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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS: NATIONAL ARCHITECTURE
DEVELOPMENT AND EVOLUTION

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
АРХІТЕКТУРИ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-015

Вступ
Інтелектуальна транспортна система - це складна динамічна система
взаємодії природних, соціотехнічних штучних та людських груп у комплексі,
що допомагає ефективніше керувати транспортною базовою мережею,
використовуючи інформаційні, комунікаційні та управлінські технології, що
вбудовані

в

транспортну

або

дорожню

інфраструктуру

за

вимогами

міжнародних та вітчизняних стандартів. Інтелектуальні транспортні системи
базуються на даних, яку потрібно збирати, обробляти, інтегрувати та
поширювати інформацію. Комплекс інтелектуальних транспортних систем
здатний виконувати функції диспетчеризації ситуативної та оперативної
координації взаємодії всіх учасників дорожнього руху, спецслужб та
підрозділів.
Досвід великих міст світу показує, що проблему заторів не можна
вирішити, будуючи лише автостради: велика кількість автомобілів негайно
виїжджає на нову ділянку дороги, утворюючи затор. Для ефективного Smart
регулювання дорожнього руху необхідне запровадження інтелектуальних
транспортних систем.
В даний час спостерігається збільшення населення та відповідно
дорожнього руху по всьому світу. Через значне збільшення паркувальних місць
та обмежену пропускну здатність дорожньої мережі виникає велика кількість
конфліктних ситуацій і різко знижується властивість мобільності транспорту.
Інтегрально виникають компромісні порушення архітектури, як глобальні
небажані явища. Наприклад, в зв’язку з ростом транспортних сполучень та зі
збільшенням мобільності населення, наслідком є супроводжене зростанням
кількості дорожньо-транспортних пригод: відмов, аварій, катастроф окремих
транспортних засобів. Виникає глобальна необхідність зміни архітектури з
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метою забезпечення безпеки руху та реалізації методів ефективного управління
швидкістю руху, транспортними потоками тощо.
Smart архітектура майбутньої інтелектуальної транспортної системи
зменшить

попит

на

використання

індивідуального

транспорту,

якщо

заохочувати мешканців міста більше користуватись громадським транспортом.
Комфортні транспортні засоби розраховані на більшу кількість пасажирів [1,2]
зручним траєкторним подоланням просторових обмежень минулого та
сучасного.
Майбутні інтелектуальні транспортні системи - це, по суті, Smart
напрацювання

комп’ютерної

телекомунікаційної

сфери,

інформаційних

технологій разом зі знаннями у автомобільному і транспортному секторах.
Ключові інтелектуальні транспортні системи з’являються на основі технікотехнологічних

рішень

інтелектуальних

головних

транспортних

у

між

систем

секторах.
залежить

Архітектура
від

Smart,

застосування

комп’ютерних, інформаційних та комунікаційних включаючи переміщення
людей і товарів технологій для управління транспортними засобами та
мережами у реальному часі без відмов, аварій, катастроф, марних витрат
наявних ресурсів ноосфери.

1.1. Відмінність між інтелектуальної транспортної системи від
традиційної транспортної інфраструктури
Між програмами створення та застосування Smart архітектури за
традиційною транспортною інфраструктурою та інноваційною інтелектуальною
транспортною системою існує ціла низка відмінностей, серед яких варто
виділити наступні:
– традиційна парадигма більш сформована десятиліттями роботи та
випробувана на практиці, як технологія, за допомогою якої на сьогодні відомо,
використовувати стандарти та довідники, визначити шляхи побудови та
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реалізації з урахуванням потреб потенційних бізнес замовників;
– продукти та послуги інтелектуальних транспортних систем постійно
розвиваються і покращуються, що призводить під час їх життєвого циклу до
збільшення дорожньо-транспортних пригод;
– продукти та нові послуги інтелектуальних транспортних систем
інноваційні важко піддаються опису та визначенню у контексті застарілих
термінологій традиційної транспортної інфраструктури;
– ринок майбутніх потенційних користувачів та виробників продуктів та
послуг інтелектуальних транспортних систем розвивається, як великий та
різноманітний на відміну від сформованого ринку, як застарілого за
традиційної транспортної інфраструктури.
Тому під час розвитку шляхом неперервної Smart імплементації
інтелектуальних транспортних систем в національну транспортну архітектуру
України, слід враховувати ці відмінності. На сам перед це визначається тим, що
необхідно залучати спеціалістів з інших суміжних сфер, які мають різноманітні
комплекси навичок, а ніж тільки ті що були потрібні для роботи у фізичній
структурі традиційною транспортною інфраструктури. При цьому дуже
важливим та актуальним для інтелектуальних транспортних систем є пошук
виконавців та їх субпідрядників, які можуть вирішувати поставлені перед ними
завдання із розробки, впровадження продуктів та послуг, що відповідають
концепції становлення Індустрії 4.0 сучасної транспортної мережі. Шлях Smart
парадигми буде здійснювати подальшу експлуатацію та еволюцію в залежності
від потреб майбутньої сучасної ноосфери глобального суспільства.

1.2. Загальні принципи інтелектуальних транспортних систем
На сам перед на розвиток SMART технологій впливає уряди чи зміни,
зумовлені ринком. Спрямованість політики уряду, щодо подальшого розвитку
транспортної галузі, наприклад, забезпечення доступу до телекомунікаційних
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мереж шляхом регулювання, а також надання доступу до національної
цифрової картографії відповідним чином стимулює виникнення потреб ринку.
У такому разі приватний сектор прийматиме участь у розвитку технології
інтелектуальних транспортних систем. Бізнес забезпечує далі попит та потреби
ринку товарів чи послуг. Першочергові зокрема запити: нової автомобільної
телематики; відстеження автомобілів; покращення продуктивності логістики;
розширення ринку мобільних засобів транспортної телекомунікації.
Бувають також випадки, коли втручання уряду вимагається для підтримки
відповідного розвитку технологій. Актуальні стандарти забезпечення між
операційної діяльності між різними системами обробки інформації. Наприклад,
для пасажирів у реальному часі чи системами дорожніх зборів(наприклад,
створенням

комфортабельних

та

безпечних

платних

автобанів

із

альтернативними безкоштовними автотрасами, які дублюють маршрути).
Загальноприйнятий

спосіб

опису

потенційного

застосування

інтелектуальних транспортних систем, або послуг цих систем, які включають
інфраструктуру, транспортні засоби та користувачів , показано у таблиці.
Типові послуги та взаємозв'язки, які наведено в таблиці були визначені
Міжнародною організацією стандартизації (ISO). У відповідності до таблиці
користувачі – це: окремі особи; власники транспортних засобів; власники
транспортної інфраструктури. Більшість із послуг, які надаються користувачам
в інтелектуальних транспортних систем користувачів чи способів застосування,
зазвичай, не аналізують окремо, а застосовуються в сукупності із іншими.
Стандарти прийнятих нормативно-правових документів та рекомендацій
ISO – це чітко визначені межі, які доцільні щоби якісно описувати становлення
та розвиток змін архітектури та у свою чергу, структур інтелектуальних
транспортних

систем.

Парадигма

архітектури

важлива

для

розвитку,

планування, використання і діяльності інтелектуальних транспортних систем,
наприклад,

у

США

(US

National

ITS

Logical

Architecture).

Описи

першочергових пріоритетних видів діяльності та функції користувача ІТС у
вигляді дев’яти розгалужень визначає необхідні процеси (табл. 1 та рис. 1).
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Таблиця 1 – Послуги користувачам, які надаються в інтелектуальних
транспортних системах
Вузол послуг для
користувачів
1. Завдання
національної безпеки
та самоорганізація
функціональної
стійкості
2. Задачі
стратегічного та
тактичного
управління та
координації
3. Особиста безпека
на транспорті

4. Послуги
моніторингу погодних
умов та стану
довкілля
5. Інформаційні
послуги для
подорожуючих

6. Послуги
електронної оплати,
які стосуються
транспорту
7. Обслуговування у
MONOGRAPH

Послуги, Smart потоки інформації сутності,
особливості та специфіка спец. каналами
1.1. Види дії національної безпеки;
1.2. Моніторинг, контроль, спостереження за
підозрілими транспортними засобами;
1.3. Удосконалення структур та організації;
2.1. Координація надзвичайних ситуацій
поліергатичних виробничих організацій;
2.2. Управління даними про стини складних
динамічних систем;
2.3. Управління реакцією на катастрофи;
3.1. Безпека громадських поїздок;
3.2. Покращення безпеки для вразливих користувачів
доріг;
3.3. Покращення безпеки для неповносправних
користувачів доріг;
3.4. Положення про безпеку для пішоходів, які
використовують;
3.5. Інтелектуальні вузли та зв'язки;
4.1. Контроль за погодою;
4.2. Контроль за умовами навколишнього
середовища;
5.1. Завдання маршруту і навігації - під час
подорожі;
5.2. Інформація, отримана під час подорожі
(поточні оперативні ризики);
5.3. Інформація, отримана до подорожі (ризиковані
ділянки маршруту);
5.4. Інформація про послуги під час подорожі
(оперативне коригування карти);
5.5. Визначення по зонам моменту та умови
початку маршруту і навігації - до подорожі;
5.6. Підтримка планування подорожі
5.7.
6.1. Електронні фінансові операції, пов'язані із
транспортом;
6.2. Інтеграція послуг електронної оплати, пов'язаних
їх транспортом;
7.1. Повідомлення про надзвичайні ситуації,
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пов'язані з транспортом, і особиста безпека;
7.2. Пошуки транспортного засобу після крадіжки;
7.3. Управління транспортними засобами у
надзвичайних ситуаціях;
7.4. Небезпечні матеріали та повідомлення про
надзвичайні ситуації;
8. Обслуговування
8.1. Управління громадським транспортом;
громадського
8.2. Транспорт, який реагує на попит, і спільний
транспорту
транспорт;
9. Управління
9.1. Управління транспортними операціями та
транспортним
регулювання руху;
операціями та
9.2. Управління надзвичайними ситуаціями,
операційні послуги
пов'язаними з транспортом;
9.3. Управління попитом;
9.4. Управління підтримкою транспортної
інфраструктури;
9.5. Поліцейський нагляд/Застосування;
10. Обслуговування
10.1. Покращення видимості;
транспортних засобів 10.2. Автоматичне управління транспортним
засобом;
10.3. Уникнення зіткнень;
10.4. Готовність системи безпеки;
10.5. Обмеження для уникнення аварій;
11. Обслуговування
11.1. Розмитнення комерційних транспортних
вантажного
засобів;
транспорту
11.2. Процес адміністрування комерційними
транспортними засобами;
11.3. Автоматична інспекція безпеки на дорогах;
11.4. Контроль за безпекою комерційних
транспортних засобів на борту;
11.5. Управління транспортним парком вантажного
транспорту;
11.6. Інформаційне управління між різними видами
транспорту;
11.7. Управління та контроль за центрами різних
видів транспорту;
11.8. Управління небезпечними вантажами.
надзвичайних
ситуаціях

