцінки ризиків 
в умовах функціонування систем 
управління побудованих за вимога-
ми стандартів ISO 31000. Зокрема 
застосування покрокового механізму 
оцінки ризику дозволяє підприєм-
ству своєчасно виявляти потенційні 
небезпеки та розробляти організа-
ційно-технічні заходи по їх запобі-
ганню та зменшенню.
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Історія становлення протезування 
клапанів серця починається з 
1960  року із розробки першого меха-
нічного штучного клапану серця 
(МШКС) Старра-Едвардса. Далі ба-
гатьма розробниками не лише модифі-
кувалась, а й створювалась оригіналь-
на конструкція МШКС.

У 1969 році починається нова епо-
ха протезування серця, адже Hancock 
Extracorporeal (США) представили 
перший каркасний біопротез Hancock. 
Матеріал для виготовлення біоклапа-
нів пройшов довгий шлях від вико-
ристання власних тканин людини 
(широка фасція стегна, аутоперикард) 
до стерилізованого перикарду коня, 
свині чи бика [5].

Модель трубчастого аортального 
клапана із біологічної тканини 3F є 
прототипом даної моделі тристулково-
го клапана. James L. Cox зі співавтора-
ми висловли припущення, що природ-
ну функцію клапанів серця найкраще 
можуть виконувати трубчасті біопро-
тези, що змикаються під дією зовніш-

нього тиску. Тому що гіпотеза «форма 
слідує за функцією» теоретично може 
бути підтверджена шляхом імпланта-
ції простої трубки в анатомічне поло-
ження будь-якого нативного серцево-
го клапана [1, 2, 3].

Для проведення експерименту над 
перикардами використовувались кате-
тометр В-630 і система TIRATEST-2151. 
Для моделювання і розрахунку наван-
таження було використано середови-
ще SolidWorks Simulation.

Клапан має циліндричну форму 
його довжина становить 1,2 від діаме-
тру [1, 4]. Модель у відкритому стані 
представлена на рис. 1.

Створено декілька модифікацій 
оригінальної моделі у закритому стані, 
залежно від способу імплантації. Стін-
ки тубулярного протеза тристулкового 
клапана спадаються під дією зовніш-
нього тиску і тим самим імітують ро-
боту природного клапана (рис. 2). Уні-
кальний дизайн дозволяє компенсува-
ти природні зміни, і сприяє зменшен-
ню частоти клапанної регургітації.

РОЗРОБКА БІОЛОГІЧНОГО КЛАПАНУ СЕРЦЯ 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
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Національного технічного університету України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: біопротез тристулкового клапана, моделюван-
ня клапана, штучний клапан серця

Key words: tricuspid valve bioprosthesis, valve modeling, artificial valve of the 
heart



 19 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #4

Кінський перикард утворює труб-
часту структуру, завдяки чому біопро-
тез тристулкового клапана зберігає 
природну конфігурацію, відновлює 
розподіл навантаження на клапанний 
апарат і забезпечує чудову гемодина-
міку. Для розрахунку навантаження і 
визначення найбільш навантажених 
зон використовувався програмний мо-
дуль SW Simulations. У основу розра-
хунків моделі покладені наступні зна-
чення з таблиці 1.

На відміну від інших тканинних 
клапанів, у яких основне навантажен-
ня припадає на область комміссур, в 
моделі біопротезу тристулкового кла-
пана максимальне навантаження при-
падає на напівмісячну основу стулок, 
як і в здоровому тристулковому клапа-
ні (рис. 3, г). Завдяки рівномірному 
розподілу навантаження збільшується 
термін служби клапана (рис. 3 а, б, в).

Після імплантації клапана віднов-
люється природний розподіл наванта-

ження (рис.3), зберігається безперерв-
ність сполучення між клапанним кіль-
цем і сінотубулярним з’єднанням. Кла-
пан зберігає природну форму і 
функцію синусів і не вимагає накла-
дення другої лінії швів.

У техніці добре відома концепція 
«форма слідує за функцією» cаме тому 
модель біопротезу тристулкового кла-
пана, виконана з перикардіальної тка-
нини, за своєю конструкцією і функці-
ональним особливостями максималь-
но близька до природного клапана і не 
має аналогів серед інших тканинних 
клапанів.

У моделі біопротезу тристулкового 
клапана із першим варіантом імплан-
тації, максимальне навантаження при-
падає на напівмісячну основу стулок, 
як і в здоровому тристулковому клапа-
ні. Навантаження розподіляється рів-
номірно по всій довжині клапана. На 
відміну від інших біологічних протезів 
клапанів, де навантаження припадає 

Таблиця 1 
Основні параметри, що використовувались при моделюванні навантаження
Характеристика Розмірнісь Значення

Тиск в правому передсерді H/m^2 1067
Тиск в правому шлуночку H/m^2 4000
Діаметр тристулкового клапану см ~3,0
Довжина правого шлуночку см ~7,0
Ширина правого шлуночку см ~4,0
Об’єм правого шлуночку см^3 ~200
Товщина кінського перикарду мм 0,3
Межа міцності на розрив перикарду гр 4500
Модуль пружності першого роду (модуль Юнга) 3,48
Відносна лінійна деформація умовні одиниці 0,78
Відносна поперечна деформація умовні одиниці 0,37

Межа пружності МПа 4,8

Межа пропорційності МПа 2,3
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на область комісур, дана модель може 
бути більш механічно стійкою до гі-
дравлічних ударів, що подовжить 
строк служби.

У моделі біопротезу тристулкового 
клапана із другим варіантом імпланта-
ції у двох конфігураціях, максималь-
ного навантаження не спостерігаємо. 

Тому даний варіант є кращим, при 
ньому не навантажується серце і подо-
вжується термін служби клапана.

Отримані на моделях створених в 
SolidWorks розподіли навантажень на 
клапан при двох можливих варіантах 
імплантації дозволили обрати той 
варіант, при якому тиск є мінімальним.

 а) б)
Рис. 1 – Модель клапана у відкритому стані: а) вид збоку; б) вид зверху

 а) б) в)
Рис. 2 – Модель клапана у закритому стані: а) вид спереду; б) вид зверху; в) вид 
збоку
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This work is devoted to the develop-
ment of a method in game mechanics, 
namely the movement of artificial intelli-
gence in VR games. Consideration of 
popular methods of developing behavior 
NPC and their combination  – the main 
purpose of this work. The result of the 
work will be the creation of an algorithm 
for the movement of artificial intelligence, 
in which its movement will be condi-
tioned by several factors to create realistic 
behavior, which will allow attracting more 
users [1].

Today the market of games is replen-
ished with dozens of games a day. This 
creates a competition between game de-
velopers, each company or team wants its 
game appreciated by more and more peo-
ple, for this developers use the latest fea-
tures that offer game engines. For exam-
ple immersion in the game using VR, 
combined with high-resolution textures, 
realistic shadows and smoothing – it gives 
the maximum effect of immersion [2]. 
But all realism can spoil the foolish artifi-
cial intelligence that will run out to the 
player when he has to hide or worse stuck 
in the wall. This is the problem of creating 
an algorithm for the adaptive motion of 
the NPC in the VR environment.

The solution is to create such an algo-
rithm for the motion of artificial intelli-
gence, which will take into account at 
once several factors that are key to creat-
ing the credibility of intelligence. The 
study existing methods of development of 
algorithm of movement VR space was al-
located fundamental factors such as the 
condition of the player status NPC, objec-
tive player and NPC, the amount of infor-
mation that knows the player and NPC, 
the complexity of the game, which regu-
lates the speed of decision making artifi-
cial intelligence, as well as the reaction 
time of the player and make decisions to 
them [3].

But these factors are not enough to 
model adaptive behavior. Consider 
more advanced factors: the direction of 
player view, level size, the presence of 
objects that block movement and ob-
jects that are only temporarily impede 
movement, such as a door or mobile 
objects dependent movement of game 
objectives such amount of time reamin-
ing, and so the very existence of objects 
for interaction.

Now we can conclude that an adap-
tive algorithm should not only rely on 
one of the factors, but use immediately 
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all or some depending on the situation. 
In this way, the algorithm must be able 
to form a chain of prioritization.

But even the chain of prioritization is 
not enough for real adaptive behavior. It 
is necessary to enter a record of joint 
prioritization, namely, in addition to ac-
counting factors in the chain consider 
adjacent elements as pairs, which form a 
general priority in the calculation of a 
new chain. For example, if the priority of 
the goal of the player is higher than the 
selected complexity of the game, and af-
ter the complexity of the amount of time 
remaining  – then, given that the com-
plexity of the selected middle and high-
er – so there is no need to place the pri-
ority of difficulty in the first place [4].

Thus, the more factors exist and the 
more complex the chain of prioritiza-

tion – the better the algorithm adapts its 
movement at the game level. Such an 
algorithm does not depend on the con-
cept of the game, it will be a slasher or 
horror. Of course this is not the latest 
version of the algorithm, it can be ad-
justed and adjusted depending on the 
ideas of the developer. For example, you 
can enter the regulation of the signifi-
cance of each factor, depending on the 
current level, where for a large level the 
visibility factor of the player will first 
not be in the first place.

As a result of this work, the concept 
of creating an adaptive algorithm for 
the movement of artificial intelligence 
in VR games was described, where ac-
tions based on factors and their signifi-
cance determines the NPC directly in 
the game.

Simplified block diagram of prioritization chain
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A problem of obtaining data from the 
intelligent sensors in polymeric composite 
materials (PCM) is a multidisciplinary 
one. On one hand, the issue of technologies 
and equipment for the introduction of 
sensors into PCM, interpretation of data 
on stressed-strained state and other 
properties, received from sensors, is 
related to polymer machine engineering. 
On the other hand, the question of 
obtaining signals from intelligent sensors 
and their further processing is related to 
nondestructive testing. At the same time, 
the creation of intelligent sensor refers to 
microelectronics.

In terms of polymer machine engi-
neering important decision on the intro-
duction of intelligent sensors in polymer 
material with high precision for different 

processes [1, 2].
To control the depth of introduction 

of intelligent sensors into PCM, it is expe-
dient to use the electrostatic amplitude-
phase method of nondestructive testing 
using orthogonal reference signals and 
digital signal processing (Fig. 1). This 
method makes it possible to register with 
great accuracy a change not in the phase 
shift of measuring signal only but a 
change in the amplitude of measuring 
signal as well. As it is known, in the 
course of orthogonal processing, phase 
shift of the signal will not depend on the 
amplitude of measuring signal [3].

We investigated the possibility of 
receiving a signal about the depth of 
placement of intelligent sensors that are 
introduced at a certain depth into a 
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Fig. 1. Block diagram of the amplifier
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polymer composite material, using the 
electrostatic method of nondestructive 
testing [4]. We performed a simulation 
of the distribution of electric potential 
in the material. Fig. 2 shows generalized 
results of the simulation in the form of 
dependence of relative electric capaci-
tance between the electrodes on the 
depth of the introduction of intelligent 
sensor [5].

The scope of the use of intelligent sen-
sors in polymer composite materials is 
very wide [6]. However, no technology 
and equipment for the automated dosing 
sensors in predetermined regions of poly-
mer products during their manufacture.

The proposed methods and device in-
troduction provide intelligent sensors in 
any given points of polymer products that 
will receive input signals from the sensors 
in real time.
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Virtual reality is a powerful technol-
ogy to fool your mind. With it you can 
“dive into anything with your head”. This 
technology can teleport you into any 
game where you can transmit any your 
movements maximal exactly like in real 
life. Movements like this more compli-
cated than movements created by using 
keyboard with mouse or gamepad. Not 
only movements will fool your mind. 
With helmet that cover your view you 
can watch wherever you want just by 
turn of the head.

The best method of learning anything 
is learning by playing. By playing you 
will obtain not only some sorts of skills 
or knowlodge you also get a lot of fun. 
The games at the moment are an integral 
part of the life of every person. They are 
both entertaining and educational. 
Mountaineering simulator takes on a lit-
tle from both. If a person is determined 
to seriously get carried away by the given 
sport then it would be not bad to have 
behind the back of a certain basis. For 
this reason the simulator must as much 
as possible realistically reproduce physi-
cal interactions.

Alpinism simulator will provide you a 
lot of options to learn a basic things in 

mountaineering and deliver a lot of fun. 
By basic things I mean some sort of un-
derstanding what rock stable and what 
not finding a best way to reach the top of 
mountain and etc.

Because not one person will not all 
the time climb one and the same moun-
tain. We smoothly moving to the very 
problem generating the route uphill. The 
way up should be different and unique 
every time. If the mountain is completely 
generated by chance there will be a big 
chance that the player at some point sim-
ply will not be able to climb on it for a 
number of reasons.

So we will need to enter the param-
eters to generate and validate the route. 
for example we will have several types 
of stones that you can interact with. 
Static those who will shake up any ac-
tions on the part of the user and the 
dynamic those that can break apart only 
from the “curly look” of the mountain-
eer. If all the way will consist of unstable 
stones then the player cant reach the top 
because the way is blocked. Another 
example of an impassable route is that 
the stones will be located too far apart 
and the hero simply will not be able to 
reach them. So our task will be to create 
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MAXIMAL ACCURATE MODEL OF ALPINISM

Lystopadov M.
Student Kharkiv National University of Radio Electronics
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a realistic way that will be filled with all 
kinds of stones. Availability of at least 
one or several possible ways up the hill 
and of course the enthusiasm of the 
player during the game. Also the ways 
to the top mustn’t always be the same. 
So we must made this more accidental. 
By doing this player would use the same 
pattern to reach the peak of mountain. 
After we have some performance about 
our problem we can now solve it.

We are approaching the moment of 
the decision. Above all problems were 
described which we were not allowed to 
successfully get on the rock. It turns out 
that we need to exclude the possible 
emergence of those scenarios of develop-
ment. Therefore I suggest starting the 
generation on the rock from the empty 
slots. In the end we will fill the empty 
slots with different stones. But before all 
we will install the first and last slot. Be-
tween them we will lay the route. When 
we have already laid the path out of the 
slots we will begin to calculate its average 
arithmetic. This was done so that not 
every path to the mountain was success-
ful. So there will be ways in which the 

player will lose. Also we will take all op-
tions with an arithmetic mean and we 
will squeeze a few. So we will do even 
fewer correct paths to the top of the rock. 
After all the above we can start fill the 
empty slots with stones. The left variants 
of the correct ways we fill with tempo-
rary and static stones. As soon as all 
roads are laid out we still have to fill 
empty slots with fragile stones so that the 
player has the opportunity to lose not 
only due to a temporary stones. After all 
work is done the way is ready to be tra-
versed by a human. Below is a block dia-
gram for a solution that details the deci-
sion of our algorithm in detail.

As a result of our research we studied 
the problem. Thought out options of solu-
tions. Found a solution variant that is very 
realistic reproduces a model of rocky 
mountains with both types of path like 
that where you can reach the top of 
mountain and path that lead you to fall of. 
Algorith will resolve our problems with 
monophonic ways to peak. Thanks to al-
gorithm the player will not be bored to 
climb the mountain because there will be 
a good percentage of what he will not get 
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if he does not make the appropriate effort.
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Virtual reality technology can help 
solve some problems. For example, to 
analyze the stability of fisherman, you 
can monitor the movements of the con-
troller and display them as a graph and 
for accuracy analysis you can designate 
multiple zones on a target in the virtual 
world and assess hits on different zones 
in different ways. To achieve the best re-
sult and to develop the cadet’s ability to 
see the analogy between real fishing and 
life situation it is necessary to maximize 
its sensations from learning in the virtu-
al world to real.

This work is devoted to the develop-
ment of the game. The purpose of the 
current study is to develop an algorithm 
for creating unique fish. The main advan-
tage of this approach is that it allows the 
player to fish a unique fish. This approach 
allows you to reach a large audience of 
users

Today, the games are a fascination for 
many people of all ages. People can choose 
different games by genre and set-up. 
Games every year are developing, the 
needs of players grow. With the new VR 
technology, the player needs maximum 
realism. In order to create a different Loot 
and the game you need to develop a gen-

eration algorithm. Gaming designers may 
face the challenge of creating real condi-
tions for fishing. Developers may not 
properly implement the award system for 
catching. It is important for VR technolo-
gies to keep real conditions.

As a solution to the problems we are 
considering introducing into the gaming 
testing process of the player. This will re-
veal in which conditions he wants to fish 
and which fish. In the course of the re-
search, it was discovered white that for 
fish the precious weight and the rarity of 
fish for maximum access. But there are 
those who are not interested in the value 
of fish, so we do not include them. From 
here, we can understand the need for an 
algorithm that will create fish on a map in 
random numbers and in different sizes.