Процеси (рис.1) охоплюють функціональні складові транспортної
системи:

моніторинг,

транспортних

засобів;

контроль,
бізнес

спостереження;

визначальні

управління

управління

рухом

комерційними

транспортними засобами.
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Рисунок 1 – Функціональні складові транспортної системи

Використання та впровадження новітніх інтелектуальних транспортних
систем в повсякденне життя інноваційної транспортної сфери дозволяють
кардинально вирішити проблеми, безпеки дорожнього руху. Визначальна
проблема на всіх еволюційних етапах це забезпечення та планування роботи
громадського

транспорту,

ліквідації

заторів

у

транспортних

мережах,

підвищення продуктивності транспортних підприємств, а також вирішення
продовольчих

та

економічних

проблем

(пов'язаних

із

забрудненням

навколишнього середовища). Тому для будь-якої країни в архітектурі
майбутнього поєднує частки єдиної цілісної ноосфери глобальної складної
динамічної системи. Актуальним є свідоме становлення, розвиток та
впровадження інтелектуальних транспортних систем в майбутню національну
інтегровану архітектуру транспортної системи України.
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1.3. Шляхи розвитку архітектури інтелектуальних транспортних
систем, як частини національної інтегрованої архітектури
транспортної системи
Гетерогенний розвиток кожної наукової спеціалізації, як сучасний рух
науки спрямований одночасно на застосування майбутньої архітектури (20302050 рр.) та на інтеграцію відповідно обізнаності, техніко-технологічних
рішень, наукових знань. Це впливає на створення новітніх носіїв транспортних
послуг та інструментів для реалізації інтелектуальних транспортних систем.
Міжнародна та вітчизняна статистика дорожньо-транспортних пригод та
небажаних масштабів втрат відповідних ресурсів, включаючи екологічне
забруднення, свідчить, що навіть зараз на початок 2021 року у світі відбулися
чисельні аварії. Факт відомий незважаючи на одночасно суттєві досягнення
світової науки з метою покращення безпеки по кожному виду транспорту.
Застосування концепції пошуку покращення експлуатаційних перехідних
режимів у всіх видах транспорту саме без відмов, аварій та катастроф дозволяє
реалізувати техніко-технологічні рішення щоби реально імплементувати їх у
національну архітектуру транспортної системи інтелектуальних транспортних
систем України.
Нестабільність,

не

стаціонарність,

варіабельність

природних

явищ

зовнішнього навколишнього оточуючого середовища поки ще не залежить від
людського чинника під час їх поширеного керування транспортними засобами
на планових 3D трасах, маршрутах, шляхах, дорогах. Існування процесів
оперативного руху носіїв інтелектуальних транспортних систем зараз, тут, за
наявних умов прояву чинників зовнішнього навколишнього оточуючого
середовища впливає на визначальний науковий принцип фіксувати описи явищ
наступним чином. Активно здійснювати синхронізацію взаємодії (сило-масова
дія→причина – звичайно природна протидія→наслідок) сусідніх чинників на
трансверсальних локальних траєкторіях синтезованих майбутніми безпечними
інформаційно-керуючими
MONOGRAPH
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поняття опису складної динамічної системи та характеризації властивості їх без
перетинів, фізичного контакту, зіткнення руйнівних видів аварій та початку
катастроф. Синхронізація різних архітектур складних динамічних систем
(космічних, авіаційних, повітряних, наземних, водних) видів транспорту може
бути ефективною. Умова взаємодії у багатовимірному просторі множині
гарантує інтегральний критерій функціональної стійкості завдяки внутрішніх
синхронних керованих дій у межах людино-машинної (робото технічної НМІ human machine inter connection (людино-машинна взаємодія)) взаємодії. Лише
неперервне гарантування забезпечення вирішення задач забезпечення завдяки
безпечним інформаційно-керуючим комплексам безпеки інтелектуальних
транспортних систем в умовах реального прояву дії факторів зовнішнього
навколишнього оточуючого середовища непорушення природної глобальної
гармонії кожної поточної ситуації.
Головна специфіка задач взаємодії безпечних інформаційно-керуючих
комплексів для транспортних мереж полягає у гарантуванні з запасом ухилення
у конкретних, коротко часових інтервалах «прольоту без проникнення» лиха у
сферу захисту від зіткнень, збурень, загроз зовнішнього навколишнього
оточуючого середовища актуальних складних динамічних систем. Тому
гарантовано

що

неможливі

наслідки

ударних

руйнівних

дорожньо-

транспортних пригод. За фактом існування критичних точок швидкого
розривного завчасного керування реалізується збільшення наступної безпечної
дистанції між об’єктом захисту та ризиком атаки факторів, що переміщується
незалежно,

автономно

у

локальній

зоні

зовнішнього

навколишнього

оточуючого середовища.
Завдяки майбутнім безпечних інформаційно-керуючих комплексів з
означеними властивостями виникають нові поняття. «розумні» типи Smart
транспортних засобів: космічні Smart апарати, літаки, керовані безпілотні
роботи

(літальні,

наземні,

водні,

підводні),

автомобілі

з

переважно

електродвигунами та приводами, інші засоби наземного транспорту.
Цікаві "Розумні" архітектури та типи транспортних засобів: легкові
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для
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перевезення

пасажирів;

вантажівки,

спецтранспорт (швидка допомога, поліція, комунальні служби). Суттєво
інноваційна

складова

складної

динамічної

системи,

як

"Розумна"

інфраструктура: міська, міжміська, комерційних автомобілів (вантажівок і
рейсових автобусів); чисельні наукові дослідження, що забезпечують технології
безпечних засобів (БОЗ).
Аналіз наукових тенденцій обумовлених провідними організаціями світу,
які розробляють різні підходи до архітектури автомобільних інтелектуальних
транспортних систем, виявили аналоги та прототипи, наприклад, можна
назвати: - ITS America - Суспільство "розумних" перевезень Америки
(Intelligent Transportation Society of America); Єдина національна архітектура
інтелектуальних транспортних систем США, яка де-факто стає і стандартом для
країн NAFTA; Європейський альянс зі створення та координації системи
дорожньої телематики ERTICO - (European Road Telemat-ics Implementation
Coordination Organization); Міжнародна приватно-державна некомерційна
організація по "розумної" транспортній системі та сервісів (International publicprivate partnership for Intelligent Transport System and Services). Кожна
архітектура має переваги та вже доведені недоліки застосування: Європейська
модель інтелектуальних транспортних систем, відразу передбачає відмінності в
архітектурі інтелектуальних транспортних систем різних країн; ITS Japan аналогічна ITS America і ERTICO приватно-державна організація Японії; ряд
інших майже подібних національних організацій (ITS Taiwan, ITS Australia, ITS
China, ITS Argentina, ITS Germany і т.д.) влаштовані за схожим принципом
синтезу приватно-державним-наукової кооперації.
Архітектури інтелектуальних транспортних систем в Європі вже почали
розроблятися окремо для кожного виду транспорту, замість того щоб
розробляти загальну архітектуру всієї транспортної системи. Передбачається,
що системи інтелектуальних транспортних систем різних видів транспорту
будуть об'єднуватися з використанням спеціальних інтерфейсів, а не шляхом
загальних принципів розробки.
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Архітектури інтелектуальних транспортних систем є зараз головним
механізмом інтеграції національних зусиль зі створення інтелектуальних
транспортних систем та економії грошей і часу на інтеграційних зусиллях.
Ефекти ґрунтуються на вивченні "сценаріїв використання" сервісів
інтелектуальних транспортних систем і тому практика завжди описує, які якісні
вигоди будуть отримані від конкретного впровадження тих чи інших підсистем.
Відповідно міжнародному розподілу комунікаційних функцій глобальне
еволюційне проникнення продуктів, товарів, послуг та людей носіїв інтелекту
потребує узгодженої координації стандартів, архітектури, мереж та технікотехнологічних рішень при доцільних взаємообмінах за ефективної участі
засобів інтелектуальних транспортних систем.
У США Федеральна програма Інтелектуальних транспортних почала
існувати в результаті прийняття Закону про ефективність інтермодального
наземного транспорту ISTEA (Inter-modal Surface Transportation Efficiency Act)
в 1991 р.
Десятиліття досліджень, випробувань, спроб застосувань різних варіантів
систем на різних рівнях управління привело до створення, зокрема, наступних
проектів: вдосконалені системи інформації для учасників дорожнього руху
(Advanced Traveler Information Systems (ATIS)); вдосконалені системи
управління дорожнім рухом (Advanced Traffic Management Systems (ATMS));
вдосконалені системи управління рухом громадського транспорту (Advanced
Public Transportation Systems (APTS)); вдосконалені системи управління рухом
на заміських автомобільних дорогах (Advanced Rural Transportation Systems
(ARTS)); експлуатація комерційних транспортних засобів (Commercial Vehicle
Operations (CVO)); вдосконалені системи управління і безпеки автомобіля
(Advanced Vehicle Control and Safety Systems (AVCSS)); автоматизації системи
заміських автомобільних доріг (Automated Highway Systems (AHS)); система
запобігання зіткнення (Collision Avo idance System (CAS)).
У 2003 р адміністрація США оприлюднила план під назвою SAFETEA
(Safe, Accountable, Flexible and Efficient Transportation Equity Act - Закон про
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безпечних, відповідальних, гнучких і ефективних перевезеннях), за яким за 6
років повинна бути витрачено 247 мільярдів доларів на фінансування нових
проектів