The algorithm will generate at the 
level of a random number of fish that will 
differ from each other, their path by level 
is calculated by another algorithm that 
allows the player to see real fishing. Each 
fish will bring a different number of 
points. The points will depend on the 
weight, rarity, condition and other indica-
tors of fish. In the first case, the player 
catches the perch weight of 75grams and 
obtain 126  points. In the second one 
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catches the perch weight of 43  and get 
74 points. As we see, the system rewards 
the largest fish as in real life

class AFishManager: public AActor
{
GENERATED_BODY()
public:
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
TArray<UClass*> flockTypes;
PROPERTY(EditAnywhere, Blueprin-

tReadWrite, Category = Config)
TArray<float> numInFlock;
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
float minZ = -9000.0f;
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
float maxZ = -950.0f;
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
float underwaterBoxLength = 10000;
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
bool attachToPlayer = false;
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
bool DebugMode = false;
UPROPERTY(EditAnywhere, Blue-

printReadWrite, Category = Config)
UClass* playerType;
AActor* player;
// get min z
float getMinZ();

// get min z
float getMaxZ();
/** Constructor */
AFishManager(const FObjectInitial-

izer& ObjectInitializer);
Fish Creation Algorithm
As an example of the implementation 

of the system, let’s consider the gaming 
degree in the genre of the simulator. The 
user will answer before the start where he 
wants to fish. When loading the level, the 
algorithm will be executed. Based on 
these data, the game size will be filled 
with a different number of different fish. 
The frequency of occurrence will be com-
pletely random

As a result, the random generation al-
gorithm and the system awarded to the 
player can be used in VR technologies to 
provide maximum realism in fishing in 
cyberspace.
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В наши дни понятие рейтинга охва-
тывает многие области современного 
мира[1]. Особенно актуально исполь-
зование рейтинга в таких сферах как 
торговля и предоставление услуг. Будь 
это продаваемый смартфон или туро-
ператор предоставляющий туристиче-
ские услуги. Рейтинг позволяет чело-
веку отказаться от найма специальных 
экспертов, когда приходит время осу-
ществить выбор в сфере, в которой 
отсутствует достаточное количество 
знаний. Именно этот факт очень точно 
указывает на важность данной кон-
цепции правильной ее оценки.

Популярность  – высокая степень 
востребованности чего-либо или кого-
либо в определенной области жизни 
человека[2]. Интересным вопросом 
является следующее: зависит ли рей-
тинг от популярности, либо высокая 
или низкая популярность является 
следствием высокого или низкого рей-
тинга соответственно. Например, при-

ложение из топа Play Market является 
популярным вероятнее всего из-за вы-
соких оценок, то есть рейтинга. Вдоба-
вок к этому: теоретически возможна 
ситуация, в которой разработчик при 
помощи различных сервисов повысит 
рейтинг приложению, тем самым 
спровоцировав популярность, а будет 
ли она высокой в будущем – другой во-
прос. С другой стороны: взять обсуж-
даемые в мире новости, никто ведь не 
заходит на какой-либо сайт с рейтин-
гом новостей, выбирает те, которые 
повыше и после обсуждает их в уни-
верситете/на работе. Однозначно, та-
кой рейтинг сформировать можно, но 
очевидно, что популярность породит 
рейтинг, а не наоборот.

Оценка (чего-либо числовым по-
казателем). Существует ряд областей 
в жизни, в которых рейтинг отобра-
жает числовые показатели какой-ли-
бо деятельности человека и не только. 
Таким образом, можно рассмотреть 
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Keywords: rating, popularity, significance, evaluation.



34 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

такую обширную область как спорт. 
Именно тут становится понятно, что 
рейтинг  – не только популярность. 
Пловец, который проплыл дистанцию 
быстрее на несколько секунд, чем 
другой, не является популярнее. На 
основе числовых показателей време-
ни заплыва, можно сделать вывод, что 
пловец является лучше, но никак не 
популярнее.

Значимость(или важность)[3]. На-
пример, категорий программного 
обеспечения. В контексте разбирае-
мого понятия не важна платформа, 
под которую разработано то или иное 
программное обеспечение. Важен 
факт, что значимость определенной 
категории программного обеспечения 
зависит от рейтинга. Как пример 
можно привести рост такой области 
деятельности человечества, как заня-
тие спортом направленное на поддер-
жание или достижение определенной 
формы тела. Рост этой сферы привел 
к тому, что очень значимой стала раз-
работка специального программного 
обеспечения, которое позволит чело-
веку следить за потребляемыми/рас-
ходуемыми калориями, сном, про-
граммами тренировок. Это  – нагляд-
ный пример того, как популярность, в 
понимании рейтинга, одной сферы 
жизни приводит к изменению трен-
дов в другой.

Любой рейтинг в самых разных об-
ластях жизни человека имеет в основе 
числовые показатели, выраженные в 
определенных единицах измерения. 
Например, рейтинг лучших фильмов 
по версии IMDb, который составляет-

ся как для всех фильмов, так и для от-
дельных жанров. Данный рейтинг 
определяется по простой формуле при 
участии любого желающего. Пример 
другой рейтинговой системы  – рей-
тинг на игровом сервисе для Android – 
Google Play. Схожесть заключается в 
открытом голосовании и наличии хоть 
и простой, но формулы. Можно сде-
лать вывод и одновременно подойти к 
другому очень важному вопросу. Си-
стема расчета рейтинга того или иного 
объекта зависит как от самого объек-
та, так и от окружения/контекста, в 
котором он находится.

Важным моментом является то, 
имеет ли возможность рейтинг объек-
та влиять на финансовую часть окру-
жения/контекста.

Рассмотрим ситуацию, в которой 
отсутствуют деньги – видео в Youtube. 
Помимо комментария, пользователь 
имеет право поставить положитель-
ных оценок (Like) или отрицательных 
оценок (Dislike). В таком случае фор-
мула обретет самый простой вид:

   (1)

где
r – рейтинг;
l – количество like;
d – количество dislike.
На самом деле, хоть формула и яв-

ляется очень простой, она выполнит 
свое предназначение в полной мере. 
Но неоспорим тот факт, что существу-
ют и другие критерии расчета рейтин-
га. Например, можно учитывать коли-
чество просмотров:



 35 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #4

  (2)

где v – количество просмотров;
Таким образом, рейтинг может 

быть отрицательным, если количество 
like будет меньше чем количество 
dislike.

Также, стоит учитывать дату публи-
кации видео. Ведь очевидно, что видео 
с миллионом просмотров популярнее, 
если его опубликовали неделю назад, 
нежели год.

  (3)

где Δt  – разница между текущей 
датой и датой публикации, измеряемая 
в днях.

Исходя из формулы, можно понять, 
что рейтинг будет уменьшаться с тече-
нием времени. Это позволит роликам 
иметь одинаковый рейтинг даже при 
очень большой разнице в количестве 
просмотров.

Помимо вышеупомянутых кри-
териев необходимо учитывать ко-
личество комментариев. Данный 
критерий очень важен, поскольку 
большинство людей просто про-
сматривают видео, а оставляют 
комментарий чаще всего только по 
причинам восхищения или крайне-
го недовольства. Количество ком-
ментариев показывает сколько че-
ловек испытали яркую эмоцию и не 
важно какую именно. В этом случае 
рейтинг определяется:

 (4)

или

  (5)

где c – количество комментариев.
Таким образом, больший рейтинг 

будет иметь то видео, которое содер-
жит больше like, большую разницу 
между like и dislike, больше коммента-
риев, больше просмотров, более све-
жую дату публикации. Если считать 
рейтинг автора канала, можно брать 
средний показатель всех видео.

Данную схему с различными мо-
дификациями можно применять к 
ситуациям, в которых присутствуют 
понятия заказа при выборе потенци-
ального исполнителя на основании 
его рейтинга. Например, если гово-
рить о заказе фотографий, то рей-
тинг исполнителя может быть рас-
считан основываясь на среднем рей-
тинге всех заказов, в то время как 
индивидуальный рейтинг каждого 
заказа может зависеть, как только от 
заказчика, если присутствует момент 
приватности, так и от любого поль-
зователя сервиса, если заказ был пу-
бличным. Вероятнее всего вариатив-
ность выставления оценки будет за-
висеть от упомянутой приватности: 
в случае с приватным заказом, заказ-
чику лучше дать возможность оце-
нить работу более точно по 10-ти 
бальной шкале поскольку его оценка 
будет единственной, иначе, давая 
возможность голосовать каждому 
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желающему, лучше ограничить его 
оценками Like/Dislike, благо, эта си-
стема уже неплохо зарекомендовала 
себя на вышеупомянутом Youtube. 
Также можно учитывать количество 
заказов (количество видео), количе-
ство комментариев к заказам (если 
таковые будут), временные проме-
жутки между заказами, среднее вре-
мя выполнения заказа и т.д.
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During shooting training cadets must 
develop special skills and abilities that 
necessary to achieve high firing results. 
To hit the target the shooter must provide 
weapons right direction using sighting 
devices, lock it in this position and press 
the trigger. A special feature of the pistol 
shooting is to keep weapons in one elon-
gated hand. Aiming is carried out with 
the help of the central nervous system 
which transforms and transmits vision 
signals. During the training movement 
pattern must be formed in cadets which 
signals the position of the hand not only 
with the aid of a visual analyzer, but also 
with the help of receptors in the muscles 
[1]. However, normal training has its 
drawbacks. Under given conditions it is 
difficult to teach shooters how to act in a 
specific situation.

Virtual reality technology can help 
solve some problems. For example, to 
analyze the stability of shooter, you can 
monitor the movements of the controller 
and display them as a graph and for ac-
curacy analysis you can designate multi-
ple zones on a target in the virtual world 
and assess hits on different zones in dif-
ferent ways. To achieve the best result and 
to develop the cadet’s ability to see the 

analogy between training and life situa-
tion it is necessary to maximize its sensa-
tions from learning in the virtual world to 
real [2]. Weapons are the most difficult to 
simulate due to its weight and recoil when 
firing, but these problems are solved only 
by modifying the controllers. A shooting 
range in virtual reality can serve as an as-
sistant in the shooting training also be-
cause it can create a variety of situations 
that will simulate real events and expect 
the cadet reaction, his attentiveness, etc., 
and thus allow bringing these actions to 
the state of the dynamic stereotype for the 
cadet.

Shooting gallery allows you to make 
training more specialized and aimed at 
obtaining additional skills other than nor-
mal shooting. The possibility of training 
mindfulness and the ability to distinguish 
dangerous situations can be added. This 
can be achieved by using different types 
of targets [3]. For hits on targets that carry 
danger, the shooter receives 50 points and 
for hitting the peaceful targets lose 
100 points. In addition, there is a special 
type of target, which will add 200 points 
to the score, but it will appear in the field 
only for two seconds unlike other types 
for which this time is 4 seconds. The spe-

SHOOTING RANGE IN VIRTUAL REALITY AS MILLITARY 
CADETS SHOOTING TRAINING METHOD

Azarenko K.
Student Kharkiv National University of Radio Electronics

Keywords: virtual reality, shooting range, C++, interactive training, training in 
virtual reality, movement pattern, dynamic stereotype



38 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

cial target requires a quick reaction from 
the shooter. In order to generate the se-
quence of appearance of targets it is nec-
essary first of all to establish for each of 
them the probability of occurrence. Each 
type of target is assigned a symbol, for 
example, the numbers from 1  to 3, and 
fills the array with these values in a ran-
dom order. The number of repetitions of 
the value in the array depends on the 
probability for a particular target: 65%, 
25% and 10% respectively for dangerous, 

peaceful and special ones. It is necessary 
to create an array of integers of dimension 
100  and fill it. A function for filling the 
array is called “fill_with_targets”. This 
function and the code example are shown 
in Fig. 1.

When the array is full, a random in-
dex value from 0 to 99 inclusive is gen-
erated to select the target. The element 
of the array is obtained with the help of 
the generated index. You can`t use the 
array only, without generating a ran-

Figure 1
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dom index, because in this case the 
shooter may be able to predict the type 
of the next target.
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Virtual Reality (VR) offers a new 
world of user interface and interaction 
with games and applications. The 
immediate perfect tracking of the head 
and hands allows us to completely rethink 
how we interact with the digital world. 
Since mixed reality is becoming more 
common in our everyday life, 3D gestures 
will become the main way of interacting 
with our devices. Just as our sensory 
devices have made gestures, such as 
“increase”, the second interaction with 
nature, we will soon see how people 
perform common 3D gestures in the 
world when they communicate with their 
mixed reality.

A good solution is to use the algorithms 
Dynamic time warping or HHM. However, 
DTW measurement of the distance between 
two time series is necessary in order to 
determine their similarity and classification. 
Such an effective measurement is the 
Euclidean metric. For two time sequences, 
this is simply the sum of the squares of the 
distances from each nth point of one 
sequence to the nth point of the other. 
However, the use of Euclidean distance has 
a significant disadvantage: if two time series 
are identical, but one of them is slightly 
shifted in time (along the time axis), then 
the Euclidean metric can calculate that the 
series differ from each other.

The DTW algorithm was introduced 
in order to overcome this disadvantage 
and provide a visual measurement of the 
distance between rows, not paying 
attention to both global and local shifts 
on the timeline. HMM is mainly used for 
continuous gesture recognition, and it has 
a higher success rate in the complex 
involved in the gesture recognition 
context, but it needs many and multiple 
training, according to the requirements of 
dynamic gesture recognition, the use of 
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Picture 1. Comparison by Euclidean metric 
and DTW algorithm.
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the DTW algorithm is simpler, easier to 
implement and can meet the need for real 
time. Therefore, we will use DTW.

Consider two time series – Q lengths n 
and C of length m.

The first stage of the algorithm is as 
follows. We construct a matrix d of order 
n * m (the matrix of distances) in which 
the element di j is the distance d (qi, cj) 
between two points qi and cj. We can use 
Manhattan distance or Euclidean distance. 
But usually used the Euclidean distance:

Each element (i, j) of the matrix 
corresponds to the alignment between the 
points qj and cj. In the second stage, we 
construct a matrix of transformations 
(deformations) D, each element of which 
is calculated from the following relation:

After filling the transformation matrix, 
we go to the final stage, which is to build 
some optimal way of transformation 
(deformation) and DTW distance (cost of 
the path). The transformation path W is a 
set of adjacent matrix elements that 
establishes a correspondence between Q 
and C. A path minimizes the total distance 
between Q and C. DTW the distance 
(cost of the path) between two sequences 
is calculated based on the optimal 
transformation path.

Below is the code find the best match 
between Gesture2  and an ending of 

Gesture1:
for (int i = 1; i < Gest1_Rever.Num() + 

1; i++)
{
if (MatrixT[i].FloatValue[Gest2_

Rever.Num()] < BestM)
BestM = MatrixT[i].FloatValue[Gest2_

Rever.Num()];
}
return BestM;
}
This code helps us to find a better 

match for a more accurate recognition of 
the gesture. Below is the code 
Calculate the minimum Dynamic Time 
Warping distance between Gesture 2 and 
every possible ending of Gesture 1:

for (int i = 1; i < Gest1_ Rever.
Num()+1; i++)

{
for (int j = 1; j < Gest2_Rever.Num()+1; 

j++)
{
if (MatrixT[i].FloatValue[j  – 1] < 

MatrixT[i  – 1].FloatValue[j  – 1] && 
MatrixT[i].FloatValue[j – 1] < MatrixT[i – 
1].FloatValue[j] && SlopeI[i].IntValue[j – 
1] < MaxSlope)

{
MatrixT[i].FloatValue[j] = CalculateE

uclidianDistance(Gest1_Rever[i  – 1], 
Gest2_Rever[j  – 1]) + MatrixT[i].
FloatValue[j – 1];

SlopeI[i].IntValue[j] = SlopeJ[i].
IntValue[j – 1] + 1; ;

SlopeJ[i].IntValue[j] = 0;
}
else if (MatrixT[i – 1].FloatValue[j] < 

MatrixT[i  – 1].FloatValue[j  – 1] && 
MatrixT[i – 1].FloatValue[j] < MatrixT[i].
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FloatValue[j  – 1] && SlopeJ[i  – 1].
IntValue[j] < MaxSlope)

{
MatrixT[i].FloatValue[j] = CalculateE

uclidianDistance(Gest1_Rever[i  – 1], 
Gest2_Rever[j  – 1]) + MatrixT[i  – 1].
FloatValue[j];

SlopeI[i].IntValue[j] = 0;
SlopeJ[i].IntValue[j] = SlopeJ[i  – 1].

IntValue[j] + 1;
}
else
{
MatrixT[i].FloatValue[j] = CalculateE

uclidianDistance(Gest1_Rever[i  – 1], 

Gest2_Rever[j  – 1]) + MatrixT[i  – 1].
FloatValue[j – 1];

SlopeI[i].IntValue[j] = 0;
SlopeJ[i].IntValue[j] = 0;
}
}
}

REFERENCES
1. Yin, Ying, and Randall Davis. “Real-Time 

Continuous Gesture Recognition for 
Natural Human-Computer Interaction.”

2. Caramiaux, B., Montecchio, N., Tanaka, 
A., and Bevilacqua, F. Adaptive Gesture 
Recognition with Variation Estimation 
for Interactive Systems. ACM 
Transactions on Interactive Intelligent 
Systems 4, 4 (2014), 1–34.



 43 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #4

У сучасному виробництві та на під-
приємствах м’ясної промисловості об-
раний напрямок на створення нових 
продуктів. Здебільшого метою є ство-
рення дієтичних продуктів. В якості діє-
тичних добавок для створення таких 
продуктів використовують: екстракти 
спецій проти росту мікробів, сухі анана-
си в ролі антиоксиданту, рапсове масло, 
інулін і кукурудзяна олія для збагачення 
білками і зменшення вмісту жиру, во-
лоський горіх для запобігання захворю-
вання серця, сою, риб’ячий жир, комбі-
нації оливкової і рисової олії, різну кліт-
ковину і порошки [1, 2, 3].

Виробництво дієтичних продуктів, 
до яких можна віднести і м’ясо-рослинні 
паштети, можна розглядати як частину 
штучно створеної людиною технологіч-
ної сфери. Ми обрали м’ясо-рослинний 
паштет з використанням броколі, що 
дасть можливість не тільки збагатити 
продукт клітковиною, а й вітамінами та 
мінеральними речовинами.