та

підтримку,

створення

й

розвитку

існуючої

транспортної

інфраструктури.
Міністерство транспорту США опублікувало в травні 2003 року "Звіт по
вигодам і витрат в інтелектуальних транспортних систем ", в якому
підсумувало наявну на даний момент інформацію. У звіті США зібрані не
тільки різні ініціативи щодо поліпшення управління рухом на автомобільних
дорогах, а й детальні витрати по спеціально розробленої класифікації. Сучасні
проекти в США відповідно до фінансуванням, виділеним в рамках бюджету
TEA-21 найбільш часто діляться на категорії саме інтелектуальні транспортні
системи.
Оскільки інтелектуальних транспортних систем, по суті, є програмноапаратними комплексами, при їх створенні використовуються найсучасніші
методи й засоби побудови цифрових комп’ютерних комплексів. Для
забезпечення інтеграції цих програмно-апаратних комплексів розробляються
так звані архітектури інтелектуальних стандартів, яким повинна задовольняти
будь-яка реалізація на робочій місцевості. Ці національні (в США з'явилася вже
п'ята версія такої архітектури) і регіональні архітектури інтелектуальних
транспортних систем існують зараз у всіх країнах. Обов'язковість їх
дотримання затверджується нормативно. Без наявності такої архітектури
просто

не

можна

відеоспостереження

очікувати,
за

що

перехрестями,

різні

(наприклад,

підсистема

підсистема

гарантованої

безпеки

залізничних переїздів і підсистема забезпечення регулювання виїздів на
магістралі) підсистеми системи управління рухом будуть працювати узгоджено.
При розробці і впровадженню архітектур інтелектуальних транспортних
систем найчастіше виникають такі труднощі: їх надзвичайно важко розробити;
після розробки вони зрозумілі тільки розробникам. Оскільки розробники
архітектур не можуть взяти участь у всіх реалізаціях цих архітектур, виникають
великі проблемні суперечки. Чиновників різних рангів важко переконати в
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необхідності дотримання стандартів архітектур. Вони розглядають кожен
окремий проект по автоматизації як окремий акт фінансування і цим занижують
реальну ціну рівно на можливість подальшої інтеграції з іншими проектами.
Нажаль

архітектури

приватних

інтелектуальних

транспортних

систем

використовують різні механізми своєї власної розробки. Але часто не
застосування тільки сучасних стандартів та переоцінка сильно застарілих за
досвідом практики забезпечують лише більш низький ступінь інтеграції і
складність в розробці.
З

огляду

на

формальний

характер

архітектур

інтелектуальних

транспортних систем, їх створення і супровід вимагає спеціальних програмних
засобів, які роблять новатори-розробники. Архітектури інтелектуальних
транспортних систем носять уніфікований характер і можуть за допомогою цих
спеціальних програмних засобів уточнюватися в районах впровадження
унікальних фрагментів наявних інтелектуальних транспортних систем.
Головним в реалізації архітектур інтелектуальних транспортних систем
вважається зараз застосування таких інфокуммунікаціонних технологій, які
дозволять підвищити безпеку, якість, ефективність, економічність та включно
пропускну здатність на існуючих автомобільних дорогах. Кардинальне
досягнення, а саме, збільшити середню швидкість руху і скоротити дистанції
між транспортними засобами без зростання аварійності за рахунок систем
запобігання зіткнень (такі системи повинні бути готові до масового
виробництва для електроавтомобілів) і вдосконалення засобів визначальної
інфраструктурної підтримки існуючих видів транспорту.
1.4. Створення компонентів для застосування в національних
архітектурах інтеграції визначальних інтелектуальних систем
майбутнього транспорту
Унікальність об’єктів мобільних засобів, що реалізують перевезення
пасажирів й вантажів за регламентними правилами функціонування складних
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динамічних систем в природних умовах існування ризиків від нестаціонарних
явищ середовища, для здійснення глобальних майбутніх послуг у межах
міжнародної та національно-державної кооперації повинна бути врахована на
ключових етапах від створення концепції, програми, планів побудови до
майбутнього застосування їх в умовах планетарних масштабів глобальних змін
Всесвіту.
Забезпечення майбутньої функціональної стійкості відкритих складних
динамічних систем в транспортних системах відбувається за врахуванням
також стандартів ISO шляхом аналізу фрагментів ієрархії архітектури.
Врахування міжнаціональних особливостей інтелектуальних транспортних
систем потребує цільового об’єднання інтегрованих потоків.
У результаті синтезу та узагальнень регламентів взаємодії у будь-який час,
у будь-якому геопросторі, за будь-якої погоди замовники на перевезення
повинні бути впевнені у забезпеченні гарантій безпеки, безвідмовності роботи
інтелектуальної транспортної та складної динамічної систем. Токсичні фактори,
ризики, потенційно можуть призвести до аварій та(або) катастроф згідно
природного збігу обставин. Але для забезпечення (у мережних структурах з
центрами координації процесів управління) безаварійності необхідним є
синхронізація дій компонент та їх взаємодії завдяки безпечному інформаційнокеруючому комплексу.
Головне неперервно визначати складові інтегрованої надсистеми та їх
взаємозв'язки, як це зроблено в своїй національній архітектурі «ITS America» відома, як провідна світова організація стандартування автомобільного
транспорту. Основу фізичної архітектури інтелектуальних транспортних систем
визначають чотири підсистеми, які включають в себе 22 вкладені відкриті
групи типу зірка. Нагадаємо лише найцбільш приоритетні фрагменти (табл. 1 та
рис.1) запропонованої архітектури майбутнього.
Безпечних інформаційно-керуючих комплексів "центрів" має справу з
функціями, які зазвичай приписуються адміністраціям громадських / приватних
компаній, управлінням або планують органам.
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Безпечних інформаційно-керуючих комплексів "учасників дорожнього
руху" розроблена так, щоб забезпечити доступність для населення необхідної
інформації, яка може допомогти у виборі оптимальних маршрутів. Наприклад,
при переміщенні по дорогам можна отримати дані про наявність вільних місць
як до, так і під час поїздки від різних постачальників, час прибуття чи
відправлення наступного рейсового автобуса.
Елементи безпечних інформаційно-керуючих комплексів "автомобіль"
встановлені безпосередньо в транспортних засобах. Наприклад, зберігає дані
про безпеку руху, кількість і стан парку рухомого складу та інші регулюючі
дані, щоб контролювати в пунктах навантаження-розвантаження або інших
контрольних точках.
Безпечних

інформаційно-керуючих

комплексів

"дорожньої

мережі",

будучи інфраструктурою, розподіленої по всій транспортної мережі, забезпечує
інтелектуальні функції для монтажу і забезпечення роботи датчиків,
світлофорів, керованих знаків або регулювання чи керування водіями і
транспортними засобами всіх типів. Це дозволяє розпізнавати порушників
виконуючи спостереження за рухом.
Внутрішні інформаційні зв'язки і стандарти в складних динамічних систем
запропонована на ієрархічних наступних рівнях.
Безпечних інформаційно-керуючих комплексів центр - Центр: включає
стандарти забезпечення зв'язку між центрами управління перевезеннями і
рухом. Сюди також відносяться комунікації, необхідні для громадського
транспорту. Області застосування цих стандартів - архівування даних,
реагування на дорожньо-транспортних пригод, координація з залізницями для
учасників дорожнього руху всіма видами транспорту.
Безпечних інформаційно-керуючих комплексів центр - Автомобіль (водій):
забезпечення зв'язку між центрами управління перевезеннями і рухом і водіями
автомобілів або мандрівниками, які планують та реалізують поїздки. Ця
категорія стандартів для координації між центрами управління рухом
громадського транспорту та їх рухомими одиницями. Області застосування цих
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громадського

транспорту,

дані

для

мандрівників про лиха.
Центр безпечних інформаційно-керуючих комплексів - Дорога: для зв'язку
між центром управління перевезеннями і дорожнім обладнанням, що регулює
дорожній рух. Області застосування цих інтерфейсів - моніторинг і
накопичення даних: про дорожній рух; дорожні знаки з мінливими
повідомленнями; про екологічний моніторинг; управління в'їздами на шосе;
світлофори, датчики відеоспостереження на транспортної мережі,.
Безпечних інформаційно-керуючих комплексів Дорога - Автомобіль:
стандарти забезпечення бездротового зв'язку між обладнанням автомобільної
дороги і автомобілями на дорозі. Області застосування цих стандартів - збір
оплати, сигнали пріоритетів проїзду, безпеки і т.д.
Безпечних
забезпечення

інформаційно-керуючих
зв'язку

між,

комплексів

наприклад,

Дорога

залізничним

-

Дорога:

обладнанням

та

устаткуванням автомобільних доріг. Область застосування цих стандартів
інтермодальні взаємодії всіх видів транспорту.
Питання