Нами було розроблено новий функ-
ціональний продукт з броколі та техно-
логія його виробництва. Обрана рецеп-

тура-аналог (Патент №2385652) [4] 
м’ясо-рослинного паштету містить пе-
чінку яловичу або свинячу, молоко сухе 
знежирене, воду для гідратації, рослин-
ний компонент, масло вершкове несо-
лоне, перець чорний мелений, хлорид 
натрію. Як рослинний компонент ви-
користовують вичавки ягід брусниці 
або журавлини. Недоліком м’ясо-
рослинного паштету є низькі органо-
лептичні показники, низька харчова 
цінність, відсутність пребіотичних і 
профілактичних властивостей. Броколі 
вводили в м’ясо-рослинні паштети в 
процентному співвідношенні до маси 
готового продукту замість вичавок ягід 
брусниці або журавлини, що входять до 
складу рецептурної суміші контрольно-
го зразка в кількості 19% при кількості 
печінки яловичої 55%. В дослідних 
зразках вміст броколі становив 15% та 
20% за рахунок вичавок (19%) та печін-
ки яловичини 59% та 54% відповідно.

За органолептичними показниками 
та хімічним складом паштету було 
встановлено оптимальну кількість 
броколі 20% у рецептурі від загальної 

ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ 
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маси. Також було встановлено, що 
функціонально-технологічні показни-
ки фаршевих систем та готового па-
штету покращилися за рахунок вве-
дення броколі у склад рецептури. Но-
вий продукт має функціональні влас-
тивості за рахунок збільшення 
кількість харчових волокон на 53,7% та 
зменшення енергетичної цінності на 
19% у порівнянні з контролем. За всіма 
мікро та макроелементами дослідний 
зразок переважає над контрольним. 
Вміст вітаміну А, С, Е, К також значно 
більший у порівнянні з контролем.

Технологічна схема виробництва 
м’ясного функціонального продукту з 
із використанням броколі відрізняєть-
ся від традиційної тим, що броколі, 
завчасно варену, вносять у робочий 
барабан разом з іншою сировиною під 
час складання рецептури та подрібню-
ють. Далі фарш складають у банки та 
стерилізують при 112  ºС. Метою по-
дальшого дослідження є встановлення 
харчової та біологічної цінності даного 

продукту, а також подовження терміну 
зберігання паштету.
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Стан здоров’я населення України 
можна характеризувати як незадовіль-
ний. Оскільки з кожним роком все 
більше зростає кількість хворих на: 
цукровий діабет, ожиріння, залізоде-
фіцитну анемію, серцево-судинні та 
онкологічні захворювання [1].

Анемія (недокрів’я) – клініко-гема-
тологічний синдром, який характери-
зується зменшенням вмісту гемоглобі-
ну й еритроцитів в одиниці об›єму 
крові, що призводить до виникнення 
кисневого голодування тканин. У дея-
ких випадках анемію можна розгляда-
ти як самостійне захворювання [2].

Нині виникнення залізодефіцитної 
анемії стає актуальною проблемою 
сьогодення, оскільки найчастіше дане 
захворювання помітне у дітей до-
шкільного віку та підлітків.

Це пов’язане з надмірним спожи-
ванням борошняних кондитерських 
виробів, різноманітних солодощів, 
оскільки для їх виготовлення застосо-
вується сировина, котра містить в сво-

єму складі значну кількість жирів та 
легкозасвоюваних вуглеводів, але по-
збавлена у відповідній кількості необ-
хідних мінеральних речовин, харчових 
волокон, поліфенольних сполук тощо 
[3-4].

Саме тому, все більше підприємств 
харчової промисловості розроблять 
вироби з додаванням залізовмісної си-
ровини. Оскільки при споживанні ви-
робів, що фортифіковані даним мікро-
елементом можливо підвищити рівень 
заліза в організмі людини, що в свою 
чергу сприятиме полегшення стану 
хворого на анемію, або навіть виліку-
вання даного захворювання.

Проаналізувавши літературні дже-
рела можна зробити висновок, що бо-
рошняні кондитерські вироби виго-
товлені з шоколаду є улюбленими ла-
сощами серед дітей. Саме тому, для 
вдосконалення обрано класичну ре-
цептуру шоколадного брауні (табл.1).

З метою підвищення вмісту заліза в 
даній страві запропоновано взаємоза-
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міну шоколаду та какао-порошку на 
кероб.

Кероб  – це стручкові плоди вічно-
зеленого ріжкового дерева, що росте в 
середземноморських країнах. Зовні ке-
роб мало чим відрізняється від зви-
чайного какао-порошку, має коричне-
вий колір. Однак за смаком він більш 
насичений і солодкий. Різниця між 
двома представленими полягає в тому, 

що розфасований кероб не містить в 
собі психотропних речовин (кофеїн, 
теобромін), які можуть призводити до 
алергічних реакцій організму людини. 
Кероб цінний натуральними харчови-
ми волокнами та мінеральними речо-
винами [5-6].

У порошку керобу міститься значна 
кількість цукрів  – 48-56%, зокрема цу-
крози – 32-38%, глюкози – 5-6%, фрукто-

Таблиця 1 
Рецептурний склад шоколадного брауні
№ Назва сировини Масова 

частка 
сухих 
речовин, %

Витрата сировини 
на порцію,г

Відповідність 
сировини 
нормативній 
документації

в натурі в сухих 
речовинах

1 Масло вершкове 84,00 30,00 25,2 ДСТУ 
4339:2005

2 Шоколад чорний 70% 99,8 50,00 49,9 ДСТУ 3924-
2000

3 Цукор білий 
кристалічний

99,85 10,00 9,98 ДСТУ 
4623:2006

4 Борошно пшеничне 
вищого сорту

85,50 15,00 12,83 ДСТУ 46.004-99

5 Какао-порошок 95,00 7,00 6,65 ДСТУ 
4391:2005

6 Яйце куряче 27,00 20,0 5,4 ДСТУ 
5028:2008

Всього 132,00 109,96

Таблиця 2 
Інноваційна рецептура брауні спеціального призначення з керобу
№ Назва сировини Масова 

частка сухих 
речовин,%

Витрата сировини 
на порцію,г

Відповідність 
сировини 
нормативній 
документації

в натурі в сухих 
речовинах

1 Какао-масло 80,00 47,00 37,60 ДСТУ 5004:2008

2 Кероб 90,8 23,57 21,40 ДСТУ 33310-2015

3 Фруктоза 99,5 8,00 7,96 ТУ У 15.6
21620376-001-
2001

4 Борошно черемхи 89,2 15,71 14,00 ДСТУ 3318:74

5 Яйце куряче 27,00 37,7 10,18 ДСТУ 5028:2008

Всього 132,00 91,14
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зи та мальтози 5-7%; а також білки – 3-8 
%, зола (мінеральні елементи)  – 2-3%, 
жири  – 0,2-0,6. Мінеральний склад та-
кож суттєвий, в мг на 100 г маси стручка: 
К – 1100, Ca – 307, Mg – 42, Na – 13, Cu – 
0,23, Fe – 104, Mn – 0,4, Zn – 0,59. У скла-
ді керобу наявні вітаміни А, Е, вітаміни 
групи В. Кероб не містить щавлевої кис-
лоти, яка не дає організму засвоювати 
кальцій і цинк [7-9].

У традиційній рецептурі в якості 
пластифікатора використовується масло 
вершкове, в альтернативній рецептурі 
запропоновано застосування какао-мас-
ло. Оскільки в сировині міститься зна-
чна кількість олеїнової кислоти, що в 
свою чергу призводить до зниження рів-
ня холестерину в крові [10].

З метою підвищення біологічної цін-

ності та розширення асортименту ви-
робів запропоновано використання у 
інноваційні рецептурі брауні спеціаль-
ного призначення борошно черемхи. 
Дана сировина не містить в своєму 
складі глютену, що дає можливість спо-
живати борошняний кондитерський 
виріб особам не лише з залізодефіцит-
ною анемією, а й людям що мають алер-
гічну реакцію на глютен [11].

Кількісне співвідношення запропоно-
ваних компонентів встановлено під час 
однофакторних експериментів. Іннова-
ційна рецептура брауні спеціального 
призначення з керобу подана в таблиці 2.

Технологія приготування пред-
ставлена у вигляді технологічної схе-
ми (рис.1).

Основною вимогою в процесі удо-

Рис. 1. Технологічна схема виготовлення брауні спеціального призначення з керобу
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сконалення технології брауні спеці-
ального призначення є збереження 
прийнятної якості стави та відповід-
ність органолептичних. На першому 
етапі досліджень було проведено ор-
ганолептичну оцінку якості запропо-
нованого брауні спеціального при-
значена. Органолептичні показники 
якості брауні спеціального призна-
чення були переведені за допомогою 
шкали Харінгтона у відносні одиниці 
і представлені у вигляді профілограм 
(рис. 2).

За даними рисинка 2  видно, що 
введення до рецептури запропонованих

видів сировини дозволяє отримати 
виріб з кращими органолептичними 
показниками. Запропонована сирови-
на позитивно позначається на якості 
брауні спеціального призначення. Ви-
ріб має прийнятний колір, смак, запах.

Встановлено, що дослідний зразок 
поступається контролю за показником 
консистенції та зовнішньому вигляду. 
Оскільки інноваційний виріб має 
більш гливку консистенція, за рахунок 
вилучення борошна пшеничного.

Даний виріб може бути рекомендо-
ваним для дієтичного та спеціального 
харчування
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Applications written in JavaScript are 
constantly becoming more complex, so 
there is a need to use the bundler. Such 
tools allow developers to pack, compile 
and generally organize all the resources 
needed for the project [1]. Webpack is 
currently one of the most powerful tools. 
It has open source code and allows you to 
solve many different tasks. Webpack takes 
the responsibility to bundle your applica-
tion and give you the customized simplest 
version of your app which contains only 
HTML, CSS & Javascript.

To implement the “Software system 
implementation of Pomodoro technique” 
project using JavaScript, it was decided to 
use the Webpack like a static module bun-
dler. This project is a software implementa-
tion of the “Pomodoro” technique, which 
is a time management technique, proposed 
by Francesco Cirillo in the late 1980s [2].

For starting project server, Node.js 
and NPM package manager was used that 
comes out of box in node.js for installing 
required packages and libraries. As a tem-
plate engine was used Handlebars. All 
styles was compiled by LESS Preproces-
sor. Application was written on JavaScript 
ES6 standard, as a transpiler to ES 5 was 
used Babel. Code should be modular, so 

ES6  import was used for this purposes 
and AMD – RequireJS before application 
was configured. As data storage was used 
Firebase. Highcharts was used for dis-
playing charts. For unit testing was used 
Jasmine and Karma. Application should 
be configured for development purposes 
(concatenation, transpiling, linting etc). 
For this purpose was used Webpack.

When webpack processes application, 
it recursively creates a dependency graph, 
which includes all the modules required by 
the application, then packages all of these 
modules into a specified number of files 
for browser loading. To add the main func-
tionality of Webpack to project, you need 
to add the webpack.js file to root folder 
that will be project module builder. The 
configuration file contains a set of rules 
that define the main dependencies as the 
order of the execution of scripts, the sepa-
ration of versions for production and for 
development, minifications of files.

Webpack is incredibly flexible in the 
configuration. Speaking about the main 
components that are included in the con-
figuration file, the main are several basic 
concepts. To begin with, it is enough to 
understand four basic concepts: entry, 
output, loaders, and plugins.

THE APPROACH OF CREATING A CONFIGURATION FILE 
USING WEBPACK WITH MINIMAL OPTIMIZATION

Petrenko I.Y.
Kharkov National University of Radioelectronics

WEBPACK, BUNDLER, JAVASCRIPT, PROJECT, API, ECMAScript 2015, 
POMODORE TECHNIQUE, DEPENDENCIES, CONFIGURATION
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Webpack creates a graph of all depen-
dencies of the application. The first ele-
ment of the graph is known as the entry 
point. The entry point specifies the web-
pack, where to start building the depen-
dency graph to find out what to link. En-
try points are declared in the entry prop-
erty of the configuration object. It can 
also be an array of multiple entry points, 
which may be required for a multipage 
application. The output point is an object, 
that must include filename and path 
properties. Path property is needed for 
opportunity to run the project on any 
machine. Context is the base directory, an 
absolute path, for resolving entry points 
and loaders from configuration [3].

Webpack enables use of loaders to pre-
process files. This allows to bundle any 
static resource way beyond JavaScript. Since 
webpack still doesn’t know what to do with 
these loaders, webpack config object use 
module property to know what loader to 
work and how to execute them. While load-
ers only perform file-based transforma-
tions, plugins are more often used to per-
form actions and user-defined conversions 
at compile time or parts of your assembly. 
Webpack has a plugin configuration setup 
in it’s config object with plugins property. 
Every plugin needs to create an instance to 
be used into config object.

There are several additional options 
that are very useful for production devel-
opment. The main convenience is the 
ability to create different versions of the 
application using webpack. Several con-
figs can be created for the versioning task. 
Webpack CLI is used for production 
mode and webpack development server is 

used for development mode. Minification 
of code and tracking changes in all files 
for recompilation builds are also an inte-
gral part of the Webpack philosophy.

As a conclusion, it can be emphasized 
that for projects with the above stack of 
technologies it is convenient to use Web-
pack like a module bundler. Webpack is 
appropriately to use in the context of Ja-
vaScript and it is great for working with 
single-page applications. The ability to 
separate code versions is key in the con-
cept of webpack, which makes it easy to 
manipulate builds, makes it indispensable 
in the subsequent development. Also, in 
practice, it was found that there is a risk of 
difficulty of writing a configuration file to 
achieve stated goal. The degree of com-
plexity of official documentation is also a 
stumbling block. But after a while it be-
came clear that the complexity of under-
standing is in the unique syntax of Web-
pack and a slightly different philosophy, 
which can be a little confusing at first. 
But, on the other hand, it is this new phi-
losophy that makes Webpack so popular.

[Электронный ресурс] // Webpack 
official documentation – Режим доступа: 
https://webpack.js.org/concepts/ (Дата 
обращения: 24.04.2018).
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В работе приведено описание разработанной авторами мате-
матической модели термонапряжённого состояния огнеупоров 
стен конвертера с учётом их ошлакования при взаимодействии 

футеровки с расплавом в ходе продувки.
Ключевые слова: математическая модель, термические напряжения, модуль 

упругости, температурный напор, температурный коэффициент линейного на-
пряжения, коэффициент Пуассона.

Keywords: mathematical model, thermal stresses, modulus of elasticity, temperature 
pressure, temperature coefficient of linear stress, Poisson’s ratio.

Одним из важным показателей работы кислородных конвертеров является 
стойкость футеровки, которая работает в тяжёлых условиях, подвергаясь: воз-
действию высоких температур; термическим напряжениям от колебаний темпе-
ратур; ударам кусков шихты при её загрузке; знакопеременным нагрузкам при 
вращении конвертера; размывающему действию потоков расплава [1]. При 
этом, если изношенное днище конвертера (при съёмной конструкции днища) 
можно без особых проблем заменить, то износ стен обычно приводит к прекра-
щению эксплуатации агрегата и его перефутеровке. Поэтому проблема увеличе-
ния стойкости стен конвертеров всегда являлась и является актуальной задачей.

Применение технологии ошлакования футеровки позволяет в значительной 
степени защитить огнеупоры стен конвертера от разрушения за счёт формиро-
вания на их рабочей поверхности слоя гарнисажного покрытия за счёт 
застывшего на стенах конвертера раздуваемого шлака. При этом, главными при-
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чинами низкой стойкости футеровки стен конвертеров является постоянная 
работа огнеупоров в напряжённом состоянии из-за воздействия на их рабочую 
поверхность высокотемпературной агрессивной среды (расплава) и охлаждения 
огнеупоров стен со стороны кожуха агрегата. В этих условиях в теле огнеупоpных 
блоков, из которых состоит футеровка стен, возникают термические напряже-
ния [1], связанные с наличием осевого градиента температур, характерного для 
всех теплотехнических агрегатов [2]. Это приводит к растрескиванию огнеупо-
ров, что снижает стойкость футеровки.

Авторами данной работы разработана математическая модель 
термонапряжённого состояния огнеупорных блоков стен кислородного конвер-
тера ниже уровня расплава с учётом слоя шлака, намороженного на футеровку 
конвертера. В основу модели положена разработанная ранее математическая 
модель тепловой работы ошлакованной футеровки стен конвертера при взаимо-
действии её с расплавом в ходе кислородной продувки [3].

Расчёт полей температур и их градиентов в огнеупорном материале стен кис-
лородного конвертера произведён [4] путём решения дифференциального урав-
нения теплопроводности Фурье [5] в цилиндрических координатах (одномерная 
постановка), что позволяет найти распределение температур и температурных 
градиентов в расчётной области (по толщине стенки конвертерного агрегата, 
которая состоит из следующих расчётных областей: «корка металла» (расплав, 
который может наморозиться на защитное шлаковое покрытие стенки конвер-
тера) + «шлаковый гарнисаж» + «огнеупорный материал стенки (рабочий и 
арматурный слои футеровки)» + «кожух конвертера»):
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где t(х,τ) – температура, как функция текущих координаты x и времени про-
дувки τ, °С; ρ(t,х), с(t,х), λ(t,х) – плотность, кг/м3, теплоёмкость, Дж/(кг·°С), те-
плопроводность, Вт/(м·°С), материала, как функции текущих температуры t и 
координаты х; кR  – наружный радиус конвертерного агрегата (наружный ради-
ус кожуха конвертера), м.