взаємодії

забезпечують

бездротові

автомати,

включаючи

продукти і послуги для транспортних засобів (Traveler information and advisory
systems; Wireless vehicle products and services). Підтримка функцій всередині
транспортних засобів відома аналогами: для використання бортовими
пристроями безпеки та управління (Support equipment for invehicle functions (for
detection and transmission of environmental, road condition, traffic, etc. information
for use by on-board safety and control devices)); для нагляду і моніторингу
(Surveillance and monitoring equipment); для організації і управління рухом у
межах інфраструктури дороги (Traffic management and control systems; Roadside
Infrastructure); електронні знаки, сигнали і управління ними (Electronic signs,
signals, and their controllers) для устаткування нагляду і моніторингу
(Surveillance and monitoring equipment); комерційні пристрої зчитування ознак
автомобілів (Commerci al vehicle credentials readers) тощо.
Продукти ІТ всередині транспортних засобів забезпечують безпеку,
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ефективність і управління (попередження і недопущення зіткнень, адаптивний
круїз-контроль, оперативного зв'язку дросельної заслінки і включеної передачі).
Розрахунки базуються на засобах глобальної високоточної навігації. Тоді
доцільні дані геометрії (позицій стану дороги, покращення видимості,
повідомлення про небезпеку і системи допомоги на дорозі – Invehicle safety,
efficiency, and control products (collision warning and avoidance, adaptive cruise
control, throttle / transmission optimization based on road geometry and conditions,
vision enhancement, emergency notification and roadside assistance systems)).
Мобільні / переносні мультимедійні продукти допомагають розв’язкам:
(навігаційні та маршрутні системи, показ стану інтенсивності руху, "офіс в
машині", розваги на задньому сидінні і т.д.) (Invehicle and mobile / portable
multimedia products (navigation and route guidance, traffic displays, office- in-thecar, backseat entertainment, etc.)). Обов’язкові засоби реагування: на аварії та
катастрофи

(Emergency

response

systems);

інтеграції

транспортного

господарства (управління рухом, управління громадським транспортом,
процедури реагування на небезпеку і т.д.) (System integration of transportation
facilities (traffic management, public transport management , emergency response,
etc.)); бази даних різноманітних електронних карт (Map databases EC DIS).

Висновок
Таким чином, інтелектуальних транспортних систем - це результат
застосування нових досягнень ще на стадії становлення технологій для
транспортної системи. Вони включають в себе широкий масив технологій,
включаючи електроніку, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення,
управління і зв'язок. Архітектура складається з п'яти функціональних областей,
в яких ці технології застосовуються. Всі п'ять областей координуються і
можуть застосовуватися на заміських автомобільних дорогах, а також в місті.
Окремі компоненти інтелектуальних транспортних систем повинні бути
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інтегровані в єдине ціле: для досягнення спільної мети; вирішення проблем
організації перевезень; безпечного дорожнього руху; гарантування якісно
нового на більш високому рівні сервісу. Основні напрями розвитку
інтелектуальних транспортних систем, це процеси в поліпшенні соціальноекономічних умов, підвищення мобільності та транспортної доступності, а
також ефективності використання транспортної мережі, покращення екології
без

обмежень

безпеки

дорожнього

руху

за

замовленнями

багатьох

поліергатичних виробничих організацій.
Всі розвинені країни з високим рівнем автомобілізації інтенсивно
розробляють і впроваджують системи управління дорожнім рухом, міським
пасажирським транспортом та конкретними видами вантажних перевезень на
основі

технологій

інтелектуальних

транспортних

систем.

Найбільш

актуальними завданнями інтелектуальних транспортних систем є: управління
пасажирським транспортом; ефективне використання майбутньої мережі доріг
для

зменшення

числа

дорожньо-транспортних

пригод;

очищення

навколишнього середовища від забруднень. Інтелектуалізація передбачає
обґрунтований прогноз реалізація моделей майбутніх складних динамічних
систем на основі інформаційних технологій, що забезпечують відкриті
архітектури інтелектуальних транспортних систем, які потрібні для розв’язків
майбутніх поточних задач для міждержавних транспортних потоків згідно
потреб суспільства різних держав.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
COMMUNICATION AND ITS SIGNIFICANCE IN HUMAN LIFE

СПІЛКУВАННЯ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-039

Вступ
Спілкування є однією з головних проблем, через призму якої вивчаються
питання сприймання й розуміння людьми одне одного. Воно допомагає глибше
розглянути процес міжособистісної взаємодії та міжособистісних стосунків в
колективі.
В

умовах

інформаційно-глобалізаційного

суспільства

зацікавленість

науковців до дослідження проблеми спілкування значно зростає. Це
пояснюється тим, що спілкування є однією з фундаментальних ознак
суспільного й індивідуального розвитку особистості, найважливішою умовою
будь-якої людської діяльності.
Сьогодні, як ніколи, необхідне вдосконалення не тільки економічної,
соціально-політичної та духовних сфер життя суспільства, а й міжособистісних
контактів, виховання культури спілкування та поведінки, здатності до
взаєморозуміння. У спілкуванні об’єктом діяльності для кожної людини є інша
людина, воно проявляється у формуванні колективного суб’єкта діяльності.
Для нашого дослідження важливими є наукові праці, присвячені
проблемам розвитку спілкування, серед яких ми можемо виділити праці
Н. Волкової [14], Г. Локарєвої, Н. Стадніченко [40], С. Троянської [55],
Н. Касаткіної [32], Б. Паригіна [44], І. Сайтарлі [50], Л. Кайдалова, Н. Щокіна,
Т. Вахрущева [30], М. Філоненко [58], К. Платонова [44].
Потреба в спілкуванні є однією з основних, центральних й базових потреб
людини. Ця потреба впливає на поведінку людей не меншою мірою, ніж
основні вітальні (життєво необхідні) потреби.
Метою розділу є розкриття феномену спілкування з теоретичної точки
зору та розгляд філософських поглядів на сутність людського спілкування.
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2.1. Теоретичні аспекти феномену спілкування
Спілкування є однією з головних проблем, через, яку вивчаються і
досліджуються питання сприйняття й розуміння людьми одне одного.
Спілкування допомагає глибше розглянути процес міжособистісної взаємодії та
міжособистісних взаємин. Інтерес до спілкування виявляють представники
різних наук, бо воно є багатовимірним та багаторівневим феноменом. Існування
суспільства неможливо уявити без спілкування, та взаємодії людей, як його
членів, один з одним, тому спілкування завжди є об’єктом не тільки
повсякденної, а й наукової уваги. Спілкування з людьми – це й наука, і
мистецтво водночас.
Спілкування – одночасно процес виховання і самовиховання, в якому без
дидактики і моралізування люди впливають один на одного. Тому важливим є
питання про його моральний сенс і культурну форму.
Людське спілкування – форма творчості, яка допомагає виявити і розкрити
найкращі риси особистості.
Формування та вдосконалення потреби в спілкуванні з іншими людьми –
важливе завдання морального виховання в умовах сучасної системи цінностей
суспільства і одночасно гарантія правильної спрямованості у розвитку культури
спілкування [40].
На думку М. І. Лісіної, спілкування є взаємодією двох (або більше) людей,
яка спрямована на узгодження та об’єднання їх зусиль з метою налагодження
відносин і досягнення загального результату.
Найбільш важливою характеристикою спілкування вважається те, що
кожен з учасників активний, тобто є суб’єктом спілкування, виступає як
особистість [36].
Досліджуючи проблему спілкування А. Гірняк та О. Васильків розглядали
спілкування для суб’єктів як специфічний акт поведінки і виділяють чотири
фази комунікативного акту:
1) фазу взаємоспрямованості, яка актуалізує спонуки до взаємодії;
2) фазу взаємовідображення суб’єктів міжособистісної взаємодії;
MONOGRAPH

27

ISBN 978-3-949059-22-3

Innovative technologies in the life of modern man ‘ 2021

Part 12

3) фазу взаємоінформування учасників про перебіг взаємодії;
4) фазу взаімовідключення – завершення контакту [16, с. 86].
Цікавим є підхід науковців до тлумачення поняття спілкування (табл. 1).
Таблиця 1
Основні підходи науковців до визначення поняття «спілкування»
Визначення поняття «спілкування»
Спілкування

–

емоційними

переживаннями

актуалізація

обмін

думками,

інформацією

між

комунікативної

Автор

людьми,

функції

та

Семенюк О. А.,

тобто

Паращук В. Ю.

мови

в

[53, с. 231]

різноманітних мовленнєвих ситуаціях.
Спілкування – форма діяльності, що здійснюється між
людьми

як

встановлення

рівними

партнерами

психологічного

і

яка

контакту,

веде

до

Троянська С. Л.
[55, с. 79]

основними

сторонами якого є: комунікація (передача інформації),
інтеракція

(взаємодія

(взаєморозуміння,

суб’єктів),

перцепція

взаємосприйняття

сторін

спілкування).
Спілкування

–

складний

багатоплановий

процес

Петровський А. В.,

встановлення і розвитку контактів між людьми, що

Ярошевський М. Г.

викликається потребами спільної діяльності і включає в

[49, с. 213]

себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії

Ботвина Н. В.

взаємодії, сприймання і розуміння іншої людини.

[11, с. 147]

Спілкування – соціальна форма взаємодії між людьми,

Сайтарлі І. А.

опосередкована обміном думками, почуттями, ідеями,

[50, с. 232]

переживаннями.
Спілкування – це сукупність зв’язків і взаємовпливів, що

Кайдалова Л. Г.,

виникають і закріпляються між людьми в процесі

Щокіна Н. Б.,

спільної діяльності.

Вахрущева Т. Ю.
[30, с. 46]
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Спілкування – взаємодія суб’єктів, в якій відбувається
обмін

раціональною

та

емоційною

інформацією,

Платонов К. К.
[46, с. 79]

діяльністю, досвідом, знаннями, навичками і вміннями, а
також

результатами

діяльності.

Необхідна

умова

розвитку і формування особистостей і груп.
Спілкування – складний процес, в якому виділяють три
взаємопов’язані

аспекти

–

комунікативний,

М’ясоїд П. А.
[41, с. 214]

інтерактивний і перцептивний.
Спілкування – це універсальна потреба людського буття,

Філоненко М. М.

яка виникає і функціонує в різних формах людських

[58, с. 11]

відносин.
Спілкування – це взаємодія двох і більше людей,

Аверченко Л. К.

спрямована на узгодження й об’єднання їх зусиль з

[1, с. 272]

метою налагодження стосунків і досягнення спільного
результату.
Спілкування – увесь спектр зв’ язків і взаємодій людей у Орбан-Лембрик Л. Е.
процесі духовного і матеріального виробництва, спосіб

[43, с. 272]

формування, розвитку, реалізації та регуляції соціальних
відносин і психологічних особливостей окремої людини,
що здійснюється через безпосередні чи опосередковані
контакти, в які вступають особистості та групи.
Спілкування – процес встановлення розвитку контактів

Цимбалюк І. М.

(зв’язків) між людьми, що породжується потребами

[60, с. 41]

спільної діяльності.
Представники педагогічної науки вивчають феномен спілкування в аспекті
соціалізації особистості. Проблеми соціалізації особистості завжди були
актуальними, але в умовах глибокої трансформації соціальних інститутів
суспільства є особливо гострими і значущими.
Саме так розглядає спілкування Б. Т. Лихачов, який вважає, що
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спілкування – це найважливіша серед духовного, громадського і особистісного
прояву людини, духовно-психологічна основа педагогічного процесу, в якій і
через яку реалізуються закони, принципи, правила виховання, механізми
формування особистості, навчання і освіти [37].
Значна частина вчених, як Н. Касаткіна [32], Б. Паригін [159],
А. Петровський, М. Ярошевський [49], О. Головньова [18], У. Гончаров [19],
Л. Григорович, Т. Марцинковська [21], М. Двойник, Ю. Муравйова [26].
вважають спілкування процесом взаємодії, в якій залучені окремі особистості
або соціальні групи. Виділяють різні аспекти такої взаємодії. Їх ми
структурували в чотири групи, які представлено на рис. 1.

Взаємодія, яка націлена на
встановлення і розвиток
контактів, спільну діяльність,
сприйняття і розуміння іншої
людини

Взаємодія, яка спрямована на
трансляцію однієї людини
іншій інформації, думок,
емоцій

Взаємодія людини
при спілкуванні

Взаємодія, яка націлена на
вироблення єдиної стратегії,
співпереживання і
взаєморозуміння

Взаємодія, яка відбувається в
межах конкретної соціальної
спільноти і об’єднана
стійкими соціальними
зв’язками

Рис. 1. Взаємодія людини при спілкуванні
Як стверджує В. М. Целуйко спілкування може здійснюватися за двома
схемами:
– за схемою «суб’єкт-об’єкт» – при спілкуванні займають нерівноправне
становище в процесі спілкування;
– за схемою «суб’єкт-суб’єкт», для чого є необхідними активність обох
сторін спілкування [59, с. 7].
Також науковець В. М. Целуйко стверджує, що головну роль відіграє:
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– рівність психологічних і особистісних позицій партнерів;
– взаємне проникнення в світ почуттів і переживань іншої людини і
емоційний відгук на них;
– гуманістична установка, заснована на співчутті і прийнятті людини з
усіма її індивідуальними особливостями [59, с. 7].
Поряд з тим, Н. Є. Щуркова визначає спілкування як взаємодію двох
суб’єктів, в процесі якого відбувається взаємна трансляція «Я». Вона вважає,
що в спілкуванні існує зв’язок не «суб’єкт-суб’єкт», а «суб’єкт-об’єкт-суб’єкт»,
так як кожен із суб’єктів виступає об’єктом для іншого партнера по
спілкуванню [64].
При розгляді функцій спілкування ми можемо констатувати, що у науці
існують різні підстави для їх класифікації. Дослідники Н. Волкова [48], Є. Ільїн
[28], В. Кан-Калик [31], І. Цимбалюк [61], З. Єрмакова [27], М. Філоненко [58],
Л. Аверченко [1], Л.Орбан-Лембрик [43] вважають, що виконання будь-якої
функції спілкування можливо здійснити лише за допомогою певної знакової
системи.
А. А. Брудний виділяє в якості основних робочих функцій спілкування
наступні [12]:
– інструментальну функцію, яка необхідна для обміну інформацією в
процесі управління і спільної праці;
– синдикативну функцію, яка знаходить своє вираження у згуртуванні
малих і великих груп;
– трансляційну функцію, яка необхідна для навчання, передачі знань,
способів діяльності, оціночних критеріїв;
– функцію самовираження, яка орієнтує на пошук і досягнення взаємного
розуміння.
Отже, на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства актуальними є
питання щодо дослідження феномену спілкування і тому важливо розглянути
різноманітні уявлення про спілкування в рамках філософських підходів і течій.
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2.2. Філософські погляди на феномен спілкування
Феномен спілкування давно привертає увагу вчених різних галузей науки і
став об’єктом вивчення й дослідження у філософії, психології, педагогіки,
лінгвістики, соціології, менеджменту.
Феномен спілкування існував і Стародавньому Єгипті, і в Стародавній
Індії і в античному світі, але самого поняття і терміну «спілкування» в тому
розумінні, про яке ми говоримо зараз тоді ще, не було. Міжоособові стосунки
були предметом як філософських роздумів, так і народного фольклору [51, с.
26].
У давньоіндійських літературних пам’ятках «Рамаяма», «Махабхараті»,
«Рігведі» йдеться про прагнення однієї людини до іншої, про моральний
порядок, якому повинні підкорятися боги і люди. Людина повинна навчитися
сприймати і розуміти іншу, вміти не тільки слухати, а й чути [22; 23; 29].
Однак представники філософії Стародавньої Індії і перш за все таких її
шкіл, як буддизм, джайнізм, йога, обмежували мовну активність тільки сферою
індивідуальної свідомості, орієнтуючи людини на набуття таким шляхом знань,
вихованням власної волі, самодисципліни, надання впливу на стан тіла, як акту
самонавіювання [47, с. 6]. Проблеми спілкування розглядалися виключно в
рамках релігійного світогляду і зводилися до філософсько-релігійного
усвідомлення Брахмана і Атмана.
Починаючи з античності, філософи досліджували спілкування як соціальне
явище, яке уособлює одну з провідних потреб людини – потребу в стосунках з
іншими, в ході реалізації якої індивід опановує світом своє буття [33, с. 422].
У наукових працях О. Агальцева, [3], О. Александрова [6], С. Гончаренко
[20], П. Гуревича [24], В. Кравця [35], О. Піскунова [45], А. Чанишева [62],
С. Трубецького [56; 57], О. Воронюка [15] обґрунтовано, що проблема
спілкування привертала увагу філософів і мислителів Стародавньої Греції:
Демокріта, Сократа, Платона, Аристотеля; Стародавнього Риму – М. Аврелія,
Г. Гракха, М. Цицерона, М. Квінтіліана та інших.
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Так, Конфуцій (551-497 до н. е.) звертав увагу на такі моральні якості,
людини, як почуття обов’язку по відношенню до інших людей, поваги до них,
особливо старших за віком, виконання встановлених в суспільстві норм і
правил поведінки, що дозволяє підтримувати порядок і гармонію в суспільстві.
В наукових працях В. Сафьянова [52], А. Гусейнова [25] акцентується
увага на тому, що в старокитайській філософії проблеми спілкування
розглядалися виключно в рамках релігійного світогляду, при цьому було
дотримання

різноманітних

ритуалів

поведінки

як

засобів

регуляції

міжособистісних і соціальних відносин. Ці науковці також стверджують, що
спілкування основане на моральних цінностях, на принципах любові і терпіння,
чесності і доброзичливості, які і складають її основних зміст і сутність.
Давньогрецький філософ Сократ (469-399 до н. е.) вважав, що спілкування
розуміється як рівноправний діалог, бесіда, взаємна розмова, в процесі якої
здійснюється пізнання. [8, с. 39]. У цьому контексті Сократ обґрунтував вчення
про норми моралі та моральну свідомість людей як головний фактор їх
спілкування між собою. Основним способом пошуку істини для нього було
спілкування у формі діалогу, бо саме діалог, відкриває спосіб мислення
людини, її розуміння сенсу життя. Цей філософський метод Сократа отримав
назву діалектики (від дав.-гр. διαλεκτική) – мистецтво вести бесіду, розмовляти
[40].
Платон (427-347 до н. е.) давньогрецький філософ, учень Сократа, учитель
Аристотеля вважав, що спілкування між людьми повинно будуватися на основі
таких чеснот, як справедливість, розсудливість, благочестя, дотримання
моральних норм. [8, с. 9]. Він звернув увагу на способи ведення бесіди, виділив
багато тонкощів відносно діалогів різних співрозмовників, показав залежність
напряму мислення людей від характеру і змісту їх спілкування.
Демокріт (460-370 до н. е.) розуміє філософію як мистецтво спілкування,
мистецтво життя, яке складається в тому, щоб добре мислити, говорити,
поступати. Кращим засобом морального виховання він вважав переконання,
засноване на збудливій і переконливій мові [9, с. 193].
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Аристотель (384-322 до н. е.) робить спробу обґрунтувати самоцінність
людського спілкування. У Аристотеля вперше цілеспрямовано вживається
термін «спілкування» (homilia) в «Нікомаховій етиці» [9, с. 138].
Саме Аристотель вперше намагається обґрунтувати цінність спілкування в
житті людини. Спілкуванню у Аристотеля присвячені два трактати «Риторика»
і «Поетика». «Риторика» присвячена мистецтву красномовства, а «Поетика»
розкриває мистецтво слова взагалі.
Основною формою спілкування Аристотель вважав політичне, і державу
розглядав як особливу форму спілкування, яка органічно складається з
«первинних спілкувань» (діада, сім’я, селище), кожному з яких він давав
ґрунтовну характеристику і логічне визначення [17, с. 54].
Важливе значення для сучасних досліджень спілкування має вчення
Аристотеля про три види дружби. Розмежовуючи зазначені види, одні з яких
засновані на чесноті, а інші на користі і задоволенні, Аристотель проводить
вичерпний аналіз цього складного міжособистісного відношення, виявляючи
моральний сенс кожного з них, їх субординацію, діалектику взаємозв’язок [10,
c. 207, 209, 237]. Нажаль, така позиція Аристотеля не була загальноприйнятою
в античній етиці. У представників, наприклад, стоїцизму відношення було
діаметрально протилежним, так як через спілкування «здійснювався дурний
вплив», тому воно оголошувалося злом, яке необхідно було усіма способами
уникати [3; 48; 51; 54].
У епоху Відродження М. Монтень (1533-1592) виділяє три види
спілкування: дружнє, любовне і спілкування з книгами [42]. Головним він
вважав останній третій вид спілкування тому, що він може приносити духовне
задоволення і сприяє освіченості.
Девід Г’юм (1711-1776) – шотландський філософ, представник емпіризму
й агностицизму, один з найбільших діячів епохи Просвітництва, що зробив
вплив на І. Канта, В. Джеймса, А Айнштайна та інших видних мислителів і
вчених.