Граничные условия. Решается задача Стефана с двумя подвижными граница-
ми )(z1 τ  и )(z2 τ  (соответственно граница раздела твёрдого и жидкого шлака и 
граница намёрзшей корочки металла и расплава) с граничными условиями III и 
IV рода. Поверхность кожуха стен конвертера обменивается теплом с окружаю-
щей атмосферой посредством излучения и свободной конвекции. Между кожу-
хом конвертера и футеровкой стен, футеровкой стен и шлаковым гарнисажем, а 
так же между шлаковым гарнисажем и намёрзшей на него корочкой расплава 
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существует идеальный тепловой контакт, т.е. на границах соприкосновения 
указанных материалов заданы условия сопряжения. При отсутствии намёрзшего 
слоя корочки расплава на рабочей поверхности шлакового гарнисажа происхо-
дит конвективный теплообмен слоя шлака с расплавом. В условиях присутствия 
намороженной корочки расплава на шлаковом гарнисаже происходит 
конвективный теплообмен указанной корочки с расплавом. Моделью 
учитывается полное оплавление защитного шлакового гарнисажа и корочки 
расплава с оголением поверхности футеровки стен конвертера. При этом, на 
рабочей поверхности футеровки стен происходит конвективный теплообмен 
огнеупора с высокотемпературным расплавом, а также принимается, что футе-
ровка не изнашивается (не оплавляется) в результате её контакта с ванной, так 
как задача исследования процесса срабатывания футеровки стен конвертера в 
данной задаче не ставится. На границе раздела жидкого и твёрдого шлака 
задаётся калометрическое уравнение Стефана, а температура принимается рав-
ной температуре плавления шлака. Начальное поле температур по толщине 
футеровки стен конвертера задаётся в соответствии с требованиями технологи-
ческой инструкции, при этом )0(z1  = )0(z2 .

Задача решена методом контрольного объёма [6]. Для расчёта размеров дви-
жущихся границ плавления-намерзания )(z1 τ  и )(z2 τ  применён численный ме-
тод Дюзинберра [7]. Аппроксимация уравнения теплопроводности (1) в его 
конечно-разностный аналог выполнена по явной разностной схеме расчётов [8].

Значения термических напряжений I рода (т.е. вызываемых градиентом тем-
ператур) определялись, согласно теории термоупругости, с использованием 
уравнения Гука [2] при ограничении расширения по толщине стен конвертера 
на основании допущения о чисто упругом поведении огнеупорного материала, 
постоянстве его упругих характеристик и при предположении об отсутствии 
внешних нагрузок на огнеупорные блоки футеровки стен агрегата:

 µ−
∆⋅α⋅

=σ
1

TÅ ,   (2)

где σ – напряжение, Н/мм2; Е – модуль упругости (модуль Юнга), Н/мм2; α – 
температурный коэффициент линейного расширения, К-1; ΔТ – температурный 
напор, К; μ – коэффициент Пуассона.

Математическая модель написана на алгоритмическом языке Borland Delphi 
7.0 и реализована применительно к промышленным 250-т конвертерам.

Установлено, что снижение температурного градиента и получение более 
равномерного температурного поля в футеровке стен конвертера приведёт к 
снижению термических напряжений, возникающих в ней, вследствие нагрева-
ния шлакового гарнисажа, который будет предохранять от нагрева 
высокотемпературным расплавом, находящимся в конвертере, огнеупорную 
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футеровку его стен. Это позволит в ходе продувки избежать вероятности появ-
ления трещин внутри футеровки стен в результате снижения растягиваюших 
(+) напряжений, возникающих в футеровке стен, и вероятности скалывания 
огнеупора на рабочей поверхности футеровки в результате снижения напряже-
ний сдвига, а при простоях конвертера  – избежать возникновения трещин на 
поверхности футеровки, приводящего к срабатыванию рабочего слоя футеров-
ки путём его скалывания, вызванного сжимающими (–) напряжениями.
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В сучасних умовах інформаційне 
забезпечення бізнес-процесів вимагає 
нових підходів до формування інфор-
маційного середовища, так як спосте-
рігається збільшення обсягів інформа-
ції, складність її обробки та збережен-
ня.

Основними вимогами до такого се-
редовища виступає робота в online ре-
жимі, швидкість обробки інформації, 
достатність ресурсів для її збереження 
та безпека. В більшості випадків таким 
умовам відповідають хмарні техноло-
гії, які дозволяють перенести обчислю-
вальні ресурси й дані на віддалені ін-
тернет-сервери. В основу цих техноло-
гій покладено хмарні обчислення.

Хмарні обчислення (Cloud 
Computing)  представляють собою мо-
дель забезпечення повсюдного та зруч-
ного доступу на вимогу через мережу 
до спільного пулу обчислювальних ре-
сурсів, що підлягають налаштуванню 
(наприклад, до комунікаційних мереж, 
серверів, засобів збереження даних, 
прикладних програм та сервісів), і які 
можуть бути швидко надані. Така мо-

дель мінімізує взаємодію користувача і 
провайдера-постачальника [1]. Дослі-
дження показали, що 64% ІТ-
директорів використовують хмарні об-
числення. У 2014 році глобальні витра-
ти бізнесу на інфраструктуру та послу-
ги, пов’язані з хмарою, досягнуть 
приблизно 174,2 млрд. Доларів, що на 
20% перевищить суму, витрачену в 
2013 році [2]. Великі інтернет та техно-
логічні компанії, включаючи Google, 
Microsoft, Samsung та Amazon, просу-
вають свої плани щодо надання інфор-
мації та програмного забезпечення че-
рез мережу [3, 4]. В наукових дослі-
дженнях звертається увага на особли-
вість використання хмарних 
технологій в Iнтернет речах. При цьо-
му розповсюджуються принципи 
хмарних обчислень від центрів ство-
рення даних до великої кількості взає-
модіючих географічно розподілених 
пристроїв, які розглядаються як плат-
форма Iнтернету речей [5]. Парадигма 
хмарних обчислень (cloud computing) 
орієнтована на надання користувачеві 
зручного доступу до масиву конфігу-
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рованих комп’ютерних та інформацій-
них ресурсів [6].

При використанні хмарних 
обчислень програмне забезпечення 
надається користувачеві як Інтернет-
сервіс. Користувач має доступ до 
власних даних, але не може управляти 
і не повинен піклуватися про 
інфраструктуру, операційну систему і 
програмне забезпечення, з яким він 
працює. «Хмарою» метафорично 
називають інтернет, який приховує всі 
технічні деталі.

Провайдери хмарних рішень дозво-
ляють орендувати через інтернет об-
числювальні потужності та дисковий 
простір. Переваги такого підходу – до-
ступність (користувач платить лише за 
ті ресурси, які йому потрібні) і можли-
вість гнучкого масштабування. Клієн-
ти позбавляються від необхідності 
створювати і підтримувати власну об-
числювальну інфраструктуру.

Хмарні обчислення мають п’ять 
основних характеристик і складаються 
з трьох службових моделей та чотирьох 
моделей розгортання.

Виокремлено основні характерис-
тики хмарних обчислень:

– самообслуговування при потребі 
(On-demand self-service) означає, що 
споживач самостійно визначає і 
змінює обчислювальні потреби, такі 
як серверний час, швидкості доступу 
та обробки даних, обсяг збережених 
даних без взаємодії з постачальником 
послуг;

– швидкий доступ через мережу 
(broad network access) означає, що 
послуги обчислювальних ресурсів 

доступні споживачам через мережу 
передачі даних і доступних клієнтських 
платформ, наприклад, мобільних 
телефонів, планшетів, ноутбуків та 
робочих станцій [7];

– об’єднання ресурсів (resource 
pooling)передбачає, що постачальник 
послуг об’єднує ресурси для 
обслуговування великої кількості 
споживачів в єдиний пул для 
динамічного перерозподілу 
потужностей між споживачами в 
умовах постійної зміни попиту на 
потужності. При цьому споживачі 
контролюють тільки основні 
параметри послуги;

– швидка еластичність послуг (rap-
id elasticity), означає, що послуги 
обчислювальних ресурсів можуть 
бути надані в будь-який момент часу 
без взаємодії з постачальником;

– облік споживання (Measured 
service) здійснюється постачальником 
послуг автоматично. При цьому 
обчислюються спожиті ресурси на 
певному рівні абстракції (наприклад, 
обсяг збережених даних, пропускна 
здатність, кількість користувачів, 
кількість транзакцій), і на основі цих 
даних оцінюються обсяги наданих 
споживачам послуг [1].

До сервісних моделей віднесено на-
ступні службові моделі.

1. Програмне забезпечення як сервіс 
(Software as a Service). Споживач, при 
отриманні послуги обчислювальних 
ресурсів, використовує програми, що 
працюють у хмарній інфраструктурі.

Хмарна інфраструктура являє со-
бою набір апаратного та програмного 
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забезпечення, який формує п’ять осно-
вних характеристик хмарності обчис-
лення. При цьому хмарна інфраструк-
тура розглядається двох рівнях: фізич-
ному та абстрактному.

Фізичний рівень складається із апа-
ратних ресурсів, необхідних для під-
тримки наданих хмарних служб, і, як 
правило, включає сервер, зберігання 
та мережеві компоненти.

Рівень абстракції складається з 
програмного забезпечення, розгорну-
того на фізичному рівні, який виявляє 
важливі хмарні характеристики. Кон-
цептуально абстрактний шар перебу-
ває над фізичним шаром.

Прикладами програмного забезпе-
чення як послуги, що працює на основі 
обчислювальної хмари, є сервіси Gmail 
та Google docs.

2.  Платформа як послуга (Platform 
as a Service). Постачальник-провайдер 
забезпечує споживача необхідними 
потужностями послуги обчислюваль-
них ресурсів. Потужність, надана спо-
живачеві,  – це розгортання в хмарі 
інфраструктури програм, які створені 
за допомогою мов програмування, бі-
бліотек, служб та відповідних інстру-
ментів. При цьому споживач не керує 
та не контролює базову хмарну інфра-
структуру, що включає мережу, серве-
ри, операційні системи та сховище, але 
контролює розгорнуті програми.

Наприклад, Google Apps надає за-
стосунки для бізнесу в режимі онлайн, 
доступ до яких відбувається за допо-
могою браузера тоді як ПЗ і дані збері-
гаються на серверах Google.

3.  Інфраструктура як послуга 

(іnfrastructure as a Service), полягає у 
забезпеченні обробки, зберігання ін-
формації з використанням мереж та 
інших основних обчислювальних ре-
сурсів, де споживач має можливість 
розгортати та запускати довільне про-
грамне забезпечення, яке може вклю-
чати операційні системи та програми. 
Споживач не управляє та не контро-
лює основну інфраструктуру хмарнос-
ті, але контролює операційні системи, 
зберігання та розгорнуті програми.

Найбільшими гравцями на ринку 
інфраструктури як послуги є Amazon, 
Microsoft, VMWare, Rackspace та Red 
Hat. Хоча деякі з них пропонують біль-
ше, ніж просто інфраструктуру, їх 
об’єднує мета продавати базові обчис-
лювальні ресурси.

Розроблено чотири моделі розгор-
тання хмарної інфраструктури, рис. 1.:

– приватна хмара (Private cloud) 
призначена для ексклюзивного вико-
ристання однією організацією, яка 
складається з декількох споживачів 
(наприклад, бізнес-одиниць). Приват-
не хмара може перебувати у власності, 
управлінні та експлуатації, як самої 
організації, так і третьої сторони. Вона 
може фізично існувати як всередині, 
так і поза юрисдикцією власника;

– публічна хмара (Public cloud)  – 
цек хмарна інфраструктура, до якої 
має вільний доступ широка публіка. 
Вона може перебувати у власності, 
управлінні та експлуатації комерцій-
них, наукових і урядових організацій 
(або будь-якої їх комбінації). Публічна 
хмара фізично існує в юрисдикції влас-
ника – постачальника послуг;
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– гібридна хмара (Hybrid cloud) роз-
глядається як комбінація з двох або 
більше різних хмарних інфраструктур 
(приватних, публічних або суспільних), 
що залишаються унікальними 
об’єктами, але пов’язані між собою 
стандартизованими або приватними 
технологіями передачі даних і додатків;

– громадська хмара (Community 
cloud)  – вид інфраструктури, призна-
чений для використання конкретним 
спільнотою споживачів з організацій, 
що мають спільні завдання (напри-
клад, місії, вимог безпеки, політики, і 
відповідності різним вимогам). Гро-
мадське хмара може перебувати в коо-
перативній (спільної) власності, 
управлінні та експлуатації однієї або 
більше з організацій спільноти або 
третьої сторони (або будь-якої їх ком-
бінації), і воно може фізично існувати 
як всередині, так і поза юрисдикцією 
власника [1].

На хмарі зберігаються дані корис-
тувача в ідентичних блоках, пов’язаних 
з унікальним номером блоку. Блок-
номер і хеш збережених даних вико-
ристовуються користувачем для ав-
тентифікації. При успішному знахо-

дженні даних із заданим номером бло-
кування та хеш користувач 
аутентифікується. Пакети з отримани-
ми даними від користувачів зберіга-
ються в порядку першого виведення в 
блоках разом із хешом збережених да-
них.

Після зберігання даних новий но-
мер блоку зашифровується за допомо-
гою спільного ключа, отриманого із 
узагальненого алгоритму Діффі-Хелл-
мана. Це гарантує, що той, хто має 
ключ, є єдиним, хто знає номер блоку. 
Оскільки хеші є стійкими до зіткнень, 
і тільки він знає номер блочного номе-
ра, то це гарантує, що ніхто інший, 
крім справжнього користувача, не ма-
тиме доступу до його даних. Варто за-
значити, що кожен користувач може 
створювати і зберігати різні дані на 
кожному з пристроїв або вести єдину 
загальну книгу даних для всіх своїх 
пристроїв. Перший особливо корис-
ний, якщо користувач хоче надати до-
ступ до даних конкретного пристрою 
стороннім постачальникам послуг [8].

Для забезпечення більш швидкого 
доступу до даних у хмарі їх розподіля-
ють по всій інфраструктурі розташу-
вання. Все інше не відрізняється від 
використання класичного рішення 
про зберігання даних. Таким чином, 
кінцевий користувач не буде знати різ-
ницю у зберіганні даних при доступі 
до них з різних серверів. При цьому 
дані зберігаються розподіленим спосо-
бом і потенційно можуть зберігатися з 
певним рівнем резервування.

Недоліки «хмарних» рішень зво-
дяться, в основному, до проблеми дові-

Рис. 1. Моделі розгортання хмарної інф-
раструктури
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ри постачальнику сервісу, від якого 
залежить як безперебійна робота, так і 
збереження важливих даних користу-
вача. Крім того «хмарні обчислення» 
висувають високі вимоги до якості ка-
налів зв’язку, які гарантують повсюд-
ний якісний доступ в інтернет.

Існує ймовірність, що з повсюдним 
приходом цієї технології стане очевид-
ною проблема створення неконтро-
льованих даних, коли інформація, за-
лишена користувачем, буде зберігати-
ся роками, або без його відома, або він 
буде не в змозі змінити якусь її части-
ну. Прикладом того можуть служити 
сервіси Google, де користувач не в 
змозі видалити невикористовувані їм 
сервіси і навіть видалити окремі групи 
даних, створені в деяких з них (Feed 
Burner, Google Friend Connect). Не зва-
жаючи на це, багато експертів вважа-
ють, що зручності переважують мож-
ливі ризики використання подібних 
сервісів [2].

Таким чином, за оцінками експертів, 
використання хмарних технологій в ба-
гатьох випадках дозволяє скоротити 
витрати в два-три рази в порівнянні з 
утриманням власної розвиненої IT-
структури. «Хмара» відкриває новий 
підхід до обчислень, при якому ані об-
ладнання, ані програмне забезпечення 
не належать підприємству. Замість цьо-
го провайдер надає замовнику вже го-
товий сервіс. При цьому, компанії, що 
будують свої продукти на основі хмар, 
повинні бути впевнені у тому, що мере-
жа інтернет в змозі задовольнити по-
треби користувачів в обробці даних. 

Тому, для забезпечення безпечного ви-
користання хмарних технологій необ-
хідно постійне їх вдосконалення.
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Scientific-based planning in sports is 
one of the main factors for the successful 
joint activity of a coach and an athlete in 
order to achieve high sports results. At the 
moment there are no automated systems 
that allow planning the career of an ath-
lete so there is a need to create such a 
system. Actual is the task of constructing 
a mathematical model of the problem of 
planning sports achievements that would 
allow to take into account the necessary 
factors for planning achievements and 
develop on its own basis a system for sup-
porting the planning of sporting achieve-
ments. With this system it is possible to 
carry out data manipulation of sports, 
sports competitions, as well as possible to 
plan future athlete’s achievements.

Scientific-based planning in sports is 
one of the main factors for the successful 
co-operation of a coach and an athlete in 
achieving high sports results. That is, to 
achieve better results, athletes themselves 
or with a coach should plan their develop-
ment, competently draw up a schedule of 
training and participation in sports com-
petitions. One of the main elements of the 

athlete’s schedule is participation in com-
petitions of different levels in a certain 
sequence. As a result of incorrect choice 
of competitions, you can lose time, and as 
the athlete’s career is short enough this 
can be a fatal mistake.

At the moment, there are no automat-
ed systems that allow planning the career 
of an athlete, but there are several services 
that allow you to record the results of 
sports events (www.sport-express.ru, 
sportrankingru.com, www.MyScore.com.
ua, sportrankingru.com) and scheduling 
services (LeaderTask). Common disad-
vantages of these services is the high 
probability of losing the data of individual 
athletes, the inability to obtain informa-
tion about the results of their perfor-
mances at the competitions, which, in 
turn, complicates the process of obtaining 
the next sports category.

Actual in this area is the development 
of a software that will allow the develop-
ment of a schedule of competitions in 
which it is necessary to take part in an 
athlete for the optimal development of his 
career. Such a tool should be developed 
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on the basis of a mathematical model that 
would allow planning further career, suc-
cession of sports achievements in the best 
possible way and take into account all 
factors for this.

The main (basic) entities of the subject 
industry in the field of sporting achieve-
ments, and hence the mathematical mod-
el of the system being developed, are 
sports games (G) and sports competitions 
(C). So let’s look at their structure and 
characteristics in more detail and simu-
late the subject area.

The task of planning sports achieve-
ments Z:

– the initial situation in the sport,
– the resultant situation in the sport,
– optimal (best) solution to achieve 

the resultant situation;
The situation in sport S consists of 

such important parts as the physical form 
of the athlete, the available sports figures 
and athletic achievements at the given 
time. That is, the situation in sports can 
be described by the following formulas:

– the situation in the sport at the time t.
, where
– physical form of the athlete at the 

time t,
– available sports indicators at the 

time t,
– current achievements in sport com-

petitions at the time t.
In turn, the physical form of the athlete 

is determined by a set of indicators such as 
height, weight, age of the athlete, etc.:

, where
– athlete’s growth at the time t,
– weight of the athlete at the time t,
– the age of the athlete at the time t.

An important component of the sport 
situation is athletic performance at a giv-
en time, for example, the time at which 
the athlete overcomes a hundred meter 
distance, the maximum jump in length, 
height, and so on. So, the set of sports 
indicators and results on them can be de-
fined as follows:

, where
– the best sports result from the i-th 

indicator;
– number of available indicators.
In turn, the sporting result can be de-

scribed as follows:
, where
– sports indicator,
– indicator value,
– units of measurement,
– kind of sport.
Achievement (A) in sporting events is 

the most important component, because 
scheduling the competition is the main 
goal of this work. Achievements are de-
scribed by a combination of such infor-
mation – the actual competition, the place 
received, the sport:

, where
– competition in which the achieve-

ment was achieved,
– place that was got in the competi-

tion,
– actual value,
– units of measurement,
– kind of sport.
Competition is determined by a set of 

such information:
, where
– the title of the competition,
– level of competition,
P – venue of competition.
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To plan athletic athletic achieve-
ments, a planning algorithm has been 
developed that takes into account the 
athlete’s initial state of play in the sport 
and forms a plan in the form of a series 
of sports competitions, participation in 
which will allow the athlete to achieve 
the desired state in sports in the best way 
possible:

j = 1, k – loop of algorithm.
If, where then include in.
If (m – count of sport competitions), 

then end of algorithm, else continue to 
forth step.

If, where then. If, then exclude from {D}.
Go to step 3.
The best plan for achieving the desired 

state can be obtained as a result of multi-
criteria choice taking into account time, 
financial and other factors.

To store such parameters of the math-
ematical model as the physical condition 
of the athlete, sports competitions, sports, 
and achievements, a relational database 
was developed. The database contains in-

formation about the athletes themselves, 
their participation in competitions, occu-
pied places, sports performance, as well as 
the information necessary for planning 
future achievements  – about existing 
sports, possible achievements in them 
and competitions.

In the work the program system 
“PlanYourAchievements” was devel-
oped, which implements the planning 
of the achievements of the athlete and 
compiles the schedule of recommended 
competitions on the basis of a more ob-
jective model and a scheduling algo-
rithm that allows to achieve the best 
results.
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Emergencies are some of the most 
dangerous events in society, as they pose a 
threat not only to material, historical and 
cultural values, but also to the most ex-
pensive – human life [1]. Every year, due 
to extraordinary events, mankind suffer 
heavy losses. During a long period of hu-
man development  – preventing the oc-
currence of extreme situations, as well as 
finding ways to minimize possible dam-
age – were performed without the help of 
computer technology. Today, the develop-
ment of computer technology allows to 
carry out a set of measures to calculate the 
risks when making certain decisions (cal-
culating the strength of buildings, calcu-
lations of human flow, calculations of 
places of falling satellites, etc.).

Thanks to the rapid development of 
computer technology and algorithms, it is 
possible to use an agent approach to 
model such complex and rather unpre-
dictable situations. With the help of the 
agent approach, it is possible not only to 
inspect the risks during the emergence of 
emergencies under certain conditions, 
but also to develop detailed model of the 
situation, which in the future will allow to 
find means of quick overcoming or even 
to prevent extreme situations.

One of the most common ways to 
study dynamic and complexly organized 
systems is simulation modeling. This 
form of modeling has its origin even in 
the early 60’s, and by now it is becoming 
more relevant and in-demand. However, 
like other forms, simulation modeling has 
a number of difficulties, which are the 
result of an attempt to represent processes 
and phenomena in the real world. In gen-
eral, there is a tendency to increase the 
accuracy and adequacy of the models be-
ing created. The response to this require-
ments is the emergence of agent simula-
tion. Nevertheless, this approach by its 
nature contains many questions and 
problems, and therefore requires special 
attention in the study.

The modeling system based on the 
agent approach helps in studying com-
plex, difficult-formalizable, self-organiz-
ing processes and phenomena in many 
applied fields. However, the development 
of such a system is not very trivial, be-
cause a fully-fledged agent is completely 
autonomous and independent: it per-
forms targeted actions, comes into con-
tact with other agents, knows how to 
make decisions, move and adapt to the 
environment, etc.
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The following tasks can arise in the 
construction of such a system:

The modeling environment. It is nec-
essary to define a mathematical model of 
the modeling environment in which 
agents coexist. For a basis it is possible to 
take, for example, list structures, graphs, 
trees, cellular automata, etc.;

Methods for solving extremal prob-
lems. For example, in the case of graph 
models, agents will need to search for the 
shortest paths (cycles, parallels, spanning 
trees, etc.);

The way of setting the agent. The 
agent must have memory, intentional 
characteristics, communication mecha-
nisms, interfaces for collecting statistics, 
etc.;

Method of interaction with the envi-
ronment. The agent must know the struc-
ture of the environment, or be able to 
perceive it using sensors;

The way of interaction with each oth-
er. It is necessary to develop some com-
munication protocol;

A way of setting agent behavior. Each 
agent performs his own actions. This dis-
tinguishes the agent approach to model-
ing from all others;

A way to change the behavior of an 
agent. Behavior can change, for example, 
during communication with other agents 
or as a result of replenishment of knowl-
edge;

The mechanism of decision-making. 
The agent is an autonomous entity, which 
means that in case of uncertainty, it must 
be able to make specific decisions in ac-
cordance with the goals and objectives to 
achieve;

The mechanism of inference in condi-
tions of uncertainty. In some problems, a 
whole class of problems may arise, due to 
the fact that the standard decision-mak-
ing mechanism can not change the state 
of the agent. The agent, if it is possible, 
should be able to act in any circumstanc-
es. Therefore, implementation of the con-
clusion on unreliable knowledge is re-
quired;

The mechanism of knowledge replen-
ishment. To adequately represent the 
model, the agent’s ability to replenish his 
knowledge base is important during the 
simulation.

This list is obviously not complete. 
Agent modeling is developing along with 
the development of other areas of mathe-
matics and informatics: new numerical 
and statistical methods, new directions in 
the development of artificial intelligence, 
new adaptation algorithms, new ways of 
representing fuzzy knowledge, new ways 
of parallel and distributed computing will 
appear. On the other hand, implementing 
a complete list of even these requirements 
can be very laborious. It is necessary to 
increase the capabilities of the system. In 
this regard, we can conclude that the task 
is to create not just an agent system, but a 
full-fledged platform that has a flexible, 
extensible and scalable architecture for 
adding and integrating new components.

Our world is becoming more compli-
cated day by day. Our ideas about the 
world are changing continuously: new 
views, new theories, new concepts are 
emerging. Modeling is one of the main 
tools for understanding the world as a 
complex adaptive system. The leading 
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role in the study of complex dynamic pro-
cesses was obtained by simulation model-
ing as a tool for revealing the regularities 
of phenomena that have an extent in time. 
The newest tool of simulation modeling – 
the agent approach  – allows to look at a 
problem by an inductive method. The 
proposed method will reveal implicit de-
pendencies and patterns that are unlikely 
to be detected by other methods of inves-
tigation. However, creating agent models 
for each specific task is not only expen-
sive, but also inefficient. The reason lies at 
least in the fact that the represented mod-
el is controlled by a series of heuristics 
that it is impossible not just to prove for-

mally, but also to assume up to the stage 
of the simulation run. The output algo-
rithms, behavior and methods of agent 
communication are constantly refined 
during the modeling process.

The solution to this problem is the 
construction of a simulation system. It is 
easy to see that this task is even more 
complicated and expensive, especially for 
agent modeling.
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This work is intended to solve the 
problem in developing virtual reality 
games that can be used to train military 
equipment pilots in military educational 
institutions. The task of this work is to 
develop an algorithm for interacting with 
interactive objects in order to enhance the 
detail of the interaction, which in turn 
maximizes the benefits of learning. The 
main advantage of learning with the use 
of virtual reality is the ability to create the 
closest environment for certain processes 
and interactions with them, which makes 
it more effective compared to conven-
tional methods. In addition, the paper 
describes the problems of implementing 
certain aspects of learning in virtual real-
ity, as well as possible solutions with exist-
ing systems of virtual reality.

In preparing cadets for the manage-
ment of ground technology need to com-
bine theoretical and practical classes, as 
theoretical knowledge is less resource-
consuming, the main problem is practi-
cal training. Since educational establish-
ments can not provide enough military 
equipment of the required sample for 
practical classes. A good solution is a 
virtual simulator.

During training in engineering, cadets 
must develop the special skills and abili-
ties needed to achieve high technology 
management results. Get used to and 

adapt to the environment in it. The fea-
ture of firing from a tank gun is the simul-
taneous control of the mechanisms of 
control and interaction with the target 
using guidance mechanisms (for example, 
the binocular sight). To defeat the target, 
the cadet must provide management skills 
with guidance devices, distance-to-goal 
and advance detection. During training, 
the cadets must develop a complete un-
derstanding of the environment, its equip-
ment and its purpose, intuitive interac-
tion with it, to develop a zone of comfort 
to a certain environment.

Technology of virtual reality can help 
in training in specific situations that in real 
conditions difficult or life-threatening ca-
dets. For example, simulation of a fire in a 
combat unit, which in turn will help train 
the crew to make the most rational deci-
sions and actions, and even more impor-
tant to combat panic and fear. Since simu-
lations can create different situations that 
will simulate real events or locations, you 
can teach cadets of different combat strate-
gies under certain conditions (for example, 
fighting in urban conditions will be very 
different from field battles). Also, the cadet 
will be able to master the entire arsenal of 
techniques and get acquainted with all the 
properties of different types of shells.

One of the main problems is how to 
transfer interaction with interactive ob-
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jects. The closest similar to the interac-
tion mechanics is the BP Grab library. 
Since it is used to capture and move ob-
jects in space, this library is not entirely 
appropriate for us as our interactive ob-
jects are static with respect to their loca-
tion (tower) and we can not capture and 
move them. Solving this problem will give 
us a more in-depth control transfer, which 
in turn will magnify the feeling of simula-
tion from the game. To solve this prob-
lem, we need to modify this library. To do 
this, remove the object’s binding to the 
controller and add a Rotate_Object func-
tion in which we are awake to determine 
where you want to rotate an object.

void Rotate_Object(vector<float> Po-
sitions_hand, vector<float>  Positions_
object, vector<float> Arrow_object)

{
//Positions_hand  – controller coordi-

nates, //Positions_object – coordinates of 
the interactive subject

//Arrow_object – direction of the object
float Distance; //the distance between 

the controller and the object
float Diraction; //Direction of rotation
Distance=VectorLength(Positions_

hand – Positions_object);
if(Distance>=100)
Drop();
else
Diraction= Normalize(Distance);
vector<float> Cross_Product = 

СrossProduct(Diraction,Arrow_object);
Dot_Product=DotProduct(Cross_

Product, Normalize(Positions_object));
AddLocalRotation(0, 0, Dot_Prod-

uct*5) // rotation of the object in the right 
direction

return Dot_Product, Cross_Product;
}
When it resolves the problem occurs 

when capturing an object. How to determine 
in which direction we are rolling it. This 
problem can be solved by cross-product.

Cross product
We will be able to count this product be-

tween our controller and the interactive ob-
ject on each frame, which in turn will enable 
us to rotate this object in the right direction.
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This article is talking about features 
of making a proper level and style de-
sign for horror games. The purpose of 
the current research is to understand 
the main concepts that actually make a 
game a scary or frightening one and to 
develop the system to identify horror 
games and classify them by many fac-
tors. The main reason of this statement 
is to help a game designer develop a 
proper product that fits it’s goals and 
horror style and attract people that are 
fans of that specific game genre.

Nowadays, the gaming industry takes 
a leading place in the daily lives of most 
people. Among them, horror games oc-
cupy far not the last place, the games of 
this design have extensive fan bases. But 
what exactly does the game scary, what 
exactly is needed to ensure that the player 
feels fear, which approaches are necessary 
for the game designer to achieve the de-
sired effect. In what moments of the game 
cycle it is best to realize the functionality 
inherent in the games with horror genre. 
A lot of games implement the horror 
genre incorrectly. These games focus on 
scary NPCs and the main goal of the 
game is to destroy them. This approach 
transforms the horror games into an ordi-
nary fps shooter. After some time playing 

such product, the user begins to get used 
to the terrible “monsters”, get used to their 
destruction, that game becomes an ordi-
nary shooter with “exotic” enemies. Even 
the implementation new types of mon-
sters does not make a difference and 
scares the player only for a brief moment.

First of all, the game designer needs to 
attract the player, you need to interest him 
and take his attention. This is the respon-
sibility of atmosphere in the game. The 
correct atmosphere can make the game. 
In fact, instead of trying to create scary 
things in your game, it’s much better to 
create a situation where the atmosphere 
makes the player create scary things in 
their mind. After all, terrible and scary 
things are different for every person, so 
this approach will allow you, as a game 
designer, to attract a diverse audience of 
players. One of the most effective meth-
ods of transmitting horror in designing 
horror games is powerlessness in all its 
manifestations. The game designer is re-
quired to force the player to experience 
uncomfortable physical and moral mo-
ments in the game.

Consider solving the problem of add-
ing the specifics of horror on an example of 
the usual game play cycle of a typical game. 
One of the most important aspect is to cre-
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ate moments that are tense for the player. 
First, the tension appears after the player 
learns about the problem, but before player 
solves it. Because of this, the tension usu-
ally occurs when the player is solving the 
task that was set to him. Stress is important 
at this point in the game, because it is usu-
ally representing the main gameplay.

The second factor for a solution is the 
sudden events or screamers. This is a 
commonplace way to scare the player. 
The best way to use surprise at moments 
when the player feels most safe. This 
method interrupts the game loop, as well 
as destroys the process of the player’s 
mind during the peak cognitive process, 
or immediately takes the expected reward 
from the player. The implementation of 

this approach requires a clear idea of 
game mechanics in order to select the ap-
propriate moments for sudden fears.

In the course of the work, specific pe-
culiarities of the horror games were con-
sidered, and a decision was made as to the 
implementation of the relevant features 
on the example of the usual model of the 
game cycle.
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It is a common practice to face with 
some difficulties while designing your 
game. One of the most vulnerable and 
crucial part of it is balance. Ask yourself 
“How can we make it the strongest part of 
our game?” The first idea that springs up 
to most game designers is “Let’s make al-
pha-version (beta-version, it does not 
matter) and test it”. What can go wrong, 
we are testing our game in the field, so to 
speak, and we can ask our testers about 
unbalanced parts of it and fix them. How-
ever, when the game or patch is released 
gamers find several top strategies that 
dominate over other ones. We have to ask 
ourselves one more time “What the rea-
son of our mistake?” The answer is all of 
us have cognitive disorders.

To avoid the above situation we need 
to use the most powerful game design 
instrument called math. We can use such 
things as probabilities, golden ratio, Fibo-
nacci numbers, power and cost, but the 
most complicated, most versatile and 
hazy section of math is game theory.

Game theory is the study of mathemat-
ical models of conflict and cooperation 
between intelligent rational decision-mak-
ers [3]. As you can see, conflict and coop-
eration is always present in some form in 
every game. That means we can represent 
our game or its part in game theory terms.

The simplest mathematical descrip-
tion of a game is the strategic form. We 
will take a closer look at the strategic form 
for a two-person zero sum game because 
almost all mechanics can be presented in 
that form. Here we have two parties of the 
conflict. When one of the parties gain a 
value, its opponent lose the same value. A 
triplet (P, Q, A) gives the strategic form 
for such a game, where P and Q is a non-
empty set of strategies of Player  I and 
Player  II, respectively; and A is a real-
valued function defined on P×Q [1]. The 
best way to imagine A is to present it as a 
m×n matrix (f.1) called payoff matrix, 
where m ‒ cardinality of set P and n ‒ car-
dinality of set Q.

 (1)

One of the most confusing steps is to 
transform your game in a payoff matrix 
for Player I (mention that payoff matrix 
for Player  II in our case should be an 
inverse matrix of Player I where all ele-
ments are with opposite signs); it re-
quires a lot of time for reflection. The 
main idea of that matrix is to show us 
advantages and disadvantages aij where i 
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is the strategy number for Player I and j 
for Player II.