У своєму науковому творі – «Трактат про людську

природу», а повна його назва «Трактат про людську природу, або спроба
MONOGRAPH

34

ISBN 978-3-949059-22-3

Innovative technologies in the life of modern man ‘ 2021

Part 12

застосувати заснований на досвіді метод розмірковування до моральних
предметів» (1732-1736 рр.). Д. Г’юм писав в ньому про виняткову важливість
для філософії проблем моралі, моральності і соціальної взаємодії людей. В
іншій науковій праці «Дослідження людського розуміння» Д. Г’юм вказує, що
наше пізнання починається з досвіду, чи можемо ми якимось чином вийти за
рамки останнього і добути знання про світ, недоступний нашій свідомості. В
своїх філософських поглядах Д. Г’юм вказує, що трудова діяльність
безпосередньо пов’язана зі спілкуванням. Він доводить, що сутність людини
складається з розумності, діяльності і здатності до спілкування [34].
При дослідженні виховної функції спілкування Дж. Локк (1632-1704)
відмічає значну роль спілкування в людському житті і розглядає питання
пізнання людьми один одного в процесі спілкування, розкриває роль мови як
засобу спілкування. Філософія Дж. Локка заснована на понятті досвіду, він
розрізняє два види: зовнішній (рефлексія, діяльність розуму) і внутрішній
(спостереження розуму над своєю внутрішньою діяльністю) [48, с. 194]. Він
також вказує на моральний зміст спілкування, звертає увагу на те, що
позбавлення людини можливості спілкування є тягарем «занадто тяжким для
людського терпіння» [38].
Т.

Гобсс

(1588-1679)

розширює

сферу

використання

поняття

«спілкування». Він розмірковує про спілкування Бога з первосвящениками, про
спілкування апостолів. Спілкування в суспільстві не є природним станом, воно
формується під впливом суспільної угоди [4].
Разом з тим Б. Спіноза (1632-1677) в концепції розумного егоїзму феномен
«спілкування» розглядає, як «суперечливий процес тяжіння і відштовхування»
[4].
П. Гольбах (1723-1789), як відмічав В. І. Сафьянов, розглядає дружбу як
форму спілкування, яка характеризується довірою, взаємодопомогою, вірністю,
поблажливістю, м’якістю [57].
Подальший розвиток феномену спілкування розглянуто у німецькій
класичній філософії. В працях І. Канта (1724-1804) зустрічається використання
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понять «спілкування» і «товариськість», які характеризують міжлюдські
стосунки. Видатний філософ І. Кант вважає, що cпілкування суб’єктів виникає
лише при такому зв’язку (взаємодії), коли опис світу (не сам світ, а його опис)
розуміється взаємодіючими суб’єктами. Товариськість розкривається, як
необхідна

атрибутивна

властивість

людства,

яка

дозволяє

визначити

(1770-1831)

розробив

спілкування як взаємодію суб’єктів [8, с. 33].
Німецькій

класичній

філософії

Г.

Гегель

основоположні передумови для теоретичного аналізу поняття «спілкування».
Г. Гегель міркував про людину як про реальну особистість щодо суб’єктсуб’єктних і суб’єкт-об’єктних відносин, проблеми моральності і буття людини
в суспільстві.
Л. Фейєрбах (1804-1872) стверджував, що спілкування безпосередньо
пов’язано з проблематикою онтології, логіки і теорії пізнання. Необхідно
врахувати, що в уявленні Л. Фейєрбаха, спілкування – це взаємодія не
абстрактних «суб’єктів»

ніколи і ніде не існуючих в реальності штучних

конструктів спекулятивної філософії, а конкретних індивідів в їх чуттєвій
тілесності і в їх відношенні до інших чуттєво-тілесних індивідів [63].
Отже, існування суспільства неможливо уявити поза спілкування та
взаємодії людей, тому спілкування завжди залишалося об’єктом не тільки
повсякденного життя, а й наукової уваги.

Висновки
Спілкування є основним видом діяльності будь-якої людини. Воно впливає
на становлення ціннісних орієнтирів, моральний засад, базових навичок та
інших аспектів, де сукупність окремих характеристик безпосередньо впливає на
формування особистості. Феномен спілкування є однією з універсальних
категорій реальності буття людини та специфічним видом і необхідною умовою
її діяльності. Цей феномен є не тільки соціальним і моральним явищем, а й
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спілкування

в

більшої

ступені

залежить

психологічний клімат будь-якого колективу. Для успішного і продуктивного
спілкування необхідно створити такі умови, які б сприяли самоактуалізації
суб’єктів по взаємодії. Але для цього необхідно так будувати і грамотно
організовувати взаємодію між людьми, щоб ефективно забезпечити обмін
інформацією в спілкуванні.
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3
THEORETICAL BASES OF ORGANIZATION OF FUNCTIONAL SYSTEMS
AND PRINCIPLES OF THEIR FUNCTIONING

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-027

3.1. Функціональне харчування та функціональні харчові продукти
Теорія функціональних систем П.К.Анохіна [1, 2] використана для
розробки сучасної системи харчування. Адже природні продукти – це ідеальна
їжа для людини, оскільки вона вироблена в тій екологічній системі, в якій
людина живе. До цих умов людина адаптувалася і ці умови оптимальні для її
життєдіяльності, здоров’я і довголіття. Проте антропогенна діяльність людини
стала причиною більш високих темпів перетворення зовнішнього середовища,
ніж це обумовлено природними факторами. В цілому це призвело і до змін в
системі харчування. Людина стала вести малорухомий спосіб життя.
Енергетичні затрати людини знизились, а харчування за калорійністю стало
вищим ніж було раніше та дефіцитним за білком, вітамінами і мінеральними
речовинами. Дослідженнями К.В.Судакова [3] доведено, що психоемоціний
стрес негативно впливає на життєдіяльність організму людини і призводить до
порушення його фізіологічних функцій. Все це обумовило ріст так званих
«хвороб цивілізації» (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, цукровий
діабет, ожиріння, бронхіальна астма, неврози, психічні розлади та ін.).
В даний час класична теорія харчування – теорія збалансованого
харчування

А.А.Покровського

[4]

доповнюється

новою

концепцією

–

концепцією оптимального харчування [5]. Суть її полягає в тому, що вона
враховує роль харчування в імунному статусі людини. Згідно з цією
концепцією формула харчування сучасної людини може бути представлена
сукупністю основних харчових складників: традиційні (природні) продукти;
природні продукти модифікованого (заданого) хімічного складу; генетично
модифіковані природні (натуральні) продукти; біологічно активні добавки до
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їжі [6, 7].
В кінці ХХ століття розроблена концепція функціонального харчування
П.К.Анохіна. Відповідно до теорії П.К.Анохіна людський організм і зовнішнє
середовище розглядаються як цілісна біологічна система. Вона дозволяє
оцінити

стан

функціональних

систем

людини

в

різних

умовах

її

життєдіяльності [1].
Функціональне харчування – це здорові харчові продукти, завдяки яким в
організм людини надходять тільки корисні речовини та необхідні біологічно
активні

компоненти,

що

забезпечують

організм

людини

не

стільки

енергетичним і пластичним матеріалом, скільки оптимізують конкретні
фізіологічні

функції,

знижуючи

ризик

виникнення

захворювань

та

прискорюючи процес видужання.
Функціональний харчовий продукт – це продукт, що створюється
людиною як продукт з визначеними властивостями, спрямування яких –
підтримання здоров’я.
З цих позицій до функціональних харчових продуктів можна віднести:
- збагачені продукти (в яких добавлені вітаміни, мікроелементи, харчові
волокна і т.п.);
- продукти, із яких видалені деякі речовини, що не рекомендовані за
медичними показниками;
- продукти, в яких деякі речовини видалені і замінені іншими
компонентами.
Зміцнення здоров’я людини шляхом впливу на визначені фізіологічні
реакції організму – основне завдання функціональних харчових продуктів.
Тому розробка функціональних харчових продуктів дає можливість за
допомогою сучасних досягнень науки про харчування, змінити склад продукту
в напрямі впливу на стан здоров’я людини.
Слід відзначити, що поняття «функціональні харчові продукти» з’явилось
в Японії у 80-х роках минулого століття. Інколи вживається назва
«функціональне харчування». Тут потрібно чітко розуміти, що «функціональні
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продукти», це дійсно продукти, а не процес харчування [3]. Функціональні
харчові продукти поділяються на:
- дієтичні,

що

спрямовані

на

лікування

аліментарно-залежних

захворювань;
- профілактичні

–

спрямовані

на

попередження

розвитку

і

розповсюдження захворювань серцево-судинної системи, ожиріння та інших;
- спеціалізовані – вузько спрямовані на окремі функції організму;
- збагачені – продукти, в які добавлені або в яких замінені окремі
інгредієнти;
- біологічно-активні добавки (БАД) – які за складом необхідні людині
(вітаміни, мінеральні речовини макро- та мікроелементи, харчові волокна,
пробіотики позитивної дії та ін.);
- харчові продукти для харчування дітей і людей похилого віку.
Як видно з назв даного переліку всі ці категорії продуктів можна віднести
до функціональних.
Функціональні харчові продукти виконують такі основні функції:
- компенсують дефіцит біологічно-активних компонентів в організмі;
- підтримують нормальну функціональну активність органів;
- знижують ризики різних захворювань;
- сприяють нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту та
підтримують корисну мікрофлору [8].
Наукові принципи створення і використання функціональних харчових
продуктів базуються на наукових принципах ВОЗ та Комісії Codex Alіmentarius.
До основних можна віднести:
- використовувати для створення функціональних харчових продуктів
тільки ті мікронутрієнти, дефіцит яких реально існує, розповсюджений і
небезпечний для здоров’я. До них можна віднести вітаміни груп В і С,
мінеральні речовини (йод, залізо, цинк, фосфор, кальцій та ін.), харчові
волокна;
- збагачувати біологічно активними речовинами необхідно, насамперед за
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все, продукти масового споживання, доступні для всіх груп дитячого і
дорослого населення та які використовуються у щоденному харчуванні. До них
можна віднести сіль, цукор, напої, кисломолочні продукти, хлібобулочні
вироби;
- за рахунок збагаченого харчового продукту повинно забезпечуватись 1050% добової потреби в добавлених мікронутрієнтах;
- технології створення функціональних продуктів при додатковому
збагаченні добавками повинні забезпечувати максимально їх збереження з
врахуванням можливості хімічних реакцій з компонентами продукту;
- введення добавок в харчові продукти не повинно знижувати споживчих
якостей продуктів, зменшувати перетравність і засвоюваність інших харчових
речовин, змінювати смак, аромат, зменшувати строки збереження;
- на етикетці необхідно інформувати споживача про загальний вміст
поживних речовин, як в абсолютній кількості, так і у відсотках до фізіологічної
добової потреби людини.
При виборі харчових функціональних інгредієнтів або природних джерел
біологічно-активних речовин необхідно керуватись наведеними основними
критеріями.

3.2. Дія функціональних продуктів на організм людини
Дія функціональних продуктів основана на використанні функціональних
інгредієнтів. Під їх дією не розвиваються захворювання, вони позитивно
впливають на різні системи організму.
Всі функціональні інгредієнти, що позитивно впливають на організм
людини, за даними авторів роботи [9] відносяться до таких груп:
1. Харчові волокна.
2. Олігосахариди.
3. Біофлавоноїди.
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4. Амінокислоти. Пептиди і протеїни.
5. Глікозиди.
6. Спирти.
7. Вітаміни.
8. Холін.
9. Молочнокислі бактерії і пробіотики.
10. Мінерали.
11. Поліненасичені жирні кислоти.
12. Інші не включені в попередні категорії (наприклад антиоксиданти).
Більшість із них вивчені нещодавно і відкривають хороші комерційні
перспективи.
Наприклад, введення продуктів рослинного походження в склад м’ясних
продуктів, сприяє зниженню калорійності раціонів харчування, позитивно
впливає на функціонування кишківника [10]. Використання клітковини вівса,
цукрових буряків, сої, яблук, гороху, завдяки вмісту харчових ферментів не
тільки позитивно впливає на засвоєння поживних речовин, а й частково
замінює тваринний жир [11].
Інулін – полімер фруктози позитивно впливає на виведення радіонуклідів і
важких металів, стимулює ріст кісткової тканини та ін.
Рослинні білки використовують для зменшення витрат на виробництво
м’ясних продуктів, оскільки можуть бути використанні для підвищення
поживної цінності продуктів.
Протеїни соняшнику богаті L-аргініном, який дуже корисний для
профілактики таких хвороб як гиперхолестеролемія і агрегація тромбоцитів
(початкова стадія виникнення тромбу).
Для зменшення всмоктування жирів і холестерину, кращій асиміляції
поживних речовин використовується біфідобактерін і «Zaktobacilus casei»
(молочна бактерія) [11].
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3.3. Екологічна функціональна система.
Умова незалежного існування організму – є постійність внутрішнього його
середовища. Виконання цієї умови здійснюється підтриманням деяких
фізіологічних показників на оптимальному для обміну рівні. Постійність
внутрішнього середовища організму одержало назву гомеостаз. В живому
організмі гомеостатичні показники постійно змінюються в процесі обміну.
Підтримку їх на оптимальному рівні виконують функціональні системи.
Функціональні системи не просто впорядковують й об’єднують елементи,
що входять до їх складу для здійснення фізіологічних процесів в організмі. За
теорією функціональних систем П.К.Анохіна в центрі функціональної системи
є корисний пристосувальний для системи і організму в цілому – результат.
Розрізняють чотири групи системоутворюючих факторів:
- внутрішні гомеостатичні показники, що визначають оптимальний
метаболізм організму;
- результати пристосувальної діяльності організму до зовнішнього
середовища;
- спрямовані на забезпечення внутрішніх біологічних потреб та на
збереження виду і роду;
- результати групової діяльності тварин і людини, що спрямовані на
забезпечення їх біологічних потреб;
- результати соціальної діяльності людини.
Функціональні системи взаємодіють між собою за принципом важливості
результатів і в кінцевому рахунку забезпечують добре відрегульований
працюючий організм. Функціональна система є домінуючою коли її корисний
результат в даний момент часу є найбільш важливим для організму. Найменше
відхилення

гомеостатичного

показника

викликає

посилення

зворотної

аферентації від рецепторів в центральну нервову систему, здійснюючи запуск
нервової, гуморальної та імунної регуляції за допомогою виконавчих
механізмів внутрішнього вісцерального і зовнішнього поведінкового ланцюгів
MONOGRAPH

43

ISBN 978-3-949059-22-3

Innovative technologies in the life of modern man ‘ 2021

Part 12

саморегуляції функціональної системи [12, 13, 14].
В наш час розвиток економіки України відбувається під впливом
глобалізаційних процесів в світових економічних відносинах. Це проявляється,
з одного боку зростанням обсягів використання природних ресурсів та рівнів
антропогенного забруднення навколишнього природного середовища, а з
іншого – це зростання запитів суспільства щодо формування екологічно
безпечних територій, технологій, продукції, послуг.
Нині екологічна ситуація наближається до кризової. Значно забруднилося
довкілля – вода, повітря, ґрунти. Залежно від роду діяльності людини
антропогенні екосистеми поділяються на промислові, сільськогосподарські,
міські. Раніше від інших були створені людиною сільськогосподарські
екосистеми з метою забезпечення потреб людини у харчових

продуктах –

агроценози. Сучасне людство керується задоволенням власних потреб. А
потреби поділяються на матеріальні і нематеріальні. У своїй сукупності
матеріальні потреби людини є безмежними, повністю їх задовольнити
неможливо. Основна проблема сучасного суспільства – це обмеженість
ресурсів, що визначає незбалансованість між відносно необмеженими
потребами і відносно обмеженими засобами, джерелами, що забезпечують
задоволення цих потреб. Обмеженість зумовлює вибір суспільства стосовно
того, як використовувати доступні для цього обмежені ресурси. За прогнозами
учених в майбутньому поняття «Мале, але досконале, функціонально більше
при менших витратах» стане основоположним.

3.4. Екологічна безпека харчових продуктів
Стрімкий розвиток глобальної екологічної кризи формує в суспільстві її
економіко-екологічне сприйняття, де виділено чотири фази дії:
1) ні розмов, ні дії;
2) розмови при відсутності дії;
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3) розмови, початок дії;
4) закінчення розмов, рішучі дії.
Безперечно перехід від однієї фази до іншої пов’язаний із соціальною
свідомістю суспільства та його економічним розвитком. На жаль можна
сказати, що наше суспільство знаходиться на 3-й фазі економіко-екологічного
сприйняття сучасних екологічних проблем України.
Загальна ситуація потребує удосконалення технологій виробництва
сільськогосподарської сировини та її переробки з метою виробництва
високоякісних і екологічно безпечних харчових продуктів. Як підкреслювалось
раніше, якість харчового продукту – це сукупність властивостей, що
визначають його здатність забезпечувати потреби організму в поживних
речовинах, безпеку для здоров’я, стабільність складу і поживних властивостей
протягом терміну придатності до споживання. Отже, крім біологічної цінності
харчовий продукт повинен бути екологічно безпечним.
Екологічна безпечність харчових продуктів на сучасному етапі – це
найбільш актуальна і глобальна проблема, вона впливає не тільки на здоров’я і
безпеку життя людини, а й на екологічні і економічні аспекти життєдіяльності
людини.
Слід підкреслити, що безпечність харчових продуктів тісно пов’язана з
безпекою навколишнього середовища, оскільки залежить від неї, а в ході
виробництва впливає на безпечність середовища. Дуже часто поняття
«екологічна безпечність харчових продуктів» замінює поняття «екологічна
безпечність харчових виробництв», але це не тотожні поняття. Аналіз багато –
чисельних

спеціальних

публікацій

обґрунтованого

визначення

продуктів»

зустрічається,

не

свідчить,

поняття
хоча

що

«екологічна
таке

чіткого

і

безпечність

словосполучення

науково
харчових

дуже

часто

використовується в контексті безпечності харчових продуктів для здоров’я
людини, їх екологічності чи ефективності [15]. Автори публікації [16] на основі
методології

оцінки

життєвого

циклу

проаналізували

складові

терміну

«екологічна безпека харчових продуктів» і дали своє визначення цього поняття:
MONOGRAPH

45

ISBN 978-3-949059-22-3

Innovative technologies in the life of modern man ‘ 2021

Part 12

«Екологічна безпечність харчового продукту» – це характеристика сукупності
матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків, процесів та явищ, що їх
обумовлюють, супроводжують та є їх наслідками і складають в цілому повний
життєвий цикл харчових продуктів як фактора, що певною мірою впливає на
стабільність системи «навколишнє середовище-людина» та «безпосередньо на
людину». На думку авторів цього трактування, це поняття дозволяє виявити
складові екологічної безпечності харчових продуктів, які повною мірою
впливають на неї, а також дослідити їх з метою ідентифікації характерних
складових та взаємних впливів. Ними виділено вісім складових, які наведено на
рис.1.