The next step is to analyze a payoff 
matrix. It is divided in several steps:

Removing rows and columns.
Finding saddle points.
If there is no saddle points, finding 

mixed strategies.
Finding game value.
Removing rows and columns mean 

that we will reduce our matrix in size by 
removing obviously bad player strate-
gies. We remove the kth row of matrix 
when it is dominated by ith row for all j 
(aij ≥ akj). We remove the kth column 
when it is dominated by jth column for 
all i (aij ≤ aik).

When our matrix finally reduced, we 
can find saddle points. Saddle point in a 
payoff matrix is the optimal strategy for 
both players. If aij is the minimum of ith 
row and maximum of jth column, it is a 
saddle point of the game. If there is no 
saddle point in our game, we go to the 
third step.

Now our goal is to define mixed 
strategies. First, one should define pure 
and mixed strategies. Mixed strategy for 
Player I is ordered system of m real 
non-negative numbers that satisfies the 
condition [2]:

  (2)

We consider xi to be probability of 
Player I to pick ith strategy, the same for 
yj and Player II. Pure strategy k is a mixed 
strategy where one of xk=1 and xi=0 for all 
i≠k. In mixed strategies we are talking 
about average return, so when Player I 

uses mixed strategy X=||x1 … xm|| and 
Player II uses mixed strategy Y=||y1 … 
yn|| than mathematical expectation of 
Player I gain is given by the formula:

 (3)

There several ways to find dominant 
mixed strategies: equalizing strategies 
method, graphical method, simplex 
method. We will skip their description.

The fourth step is to find the value of 
the game. If the value number is positive, 
we say the game favors Player I, if value 
is negative ‒ favors Player II. When value 
is zero, game is fair. Saddle point is con-
sidered as a game value for a game; when 
there is no saddle points, we need to find 
dominative mixed strategy.

At the end of our researches, we get 
data about our game to analyze. First, we 
should pay our attention at saddle points 
and remove them if we want our players 
use more than one strategy. Then, we 
have to ensure that our mixed strategies 
complicated enough and not so obvious 
for the average player. We have to check 
the number of strategies included in 
mixed strategy and probabilities distri-
bution inside of it; if one is low it means 
that player can almost get the best results 
by throwing out rarely used strategies. In 
addition, we have game value as evi-
dence of balance or imbalance. Then we 
can start working with values in our 
game, based on the results of earlier.

As a result of applying game theory 
to our game we get mathematical model 
that is easy to use. Now we can work 
with model before adding some changes 
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to our game. The main problem we can 
face is a great number of strategies that 
we can hardly trace. In that case, we 
have to split and work with them sepa-
rately, or simplify our math model by 
throwing out insignificant parts.
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At its most basic level, “artificial intel-
ligence” consists of emulating the behav-
ior of other players or the entities (that is, 
all the elements of the game that can act 
or be acted upon-from players to missiles 
to health pickups) they represent. The 
system can be as simple as a rules-based 
system or as complex as a system de-
signed to challenge a player as the com-
mander of an opposing army. In any case, 
the core principle behind AI functionality 
is decision making [1].

The objects that use AI logic are called 
intellectual agents or AI agents. Let us set 
vital functional requirements for the AI 
module, that presumably will be relevant 
to any modern game:

AI agents should be able to deduce 
their objective in the current game state;

AI module should provide its agents 
with different behavior during various 
game states.

AI module should support different 
behavior models for various roles in 
which an agent can act in relation to the 
player.

It worth mentioning, that despite the 

fact that those requirements would be 
broader in case of AAA project, they are 
sufficient in the context of this work.

When it comes to AI definition the 
simulation mechanics is usually implied 
as well. A well-done simulation manages 
the intellectual agents and makes the 
game world more alive and full and more-
over, it makes each game session unique.

AI module’s operation has to be based 
on proper mathematical concepts. When 
it comes to the simulation algorithms, the 
proper mathematical concept is cellular 
automata.

Basic cellular state-machines are used 
on cryptography, physics process model-
ling, human behavior, biology, etc. In its 
essence, the finite automaton is a discrete 
model, which is a grid of arbitrary dimen-
sion, each cell of which at each moment of 
time can take one of a finite set of states, 
and a rule for the transition of cells from 
one state to another is determined. The 
most famous example of a cellular au-
tomaton is the game “Life” of Conway.

Depending on the dimension of the 
lattice, cellular automata are one-, two-, 
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three-dimensional and so on. Also, they 
vary in the number of possible states,  – 
boolean, three-state logic, and so on. Ac-
cording to the type of work cellular au-
tomata are divided into synchronous and 
asynchronous [2].

In the simplest variant, the operation 
of the cellular automaton can be denoted 
as follows; – in a one-dimensional binary 
cellular automaton, the state of the cell at 
each moment of time depends only on its 
own state and the states of cells adjacent 
to it at the previous instant of time.

For greater clarity, the rules of the cel-
lular automaton can be represented 
graphically (fig.1).

The choice of this mathematical con-
cept is also conditioned by the fact that 
the operation principle of applications 
that are based on the graphics engine it-
self corresponds to the finite state ma-
chine. For each frame, the updated state 
of the scene objects is calculated in accor-
dance with their mate model, after which 
the objects are drawn.

To simulate the behavior of the crowd, 
two-dimensional cellular automata on the 
orthogonal grid, which sets the space for 
the movement of individuals, have be-
come most widespread. The size of each 
grid cell is equal to the size of the average 
individual. Each individual in models 
built on the basis of a cellular automaton 
can be characterized by a rather extensive 

list of characteristics, except for linear di-
mensions, which are the same for all. 
Modeling of human displacement is car-
ried out based on the probabilities of 
moving to a particular cell, which are 
calculated according to the rules de-
scribed in the model. The individual 
moves to that cell, the probability of mov-
ing into which is maximal. In the case of 
insurmountable obstacles or significant 
concentrations of people found on the 
way, the individual is able to view the area 
around him and choose the direction of 
movement that has the least number of 
people and obstacles.

The merits of this approach include 
the simplicity of implementing the cellu-
lar automaton itself and the rules for it.

The disadvantage of models based on 
a cellular automaton is the discreteness of 
the behavior of individuals in the crowd, 
both in time and in space. The horizontal 
projection of a person over the width and 
thickness has the same values, which is 
not true. Given that the cell size and as-
sociated constraints need to be adjusted 
before the simulation begins, the results 
of such models are highly dependent on 
the user’s skill [3].

To improve this approach, it is pro-
posed to consider the crowd not as an inte-
gral individual (which fits more closely 
with the finite automata approach), but as 
an aggregate of intellectual agents. Each 

Figure 1.1 – the rules of the cellular automaton.
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such agent has a library of plans (scenari-
os) that determine the options for possible 
actions that an agent can take to achieve 
his intentions. Plans, therefore, implement 
the procedural knowledge of the agent. 
Each plan contains several components. 
The trigger or call condition determines 
the circumstances under which the plan 
should be considered as possible for use. 
The plan has a context or preconditions 
that determine the circumstances under 
which the execution of the plan can begin. 
The plan also has a body that can contain 
goals and primitive actions.

Thus, in the modeling of the crowd, 
each individual entity becomes an intel-
lectual agent whose behavior within the 
crowd is described within the framework 
of the cellular automaton. The developed 
machine works the same on all agents, in 
other words, it expresses their main task – 
to get from the starting point to the finish; 

However, each individual has a set of trig-
gers, which makes it possible to imple-
ment a different reaction of individuals to 
stimuli. This approach, in turn, makes it 
possible to implement a game simulation 
similar to the real world, as well as the 
possibility of investigating critical real-life 
situations for the collection and evalua-
tion of statistical data.
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This work is devoted to developing a 
game for the virtual reality platform, with 
which pre-school children can learn new 
technology, will always be interested in 
learning new material. The games that 
will also help in developing the child’s 
personal abilities such as small motor 
skills, analytical thinking, thinking and 
much more. The paper also describes the 
problems of approaching children 
through standard solutions. Methods of 
gaming the learning process of children. 
Areas of distribution and application of 
virtual reality in other countries.

In preschool children, visual imagina-
tive thinking, they better perceive infor-
mation when personally see examples. 
That is why, for their training, they use 
gameplay processes. With the help of 
games, children perceive the material bet-
ter, because in the game form they re-
member more, video games maximally 
turn the attention of the child thereby 
ensuring full concentration on it. Also, 
the games contribute to the development 
of small motility, critical thinking, ana-
lytical thinking. Due to the fact that chil-
dren are concentrating, they try to focus 
their attention on the subject and monitor 
it, which helps them to be more focused. 

For the importance and visibility of the 
gameplay process, a diagram is drawn up 
showing the learning process through the 
game.

To date, it is very difficult to find a 
video game that would be suitable for 
teaching preschool children, through 
which children could learn to play, devel-
op their abilities, get a more detailed ex-
planation of the problem they encoun-
tered.

One solution to this problem is the use 
of virtual reality. This technology will 
solve some problems associated with the 
gameplay of the learning process. Virtual 

METHODS OF GAMEFICATION OF TEACHING CHILDREN 
OF PRE-AGE ON THE BASIS OF VIRTUAL REALITY
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Picture 1 – «Game diagram»
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reality is better suited to reaching the 
main goal, because with the help of spe-
cial devices it allows the child to be in the 
situation in which she will be in the game. 
The helmet of virtual reality will help you 
to focus your attention, and controllers 
will help convey the feeling of being in the 
virtual world. Let›s take a look at the main 
benefits of virtual reality.

First, the virtual reality  – technology 
encourages users to get as deeply as pos-
sible, that is, all the attention is concen-
trated in virtual reality, this will allow the 
user not to be distracted by foreign ob-
jects or sounds.

Secondly, staying in the virtual space 
will allow the user to see what he has to 
work with his own eyes. Thirdly, it will fa-
miliarize him with three dimensional space 
that is as close as possible to the real world.

Proceeding from the fact that virtual 
reality is a new technology, a small amount 
of educational games is made for it. That is 
why it was decided to create a game by 
which the child will be able to develop 
their personal qualities, learn to think ana-
lytically and apply critical thinking.

Puzzles are best suited for this situa-
tion. With the help of virtual reality, puz-
zles will allow you to develop the logical 
thinking of the child. When collecting 
three dimensional objects, the child is giv-
en an opportunity to look at the assembled 
version of the object. Then everything will 
depend on how she will put this or that 
puzzle. The monitoring system will keep 
the puzzle in place. If the child chooses the 
wrong place, the puzzle will return to the 
bag where all the other parts of the three 

dimensional puzzle are located. In case of 
difficulty, the child has a special hint – the 
instruction which the child can handle 
during the game and help her to pick up 
the puzzle and successfully pass the level. 
The game will also set the time for which 
the child should collect the object, this is 
done to avoid fatigue in children, and an 
incentive to go faster than other players. It 
will stimulate the child and develop a 
leader›s character trait.

 In the event of an untimely fulfillment 
of the task, the child will be notified of 
this, and will be asked to pass the level 
again. Otherwise, the child receives notice 
of the successful completion of the assign-
ment and will be awarded a bonus in the 
game. Thanks to the collection mechan-
ics, the child will be able to develop his 
motor skills and thereby learn how to use 
controllers or tactile gloves. Also, puzzles 
will be able to play not only children of 
preschool age. The game involves creating 
levels of gravity. With this system, the 
puzzle that is collected in the game will be 
divided in such a way as to demonstrate a 
greater number of individual parts there-
by complicating the game process. That is 
why it will be interesting not only for 
children, but even for adults.    Thus, the 
VR 3D Pazzle will allow preschoolers to 
better understand BP technology and 
make the learning process brighter..
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На сьогоднішній день майже кож-
ний популярний веб-сервіс має мо-
більні застосунки. Більш того, існує 
багато сервісів, що функціонують ви-
ключно у вигляді мобільних застосун-
ків. Збільшення об’ємів інформації, що 
опрацьовуються, та ускладнення сце-
наріїв взаємодії користувачів із серві-
сом вимагають від розробників засто-
сунки використання сучасних підходів 
у програмуванні для реалізації гнучкої 
архітектури.

Найпростіший підхід до розробки 
програмного продукту, зокрема мо-
більного застосунку – імперативне про-
грамування. Ця парадигма програму-
вання є базовою та найбільш зрозумі-
лою, адже всі інструкції у коді викону-

ються синхронно і будь-які значення 
виразів обчислюються безпосередньо у 
момент їх присвоювання. Але далеко не 
всі запити застосунку можна задоволь-
нити синхронними викликами. Такі за-
дачі, як читання даних з файлу або бази 
даних, завантаження інформації з ме-
режевих ресурсів, складні математичні 
обчислення, не можуть виконуватися 
миттєво, тому їх доводиться виконува-
ти у окремих потоках. Через це перед 
розробником постають проблеми пара-
лельного програмування: синхроніза-
ція потоків виконання, відображення 
прогресу виконання задач та їх резуль-
татів, обробка помилок.

З певним успіхом проблема спосте-
реження за виконанням задачі вирішу-
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ється застосуванням таких патернів 
програмування, як Observer (спостері-
гач) [1]. У загальному випадку для спо-
стереження за задачею, що виконуєть-
ся у окремому потоці, створюється 
об’єкт-спостерігач, що містить функ-
ції, які будуть викликані на певних 
етапах роботи задачі. Ці функції нази-
ваються callback-функціями, тобто 
функціями зворотнього виклику. У 
якості їх аргументів можуть бути пере-
дані результати роботи задачі або по-
милки для подальшого їх опрацюван-
ня та відображення. Таким чином за-
дача з окремого потоку виконання вза-
ємодіє лише з об’єктом слухачем, який 
у свою чергу має доступ до контексту, 
з якого була викликана ця задача. Та-
кого підходу достатньо у випадках, 
коли треба виконати лише одну задачу 
в окремому потоці. Але якщо таких за-
дач декілька, залишається невиріше-
ною проблема синхронізації. Дово-
диться використовувати засоби низь-
корівневої синхронізації потоків ви-
конання, такі як м’ютекси та семафори 
[2], що ускладнює розуміння програм-
ного коду та аналіз його поведінки. 
Більш того, навіть необхідність запус-
ку нової задачі на основі результату 
виконання попередньої призводить до 
проблем – із функцій зворотнього ви-
клику однієї задачі запускається інша 
зі створенням власних функцій, що 
призводить до зростання рівню вкла-
деності коду та його заплутаності. Така 
проблема має досить влучну назву  – 
Callback hell (пекло з функцій зворот-
нього виклику) [3].

У результаті спроб вирішення на-

ведених вище проблем розробники 
мобільних застосунків витрачають час 
на написання додаткового коду, потен-
ційно роблять більше помилок, усклад-
нюють логіку роботи застосунку та 
його подальшу підтримку, звужують 
можливості для розширення функціо-
нальності застосунку.

Якісно вирішити наведені пробле-
ми уникнувши виявлених недоліків 
можна завдяки реактивному програ-
муванню. Основою реактивного про-
грамування є концентрація на потоках 
даних та розповсюдженні змін. Якщо 
представити всі джерела змін даних у 
застосунку, такі як задачі у паралель-
них потоках, інтерфейс користувача та 
обчислювані значення, у вигляді уза-
гальнених потоків даних, то достатньо 
буде такої ж узагальненої реалізації 
управління цими потоками для того 
щоб ефективно, зрозуміло та гнучко 
реалізувати всі сценарії обробки даних 
та взаємодії користувача із застосун-
ком та системою.

Дуже потужним інструментом для 
реактивного програмування є реаліза-
ція у бібліотеках ReactiveX. Вони міс-
тять необхідні класи для опису потоків 
даних та методи для управління ними. 
Ця реалізація є досить популярною та 
знайома більшій кількості розробни-
ків. Це надає перевагу при ії викорис-
танні, так як багато бібліотек мають 
підтримку ReactiveX, отже спрощуєть-
ся їх інтеграція у власний застосунок. 
До того ж розробник, що володіє 
ReactiveX, може дуже швидко розібра-
тися у коді інших застосунків, у яких 
також використовуються ці бібліоте-
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ки, що спрощує кооперацію. На даний 
момент використовувати ReactiveX 
можна у таких мовах програмування 
як Java, Scala, C#, C++, JavaScript, 
Python на інших.

Ключовим типом даних у ReactiveX 
є Observable – об’єкт, що створює потік 
даних певного типу. Наприклад, кноп-
ку можна представити у вигляді 
Observable, що створює потік подій 
Click. Існує багато варіантів створення 
екземпляру Observable. Найбільш по-
вний контроль над його поведінкою 
надає метод create з параметрами у ви-
гляді функцій onNext, виклик якої ви-
водить у потік новий екземпляр даних, 
onComplete, виклик якої успішно за-
вершує потік, та onError, виклик якої 
завершує потік з помилкою [4].

Таким чином для трансформації 
певної задачі у реактивний вигляд не-
обхідно лише створити всередені неї 
Observable відповідного типу даних та 
викликати описані функції за необхід-
них умов. Вся логіка потоку даних реа-
лізована у бібліотеці.

Іншим ключовим типом є 
Observer – об’єкт, що використовуєть-
ся для отримання даних з потоку 
Observable. Екземпляр Observer має 
методи onNext, onComplete та onError. 
Вони викликаються відповідно при 
виникненні нового значення у потоці, 
при завершенні потоку або при виник-
ненні помилки. Екземпляр Observer 
передається у метод subscribe відповід-
ного Observable, таким чином відбува-
ється підписка на потік даних.

При використанні ReactiveX не має 
значення потік виконання, у якому 

відбувається вивід даних чи спостере-
ження за ними. Observable надає мож-
ливість вказувати ці потоки власно-
руч. Таким чином, наприклад, дані, що 
були створені у паралельному потоці 
виконання дуже легко можуть бути 
передані до основного.

Суттєва перевага потоків даних  – 
це широкі можливості для їх транс-
формації. ReactiveX містить дуже бага-
то операторів та методів, що дозволя-
ють виконувати фільтрацію даних у 
потоці, поєднувати дані з декількох 
потоків, перетворювати тип даних у 
потоці, додавати обробники даних для 
всіх станів потоку. Зокрема завдяки 
цим методам дуже просто вирішується 
проблема синхронізації потоків вико-
нання поєднавши потоки даних в 
один. Результуючий потік даних може 
як передавати дані з кожного з них у 
реальному часі, але вже по одному ек-
земпляру у порядку черги, по аналогії з 
критичною секцією, або ж дочекатися 
завершення всіх потоків та лише потім 
передавати дані, по аналогії з семафо-
ром. Також важливою групою методів 
трансформації є методи, пов’язані із 
часом виконання. Наприклад, можна 
задавати затримку між екземплярами 
даних у потоці або обмежувати кіль-
кість даних за одиницю часу, залишаю-
чи лише перший чи останній екземп-
ляр при перевищенні заданої кількості 
(рис.1).

Для ілюстрації того, наскільки реак-
тивне програмування спрощує реаліза-
цію складних сценаріїв взаємодії корис-
тувача із застосунком, наведемо при-
клад такого сценарію. Користувач вво-



82 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

дить у рядок пошуку назву товару. Коли 
введення завершено, наприклад, після 
400  мілісекунд простою, необхідно за-
вантажити опис товару з інформацій-
ного ресурсу, а також ціни на цей товар 
у кожному з декількох магазинів.

Без використання реактивного під-
ходу доведеться по-перше реалізувати 
таймер зворотнього відліку, що буде 
перезапускатися кожен раз після вве-
дення користувачем символу у рядок 
пошуку для того, щоб визначити мо-
мент завершення введення.

По-друге, необхідно створити окре-
мий потік виконання, у якому синх-
ронно виконаються всі мережеві запи-
ти та специфічний об’єкт-слухач для 
нього. Інший варіант – виконувати всі 
запити паралельно в декількох пото-
ках, синхронізувати обробку помилок 
та додати семафор для очікування за-
вершення всіх запитів. Але все одно це 
доведеться робити в окремому потоці 
виконання адже очікування на звіль-
нення семафора у головному потоці 
призведе до зависання застосунку, 
тому доведеться створювати специфіч-
ний об’єкт-слухач. У результаті код 
ускладнено логікою обслуговування 
потоків та таймеру.

З використанням реактивного підхо-
ду достатньо отримати потік введення 
тексту (ReactiveX містить готові додатки 
для елементів інтерфейсу) та потоки ме-
режевих запитів. Тепер потік введення 
можна обмежити за допомогою операто-
ра debounce з параметром 400 мілісекунд, 
а потім приєднати до цього потоку ре-
зультат об’єднання потоків мережевих 
запитів оператором zipWith. Оператор 
zipWith дочекається паралельного вико-
нання всіх мережевих запитів і видасть у 
потік даних об’єднаний результат, отри-
маний функцією перетворення. У даному 
випадку функція перетворення має по-
вернути об`єкт «Товар», опис якого запо-
вниться результатом запиту на інформа-
цію, а список цін результатами запитів до 
магазинів. Результуючий потік реалізує 
необхідний сценарій, при цьому легко 
може бути змінений чи доповнений. За-
лишається лише підписатися на нього 
стандартним екземпляром Observer.

Таким чином реактивне програму-
вання, зокрема з використанням біблі-
отеки ReactiveX, спрощує розробку 
мобільних застосунків, робить реалі-
зацію сценаріїв обробки даних та вза-
ємодії користувача із застосунком зро-
зумілою та легко розширюваною, по-

Рисунок 1 – Перетворення debounce регулює кількість даних у потоці за одиницю часу
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збавляє розробника необхідності пи-
сати додаткову логіку синхронізації 
потоків виконання та розповсюджен-
ня даних, дозволяючи йому виконува-
ти свої задачі швидше.
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The quality of a product is a set of 
properties that determine the suitability 
of a good for its intended use. It is deter-
mined by the agreement of the parties, 
which can, in particular, describe the 
properties of the goods in the contract it-
self or indicate that the quality of the 
goods must correspond to the model ap-
proved by the buyer, or refer to the cur-
rent official quality requirements (GOST, 
DSTU, technical conditions, etc.). In or-
der to avoid misunderstandings in con-
tracts, it is recommended to accurately 
determine the intended purpose of the 
goods. When determining the quality by 
reference to the state standard, it should 
be borne in mind that several grades, 
brands or kinds of one commodity are 
often envisaged by the same standard, 
therefore, only the specification of the 
standard is insufficient. Improvements 
related to constructive changes, if they are 
proposed after the conclusion of the con-
tract, can be made into the products only 
upon a written agreement of the parties.

The value of the transition risk. Dur-
ing transportation, the quality of the 
goods may change: it can be damaged, for 
example, under the influence of physical 
influences or temperature fluctuations; 
other changes in the properties of the 

goods are possible. Therefore, in the con-
tract it is important to indicate at what 
point (at the time of shipment, arrival to 
the destination or another moment) the 
quality of the goods is considered to be in 
accordance with the contract. In this case, 
in the absence of any other agreement 
between the parties, the moment of trans-
fer to the buyer of the property right and 
the risk of accidental loss or accidental 
damage to the goods should be consid-
ered. In most cases, the risk passes to the 
buyer at the port of shipment or at the 
railway station, where, as a rule, there is 
no actual verification of the quality of the 
goods. Therefore, in case of disputes, it 
must be proved that the deviations from 
the quality stipulated in the contract were 
already in the goods at the moment of the 
risk transfer. Such evidence is provided if, 
for example, defects in the manufacture of 
the product are established; defects in 
materials used to manufacture the prod-
uct; smack in butter due to the peculiari-
ties of the feeds used; impurities in the 
grain, which could get into it only before 
shipment; improper packing of the goods, 
not protecting it from damage. [1]

Nature of defects. When deciding on 
the seller’s responsibility for improper 
quality, the legislation of most countries 
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takes into account the nature of the de-
fects discovered (obvious or hidden), as 
well as the behavior of the seller, who can 
warn the buyer about the presence of de-
fects or, conversely, dishonestly deny 
them. Explicit defects are those that can 
be discerned by the buyer at the usual ac-
ceptance of the goods. These include, for 
example, rust, obvious damage, etc. And 
if the buyer accepts such goods without 
reservations, then under the laws of most 
countries, he is no longer entitled to de-
clare any claims to the seller. In this sense, 
the seller is not responsible for obvious 
shortcomings. Hidden shortcomings are 
shortcomings that can not be detected 
with normal acceptance, but are detected 
only during the operation of the product, 
for example structural or technological 
defects. For them, the seller also responds 
when the buyer accepts the goods without 
reservation.

It should be borne in mind that the 
same defect, depending on the accepted 
method of quality control, can be consid-
ered either explicit or implicit. So, if any 
metal products are usually checked by 
fluoroscopy, then the shells in the metal 
will be attributed to obvious shortcom-
ings, since they certainly should have 
been detected with this method of verifi-
cation. In most cases, a shell in a metal is 
considered a hidden defect.

The buyer of his choice has the right to 
demand: either replacement of the thing 
specified in the contract by generic attri-
butes, a thing of proper quality; or a com-
mensurate reduction in the purchase 
price; or gratuitous elimination of defects 
of a thing by the seller or compensation of 

expenses of the buyer for their correction; 
or termination of the contract with com-
pensation to the buyer of losses. The 
specified requirements of the buyer, with 
the exception of the claim for compensa-
tion of losses caused to him, are aimed at 
achieving proper performance of the con-
tract in accordance with its quality condi-
tions. Therefore, they are subject to satis-
faction, regardless of whether the seller 
knew about or should have known about 
the shortcomings of the thing being sold. 
As for the losses, the demand for their 
reimbursement (the requirement to im-
pose property liability on the seller for 
improper performance of the obligation) 
is subject to satisfaction only in the pres-
ence of the seller’s fault. If the buyer re-
quires the elimination of defects, the seller 
must repair the defect or replace the de-
fective product without compensation 
and without delay. In these cases, the 
buyer has the right to demand from the 
seller the payment of a fine as for delay in 
the delivery of goods for the time from 
the date of claim filing on the day of the 
defect elimination or until the delivery 
date of the goods instead of the rejected 
one. All transport and other costs associ-
ated with the return and / or replacement 
of defective goods or defective parts of the 
goods are at the seller’s expense. The seller 
has the right to demand the return of de-
fective goods or defective parts of the 
goods not later than 6  months from the 
date of replacement. Not presenting a de-
mand for the return of a replaced defec-
tive goods in this period deprives the 
seller of the right to apply to arbitration. 
The buyer, in turn, is obliged to provide 
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return to the seller of the replaced items 
not later than 6 months from the date of 
replacement. In the event that the seller 
does not eliminate the defects, the buyer 
can eliminate them himself at the seller’s 
expense. Minor disadvantages, if their 
elimination is not postponed and does 
not require the participation of the seller, 
are corrected by the buyer with reference 
to the seller of the actual actual costs. In 
cases where the buyer requires the defect 
to be rectified, but later the parties agree 
to settle the claim by providing the seller 
with a markdown, they must agree on 
whether the mark-up penalty is charged 
to the seller for the time elapsed from the 
date of the claim for the elimination of the 
defect to the date agreement of mark-
down parties. In the absence of an agree-
ment between the parties, the issue of 
paying this fine is decided depending on 
the ratio of the actual losses and the 
amount of the fine. If the amount of ac-
tual losses is less than the amount of the 
fine, the fine is reduced to the amount of 
actual losses. [2]

The buyer is entitled to terminate the 
contract only in cases where such a right 
is provided for in the contract. If such 
buyer’s right is provided for but does not 
contain termination conditions, then the 
buyer may exercise this right if the arbi-
tration court finds that the seller can not 
rectify the defect by correction or replace-
ment, and the buyer can not use the goods 
for the intended purpose with a mark-
down proposed by the seller. If the ship-
ments of defective lots are repeated, you 
can demand the suspension of further 
shipments until defects are eliminated.

The warranty period is the time limit 
for fixing in the product the deficiencies 
that could not be detected with the usual 
acceptance. If defects are established dur-
ing the warranty period, the buyer has the 
right to file a claim with the supplier.

The value of the certificate of quality. 
A certificate confirming the quality of the 
goods with a mismatch of real quality 
with the certificate data may be contested 
by the buyer. The basis for recognizing it 
as invalid can be not only the establish-
ment of intent (deceit) on the part of the 
seller and the proof of the presence of a 
malicious agreement of the seller with the 
control organization, but also evidence of 
improper performance of his duties.

Verification of the quality of the goods 
directly by the buyer becomes possible in 
the vast majority of cases after the deliv-
ery of the goods to their destination. But 
the contract may provide for a final ac-
ceptance in the seller’s (warehouse) ware-
house, at the port or at the shipment sta-
tion. By the right of many countries in 
this case, the seller’s liability for obvious 
shortcomings is excluded in the absence 
of a condition in the contract that the ac-
ceptance in the seller’s country is not fi-
nal. Such a check does not relieve the 
seller of responsibility for quality, includ-
ing for obvious defects. But in the con-
tract it can be envisaged that such a check 
(acceptance) is final, and in this case, 
quality claims can be presented, unless 
otherwise specified in the contract, only 
on hidden defects. With a number of 
countries, there are agreements on the 
terms of mutual sending of specialists to 
participate in the acceptance of the goods 
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delivered (and for the coordination of 
technical issues arising during the execu-
tion of contracts). They provide for the 
obligations of the parties to notify the 
readiness of the goods for inspection and 
the date of departure of specialists. The 
duty of specialists to comply with the 
rules of occupational safety and health, as 
well as the internal regulations of the en-
terprise, in which they will perform their 
duties, is fixed.

The procedure for determining the 
quality of goods is of great importance, 
since the use of different verification 
methods (different sampling methods, 
unequal duration of testing equipment, 
etc.) can lead to significantly different re-
sults. The quality of the goods is checked 
by the seller in accordance with the con-
ditions agreed with the buyer, and in the 
absence of them – in accordance with the 
usual verification conditions existing in 
the country of the seller in relation to the 
goods. [1]

Failure to comply with the require-
ments for packaging and packaging can 
lead to damage and even the death of the 
entire product. Packaging and packaging 
of many products give them a certain ap-
pearance, which can have a decisive in-
fluence on the possibility of selling and 
reselling goods. Packaging can also be 
important in determining the carrier’s 
liability for loss or damage to the goods 
in cases where such liability is limited to 
a certain amount for a particular place or 
unit of goods. Losses caused by improper 

packaging and packaging can far exceed 
the cost of the product itself. Regardless 
of whether this is specifically stipulated 
by the contract, the seller must provide 
such packaging and packaging that must 
meet the conditions of transportation 
and protect the goods from damage dur-
ing delivery to the destination. Any ad-
ditional requirements for packaging and 
packaging the buyer can show only if 
there are special conditions in the con-
tract. Where appropriate, the duration 
and mode of transport should also be 
taken into account.

The marking is the designation on the 
package of each package containing the 
data necessary for the proper transporta-
tion and delivery of the goods to the re-
cipient. The content of the marking is 
determined either by agreement with the 
buyer or by the requirements of the rules 
of carriage, or – in the case of precaution-
ary (marking) markings (inscriptions and 
signs indicating the way of handling the 
goods during loading, unloading and 
storage, such as «top», «Flammable»)  – 
the properties of the goods themselves. 
The introduction of a warning marking is 
the duty of the seller.

Sources:
1. Shewhart W. Statistical Method from the 

Viewpoint of Quality Control / 
W. Shewhart, E. Deming., 2011. – 176 p.

2. DeVor R. Statistical Quality Design and 
Control: Contemporary Concepts and 
Methods / R. DeVor, T. Chang, J. Suther-
land., 1992. – 809 p.
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Вступление
Состояние центральной нервной 

системы можно рассматривать как ин-
тегральный показатель трудоспособ-
ности человека, потому что он непо-
средственно связан с состоянием от-
дельных физиологических систем ор-
ганизма. Существует связь основных 
свойств нервных процессов с важны-
ми для деятельности психофизически-
ми качествами человека. С силой нерв-
ных процессов связаны долговремен-
ная выносливость и выносливость к 

экстремальным напряжениям. Для 
определения общих и частных свойств 
нервной системы существует множе-
ство методов, и один из них – опреде-
ление силы нервной системы на основе 
показателя времени сенсомоторной 
реакции на раздражитель [1, 2]. Диа-
пазон стимулов в сфере слухового вос-
приятия достаточно большой – от не-
речевых стимулов (тонов) до фонем, 
слов и предложений. Для получения 
простой слуховой сенсомоторной ре-
акции использовались тональные сиг-
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Рис. 1. Расположение тестируемого человека и аппаратуры в заглушенной комнате.
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налы. Простая сенсомоторная реакция 
используется для определения показа-
телей трудоспособности человека [1, 
3] и как показатель скорости реакции у 
спортсменов [4], операторов и т.д.

Постановка задачи
Исследования проводились для мо-

лодых, условно здоровых людей воз-
растом от 18  до 24  лет. Необходимо 
найти зависимость простой слуховой 
сенсомоторный реакции человека от 
параметров звуковых раздражителей 
(например, частоты). В качестве звуко-
вых раздражителей выбраны тональ-
ные сигналы, которые отвечают цен-
тральным частотам октавных полос 
31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 Гц, а также третьоктавных полос 
20, 25, 40, 50  и уровня громкости 
60  фон (в соответствии с кривыми 
равной громкости) [5].

Простая слуховая психомоторная 
функция человека может определять-

ся, как время между появлением и ис-
чезновением звукового сигнала и на-
жатием кнопки, например, рукой.

Методика исследования 
и результаты

Исследования проводились в заглу-
шенной камере (рис.1). На звуковую 
колонку при помощи компьютера по-
давались тестовые сигналы, с указан-
ными ранее параметрами.

Тональный звуковой сигнал моде-
лируется в среде Matlab, и подается с 
компьютера на звуковую карту, а затем 
на пассивную звуковую колонку, кото-
рая расположена фронтально на уров-
не головы слушателя [6, 7].

Исследование проведено для 20 лю-
дей в возрасте 18-24 года. Тестирование 
проводилось для правой и левой рук с 
определением реакции на появление и 
исчезновение тестового сигнала (рис.2).

Реакция на исчезновение тестового 
сигнала явно выше, по сравнению с 

Рис.2. Полученные усредненные результаты измерений.
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реакцией на появление сигнала. Усред-
ненное значение по всем частотам на 
появление сигнала для правой руки 
составляет 222 мс, для левой – 229 мс, 
а на исчезновение сигнала для правой 
руки  – 190,5  мс, для левой  – 208  мс. 
Усредненные же значения для обеих 
рук на появление сигнала – 225, 5 мс, и 
на исчезновение  – 199  мс. В области 
125  Гц наблюдается улучшение сенсо-
моторной реакции как для правой, так 
и для левой руки. Зона 250 Гц обычно 
обусловлена снижением порога слы-
шимости. Также сенсомоторная реак-
ция ухудшена на нижних (20-63 Гц) и 
верхних (4-8 кГц), которые выходят за 
рамки речевого диапазона.
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Одним из основных методов решения экономических задач является 

матричный метод. На данный момент особенно актуально использование ма-
триц для создания баз данных, ведь вся информация обрабатывается и хранится 
в матричной форме.

Матрица – это прямоугольная таблица, представляющая собой совокупность 
строк и столбцов. Размерностью матрицы называется величина m×n, где 
m-число строк, n-число столбцов.

Понятие матрицы и основанный на нем раздел математики – матричная ал-
гебра имеет важное значение для экономиста. Объясняется это тем, что значи-
тельная часть матричных моделей экономических объектов и процессов 
записывается достаточно в простой компактной матричной форме. Одним из 
примеров может послужить таблица распределения ресурсов по различным 
отраслям.
Ресурсы Отрасли экономики

Промышленность Сельское хозяйство Торговля

Трудовые ресурсы 4,8 6,7 7,1
Водные ресурсы 3,1 2,5 5,8
Электроэнергия 5,6 4,3 3,4

Данная таблица может быть записана в виде матрицы:

Так, например, элемент матрицы а22=2,5 показывает, сколько водных ресурсов 
потребляет сельское хозяйство, а элемент матрицы а13=7,1 показывает, сколько 
трудовых ресурсов потребляет торговля.

Рассмотрим следующую задачу: пусть предприятие выпускает продукцию 
трех видов: P1, P2, P3 и использует сырье двух типов: S1 и S2. Нормы расхода сырья 
характеризуются матрицей:
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,

где каждый элемент аij (i = 1,2,3; j = 1,2) показывает, сколько единиц сырья j-го 
типа расходуется на производство единицы продукции i-го вида. План выпуска 
продукции задан матрицей-строкой С =(120 90 100), стоимость единицы каждо-
го типа сырья (ден. ед.) – матрицей столбцом:

.

Решение. Рассмотрев задачу, получили: затраты 1-го сырья составляют S1 = 
3·120 + 6·90 + 2·100 = 1100 ед. и 2-го - S2 = 4·120 + 3·90 + 5·100 = 1250 ед., поэтому 
матрица-строка затрат сырья S может быть записана как произведение:

.

Тогда общая стоимость сырья  Q = 1100·20 + 1250·40 = 72000  ден. ед.  мо-
жет быть записана в матричном виде: Q = S·B = (CA)B = (72000).

Общую стоимость сырья можно вычислить и в другом порядке: вначале 
вычислим матрицу стоимостей затрат сырья на единицу продукции, т.е. матрицу:

,

а затем общую стоимость сырья:

.

На этом примере мы убедились в выполнении ассоциативного закона 
произведения матриц: (СА)В = С(АВ).

Проанализировав использования матриц в экономике, мы пришли к выводу, 
что матрицы имеют ряд достоинств: позволяют в достаточно простой и 
понятной форме записывать различные экономические процессы и 
закономерности, дают возможность решать сложные задачи. Также с помощью 
матриц можно с минимальным количеством затрат труда и времени обработать 
большой статистический материал, различные данные, которые характеризуют 
структуру и особенности социально-экономического комплекса.
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В экономике часто применяются 
простые математические методы. В 
бытовой жизни широко используются 
геометрические формулы. Существует 
целый ряд формул и таблиц, облегчаю-
щие определение разных величин.

При изучении природных явлений 
приходится рассматривать изменение 
одной величины в зависимости от из-
менения другой, описывая эти измене-
ния функциональными зависимостями.

Математическая подготовка эконо-
миста имеет свои особенности, кото-
рые непосредственно связаны со спец-
ификой экономических задач, а также 
с широким многообразием подходов к 
их решению [3, с. 45].

К задачам практической и теорети-
ческой экономики относятся в первую 
очередь методы сбора и обработки 
статистической информации, оценка 
состояния и перспективы развития 
экономических процессов. Применя-
ются разные способы решения этих 
задач, индивидуальные подходы и ло-
гический анализ.

Функции, которые используются в 
экономике очень разнообразны. К ним 
могут относится самые простые ли-
нейные функции (y = a + bx) и функ-
ции, которые связывают состояние из-
учаемого объекта или явления в раз-
личные моменты времени [1, с. 143].

Чаще всего в экономике использу-
ются следующие функции:

1. Функция полезности – это зави-
симость результата действия от интен-
сивности этого действия.

В микроэкономике преобладает 
порядковый подход к моделирова-
нию поведения и выбора. В соответ-
ствии с ним числовые значения 
функции полезности не играют роли, 
важны лишь соотношения между 
ними. Если значение функции полез-
ности для одной из альтернатив 
выше, то она является более предпо-
чтительной для агента. При этом раз-
ность значений или частное от их 
деления не несет никакой информа-
ции. Именно данная идея отражена в 
определении.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
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2. Производственная функция – это 
зависимость результата производ-
ственной деятельности от обусловив-
ших его факторов.

Производственная функция ото-
бражает максимальный выпуск про-
дукции Q, который может произво-
дить фирма при каждом отдельном 
сочетании факторов производства. 
для упрощения, допустим, имеются 
два вводимых фактора: труд L и капи-
тал К. Тогда мы можем записать произ-
водственную функцию как:

Q = F (L, K).
Данное уравнение показывает, что 

объём выпуска продукции зависит от 
количества двух производственных 
факторов  – капитала и труда (двух-
факторная производственная функ-
ция). То есть объем выпуска продук-
ции представляет собой двухфактор-
ную производственную функцию или 
функцию от двух переменных, где Q – 
это максимальный объём производи-
мой при данной технологии продук-
ции.

Примеры производственной функ-
ции:

• производственная функция Коб-
ба – Дугласа, в которой предполагается 
эластичность выпуска по факторам 
производства;

• производственная функция CES (с 
постоянной эластичностью замеще-
ния);

• линейная производственная функ-
ция;

• производственная функция Леон-
тьева: Y =.

1. Функция выпуска  – это зависи-

мость объема производства от нали-
чия или потребления ресурсов.

2. Функция издержек  – это зависи-
мость издержек производства от объ-
ема продукции.

3. Функция спроса, потребления и 
предложения – это зависимость объе-
ма спроса и предложения на отдель-
ные товары или различные услуги от 
различных факторов.

Например:
Получив информацию про повы-

шение цен на кожу, руководство ком-
пании, которая владеет сетью обувных 
магазинов, отдало распоряжение на 
сокращение продавцов. Нужно дока-
зать верность этого решения при по-
мощи графиков спроса и предложе-
ния.

Решение:
Повышение цен на кожу  – это не-

ценовой фактор (кожа – сырьё для об-
уви) предложения, который переме-
стит кривую влево и вверх из положе-
ния S в положение S1. Поскольку цено-
вые факторы спроса по условию задачи 
постоянны, то кривая спроса не изме-
нится. Следовательно, перемещение 
кривой предложения изменит равно-
весный объём Q1 на Q2. Так как Q1 > Q2, 
значит принятое решение было вер-
ным.

Перед повышением цен на кожу 
равновесная цена и объём находился в 
точке (Р1;Q1). После изменения цены 
точка равновесия – (Р2;Q2).

Очень часто в экономике использу-
ются функции многих переменных, 
так как результаты обусловлены дей-
ствием нескольких факторов. Среди 
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этих функций особо выделяются муль-
типликативные функции, которые об-
ращаются в нуль при отсутствии дей-
ствия хотя бы одного фактора.

Мультипликативные функции 
представлены в виде произведения 
факторных переменных [2, с. 256].

Если действием побочных факто-
ров можно пренебречь или удаётся 
зафиксировать эти факторы на опре-
делённых уровнях, то влияние одного 
главного фактора изучается с помо-
щью одной переменной.

Зависимость спроса на различные 
товары от дохода описывается функ-
циями Л. Торнквиста:

1.  ;

2.  ;

3. ;

Можно установить уровни доходов 
а1, а2, а3, при которых начинается при-
обретение товаров определённой кате-
гории и уровни насыщения b1, b2  для 
группы товаров первой и второй не-
обходимости.

Немаловажную роль в использова-
нии функций в экономике играет при-
менение таблиц значений функции, 
позволяющих сделать возможные рас-
четы, исключить или же упростить 
большие вычисления.

При вычислениях с помощью та-
блиц мы часто сталкиваемся с такой 
ситуацией, когда аргумент функции 
задан с большой точностью. В этом же 
случае нужно обратиться к прибли-

женному нахождению неизвестных 
значений функций по известным её 
значениям в заданных точках [4, с. 
546].

Таким образом, экономические за-
дачи, которые решаются математиче-
скими методами, имеют свою специ-
фику, определяемую особенностями 
экономических систем, как более вы-
соких форм движения по сравнению с 
техническими или биологическими 
системами. Эти особенности экономи-
ческих систем сделали недостаточны-
ми те математические методы, кото-
рые выросли из потребностей других 
наук. То есть потребовался новый ма-
тематический аппарат учитывающий 
особенности экономических систем на 
базе уже существующих методов.

Также, экономические системы раз-
виваются и усложняются с каждым 
днём, изменяется их структура, а ино-
гда и содержание, обусловленное на-
учно-техническим прогрессом. Это 
делает устаревшими многие методы, 
которые применялись ранее, либо тре-
бует их корректировки. В то же время 
научно-технический прогресс влияет 
и на сами математические методы, так 
как появление и усовершенствование 
электронно-вычислительных машин 
сделало возможным широкое исполь-
зование различных методов для не-
больших задач.

На развитие и применение мате-
матических методов большое влия-
ние оказывает развитие вычисли-
тельной техники. Вычислительная 
техника последних поколений уже 
дала возможность на практике при-
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менить множество методов. Развитие 
систем компьютерной обработки, на-
копления и хранения информации 
создаёт новую и очень обширную 
информационную базу, которая мо-
жет подтолкнуть к созданию новых 
математических методов поиска и 
принятия решений.
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В настоящее время много людей 
выбирают профессию экономистов. 
Как правило в учебных заведениях го-
товящих специалистов экономистов 
существует курс высшей математики. 
Большое внимание при изучении дан-
ного кура уделяется использованию 
знаний по математике в экономических 
расчетах. Не является исключением и 
тема посвященная определенным ин-
тегралам.

Определенный интеграл функции 
y=f(x) есть число, значение которого 
зависит от вида этой функции и преде-
лов а и b.

Записывается от так:

   (1)

На основании задачи об объеме 
выпускаемой продукции и определе-
ния интеграла, получа-
ем  экономический смысл определен-
ного интеграла.

 (2)
  f(t)-производительность труда в 

момент t.
Объем выпускаемой продукции за 

определенный промежуток времени.
Если в функции Кобба-Дуглоса счи-

тать, что затраты труда если линейная 
зависимость от времени, а затраты ка-
питала неизменны, то она примет вид .  

 [1]
Тогда объем выпускаемой продук-

ции за  лет составит:

  (3)
Экономическая эффективность 

капитальных вложений.
При определении экономической 

эффективности капитальных вложе-
ний определяют дисконтированный 
доход за некоторый промежуток вре-
мени. Дисконтированием  называют 
задачу, определения начальной дис-
контированной суммы К по ее конеч-
ной величине , полученной за t лет 
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при годовой процентной ставке р.
Если проценты простые, то 

, где   - удельная 
процентная ставка. Тогда  . 
В  случае сложных процентов

 и поэтому .
Пусть поступающий ежегодно до-

ход изменяется во времени и 
описывается функцией  и при 
удельной норме процента, равной  i, 
процент начисляется непрерывно. 
Можно доказать, что в этом случае 
дисконтированный доход  К  за время  
Т  находится по формуле:[3]
   (4)

Среднее время изготовления изделия.
Допустим известна функция 

, описывающая изменение 
затрат времени t  на изготовления из-
делия, в  зависимости от степени зна-
нии производства, где x – порядковый 
номер изделия в партии. Тогда среднее 
время , затраченное на изготовле-
ние одного изделия в период от  до 

 изделий вычисляется по формуле:

  (5)
Функция изменения затрат време-

ни на изготовление изделий    
имеет вид :, где a ‒ затраты 
времени на первое изделие, b ‒ показа-
тель производственного процесса.

Капитал (основные фонды) и 
чистые инвестиции.

Пусть К(t) - функция капитала, зави-
сящая от времени t, а I(t) - чистые инвес-
тиции. За единицу времени капитал уве-
личивается на величину чистых инвес-
тиций. Тогда   - про-
изводная от капитала по времени t.

Чтобы найти приращение капитала 
за период времени от   до  , т.е. ве-
личину , воспользу-
емся формулой:

  (6)
Потребительский излишек.
С помощью такого понятия, как 

«определенный интеграл» можно 
вычислить потребительский излишек 
(CS).

Введем такие понятия как: спрос, 
предложение и рыночное равновесие.

Спрос (D) –зависимость между це-
ной товара и объемом его покупки.

Предложение (S)  – зависимость 
между ценой товара и количеством 
товара, предлагаемого к продаже.

Рыночное равновесие  – состояние 
равновесия характеризуют такие цена 
и количество, при которых объем 
спроса совпадает с величиной предло-
жения.

Рассмотрим взаимосвязь инте-
грального анализа для определения 
потребительского излишка.

Допустим, что рыночное равнове-
сие установилось в точке ( ; ) 
(рис.1)

Рис(1)
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Предположим, что товар в количестве 
Q0 поступает на рынок небольшими пар-
тиями Q. Мы получим, что суммарные 
затраты потребителей при покупке това-
ра мелкими партиями ∆Q равны

 (7)
Потребительский излишек в дан-

ном случае можно посчитать по следу-
ющей формуле:[2]

 (8)
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В современной экономике применяются различные методы и способы для 
проведения как можно более точных экономических расчетов. Одним из таких 
методов является применение пределов в экономике.

Существует следующий способ определить предел последовательности: пре-
делом последовательности у1, у2, …, уn, является такое число а, где возрастание 
номера n члена уn неограниченно приближается к a:

  (ф.1)
Дискретные проценты чаще всего используются при практических расчетах, 

то есть в начисляемых процентах имеется определенная периодичность (год, 
полугодие, квартал и т.д.). Время является дискретной переменной. При доказа-
тельстве и расчете возникает необходимость применения непрерывных процен-
тов, так как подобные случаи связаны с непрерывными процессами. Рассмо-
трим формулу сложных процентов:

  (ф.2)
Где, P – первоначальная сумма, i – ставка процентов (десятичная дробь), S – 

сумма, которая образовалась к концу срока ссуды, то есть в конце n-го года.
Рост по сложным процентам представляет собой процесс, развивающийся 

по геометрической прогрессии. Процесс присоединения начисленных к сумме 
процентов носит название капитализации и служит базой для их определения.

Однако в экономике могут возникать обратные задачи по определению на-
ращенной суммы. В частности такие задачи встречаются в финансовой практи-
ке. Примером может служить необходимость определить сумму полученной 
ссуды, исходя из заданной суммы, которую в последствие нужно будет уплатить 
через некоторое время. Заданная сумма в такой ситуации дисконтируется. 
Проценты в виде разности заданной суммы и полученной ссуды называются 
дисконтом. В конечном итоге мы имеем приведенную величину суммы, 
называемую также современной. Так называется величина полученной ссуды, 
найденная дисконтированием заданной суммы. Имеем:

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

Кремнёва Е.Ю.
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  (ф.3)
Где, S-заданная сумма, n-время, P-полученная ссуда.
Исходя из изложенного, можно сказать, что современная величина при боль-

ших сроках платежа будет крайне мала. Процессы непрерывного наращивания 
денежных сумм в финансово кредитных операциях практически не используют-
ся. Так как большое количество экономических явлений по своей природе 
непрерывны то и при выборе, и обосновании инвестиционных решений они 
необходимы. Так, к примеру, выглядит одна из разновидностей формулы 
сложных процентов в случае, когда проценты начисляются m раз в году:

  (ф.4)
Где, m – число периодов начисления в году, i – годовая ставка.
Следовательно, чем больше m, тем меньше n между моментами начисления 

процентов. В пределе при m  имеем:

  (ф.5)

 Так как , то  (ф.6)
Сила роста  – это особый вид процентной ставки, применяемый при 

непрерывном наращении процентов, который характеризует относительный 
прирост наращенной суммы в бесконечно малом промежутке времени. Так, при 
непрерывной капитализации процентов наращенная сумма равна конечной ве-
личине, которая зависит от первоначальной суммы, номинальной ставки про-
центов и срока наращения. Таким образом, для того, чтобы отличить ставки 
дискретных процентов от ставки непрерывных процентов, обозначим первую 
через , тогда S = P .

Так же при использовании производной в экономике применяются пределы. 
Так, например, если объёмом произведенной продукции за определенное время 
t является функция u=u(t), то производительностью труда в момент времени  
является производная u’( ). Если объёмом издержек производства при произ-
водстве каждой единицы продукции является функция y=f(x), то предельные 
издержки производства и приближенно дополнительные затраты на производ-
ство дополнительной продукции выражает производная y’=f ’( ). Однако, су-
ществуют и другие величины, которые характеризуют предельные процессы 
дохода, выручки, продукта, производительности, полезности и т.д.

В том случае, если предельные издержки и цена продукции равны, то выпуск 
продукции является оптимальным для производителя.

  (ф.7)
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Где y – изменение денежных единиц, x – изменение выпуска продукции, 
p –цена продукции.

Таким образом, мы видим, что теория пределов при нахождении показателей 
в различных экономических ситуациях актуальна и по сей день. Так как, теория 
пределов играет немаловажную роль не только в математике, но так же и в 
экономике.
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