Рис.1. Схема впливу складових екологічної безпечності харчових
продуктів [15].
Автори дають деякі пояснення до наведених складових, що допомагають
визначити вимоги до них та взаємні впливи. Так, здоров’я рослин і тварин
розглядаються окремо від них самих, оскільки і рослини, і тварини є,
насамперед, складовими навколишнього середовища і можуть розглядатися
також як природні ресурси. А поняття «здоров’я» обумовлюється різними
факторами, що можуть впливати на поняття «екологічна безпечність харчових
продуктів».
Добре відомо, що соціальне середовище, через економічні, моральноMONOGRAPH
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етичні механізми, що властиві людському соціуму обумовлюють формування
екологічної безпечності харчових продуктів, створюючи «замовлення» на
екологічно безпечну харчову продукцію, що є протилежним «замовленню» на
кількість дешевої їжі.
Якість продукту як сукупність усіх вимог, що висуваються споживачами є
досить умовною величиною і залежить від можливостей споживача формувати
ці вимоги. Але безпечність харчових продуктів є складовою якості, має чітку
спрямованість на показники здоров’я людини і може бути достатньо чітко
обґрунтована, використовуючи поняття критичних рівнів.
Виділення окремо таких складових як навколишнє середовище і природні
ресурси є обґрунтованим. Так, під природними ресурсами

розуміють

матеріальні ресурси, а навколишнє середовище розглядається більше як
сукупність процесів, які в ньому відбуваються.
Важливе значення має технологія. Це сукупність методів, процесів і
матеріалів, що використовуються. Вона пов’язана з усіма складовими, що
розглядаються.
Краще зрозуміти і сформулювати вимоги до складових екологічної
безпечності харчових продуктів та їх взаємні впливи дозволяють дані, що
наведені в таблиці 5. Як видно з таблиці деталізація складових екологічної
безпечності харчових продуктів є досить складною. Це вимагає дослідження
складових цього поняття з метою ідентифікації усіх складових харчових
продуктів, оцінки їх значимості та можливості комплексної оцінки екологічної
безпечності харчових продуктів протягом їх повного життєвого циклу.

№
пп
1

Складові екологічної безпечності харчових продуктів
Складова

Безпека
харчових
продуктів
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Деталі

Таблиця 1
Вплив

Максимальні залишкові границі (Maximum Residue Limits
(MRLs))
Простежуваність
Гігієнічні вимоги (мікроорганізми та їх метаболіти;
ксенобіотики хімічного та біологічного походження; Здоров’я
важкі метали; радіоактивне забруднення продовольчої людини
сировини та харчових продуктів; харчові добавки; хімічні
елементи, речовини та з’єднання, що використовуються в
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3

4

5

6

Здоров’я рослин

Здоров’я тварин

Якість продукту

Соціальне
середовище

Навколишнє
природне
середовище

7

Природні
ресурси

8

Технологія
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рослинництві та тваринництві; діоксини та поліциклічні
ароматичні
вуглеводні;
антиаліментарні
фактори
харчування)
Контроль (напр. ISO22000)
Фальсифікація харчових продуктів
Нагляд
Карантин рослин
Оцінка ризику (шкідники)
Очищення
Кліматичні умови
Грунт (біогенні та токсичні елементи)
Нагляд
Карантин тварин
Гігієнічні вимоги
Оцінка ризику (хвороби)
Якість кормів
Щеплення
Мікроклімат (умови утримання)
Атестація
Свіжість
Склад продукту
Чистота продукту (забруднення)
Маркування
Контроль (напр. ISO 9000)
Технологія
Харчові добавки
Пакування
Безпека харчового продукту
Трудові стандарти
Стандарти справедливої торгівлі
Корпоративна соціальна відповідальність
Сталий розвиток
Екологічна освіта
Економічні та фізичні можливості
Контроль радіоактивного забруднення
Вимоги до рециркуляції
Органічні виробничі вимоги
Збереження біорізноманіття (вкл. види, які потребують
захисту)
Норми впливу та якості (ГДК,ГДР,….)
Відповідні та викопні (енергоресурси, рудні ресурси)
Нормування енерго- та ресурсозбереження
Нормування природокористування
Належна виробнича практика (Good Manufacturing
Practice (GMP)
Краща доступна технологія (best available technigues)
Краща екологічна практика (best environmental practice)
Енерго- та ресурсозбереження
Замкненні ресурсні цикли
Інновації

1:3

1

Здоров’я
людини

Здоров’я
людини

1-4

5-6

1-7

*1=7 – порядкові номери складових екобезпеки
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Проблема забезпечення безпечності харчових продуктів є пріоритетним
напрямком державної політики і діяльності наукових установ. Погіршення
екологічної ситуації, що пов’язано з антропогенною діяльністю людини
вплинуло на якість продовольства, що споживає людина. Бо із зовнішнього
середовища надходить до 70% забруднювачів різної природи. Ці речовини
потрапляють і накопичуються в ланцюгу, що забезпечує обмін між живими
організмами і повітрям, водою і ґрунтом, та у харчовому ланцюзі пов’язаному з
якістю продовольчої сировини, харчових продуктів та їх збереженням,
пакуванням і маркуванням.
Ріст рівня забруднення зовнішнього середовища, кількість нових харчових
добавок обумовлює необхідність створення міжнародного законодавства.
Якість харчових продуктів потребує необхідності приділяти більше уваги
захисту природи і зовнішнього середовища.
В сучасних умовах необхідно ретельно вивчати вплив екологічних
факторів на організм тварин, стан ґрунтів, водних ресурсів. Сполуки, що
забруднюють харчові продукти поділяються на екзогенні і ендогенні. Ті
сполуки, що надходять із ґрунту внаслідок застосування великих доз
мінеральних добрив, засобів захисту рослин відносяться до класу ендогенних
забруднювачів. До цього класу належать речовини, що надходять у продукцію в
процесі виробництва продуктів із зовнішнього середовища. До них відносяться
інгібуючі речовини, випадкові потрапляння промислових відходів, продукти
згорання палива, радіонукліди та ін.
До

класу

ендогенних

забруднювачів

відносяться

речовини,

що

утворюються під дією фізичних і хімічних факторів. Це – агрохімічні токсини:
нітрати, нітрити, пестициди [15, 16, 17].
Стороні речовини – забруднювачі харчових продуктів, можуть потрапляти
із

засобами

консервування,

антибіотиками,

ферментними

препаратами,

харчовими барвниками, смаковими інгредієнтами.
Велику небезпеку серед екологічних факторів становлять бактеріальні
токсини та інші продукти обміну патогенних мікроорганізмів. Пліснява на
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продуктах містить хімічно ідентифіковані речовини, які є не лише сторонніми,
а й шкідливими.
До екологічних факторів, що забруднюють харчову сировину і харчові
продукти відносять залишки пестицидів. Вони спричиняють канцерогенні,
мутагенні, тератогенні і ембріотоксичні явища.
Автор [18] досліджував причини захворювання тварин, які умовно були
розділені на 4 групи причин: 1 – причини не пов’язані з впливом екологічних
факторів; 2 – можливий вплив екологічних факторів; 3 – можливий вплив
харчування; 4 – вірусні і паразитарні чинники. В результаті було встановлено,
що 34% досліджених тварин були хворими, що вірогідно пов’язано з
порушеннями годівлі тварин, або неякісним кормом, 30,9% захворювань тварин
– відносяться до паразитарних і вірусних проблем,

16,7% захворювань

зумовлені прямим впливом екологічних факторів. Враховуючи, що більшість
паразитарних і вірусних захворювань виникає на фоні послаблення імунітету та
факторів зовнішнього середовища то при відповідній імунізації ризик
захворювання зменшується в декілька разів [18], то значну частину цього
пункту автори віднесли до екологічних факторів. В результаті автор роботи [18]
прийшов до висновку, що 50,7% випадків захворювань безпосередньо пов’язані
з екологічними проблемами, а 30,9% - вірогідно з порушеннями імунітету,
внаслідок впливу екологічних факторів.
Висновки.
Ми можемо бути впевненими в екологічності продукту, що виробляється,
якщо на всіх стадіях виробництва виконуються нормативні вимоги. Так, на
початковій стадії плануються показники якості продукції на основі розробки
маркетингових стратегій. На етапі безпосередньо виробництва весь виробничий
процес контролюється за якістю вихідної сировини, а обладнання, що
використовується, повинно відповідати всім нормативам, а сам виробничий
процес – встановленим санітарно-технічним нормативам. Саме на етапі
виробництва виникають найбільші проблеми з якістю готових харчових
продуктів.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4
METHODOLOGIES, ARCHITECTURE FRAMEWORKS AND
INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT TOOLS

МЕТОДОЛОГИИ, ФРЕЙМВОРКИ АРХИТЕКТУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-002

Введение
Увеличивающийся масштаб разработки и уровень сложности приложений
информационных систем вынуждает применять два вида логических структур,
моделирующих, с одной стороны, конструкции создаваемых систем и, с другой
стороны, процесс их изготовления и модификации. Необходимость в таких
структурах определяется потребностями определения, описания, контроля и
управления. Истоки создания в эволюции таких структур восходят к 1960-м
годам,

ко

времени,

когда

информационные

системы

начали

только

применяться. В качестве важных достижений движения на пути их эволюции
могут быть отмечены: концепции подходов жизненного цикла, методологии
разработки систем и фреймворки архитектуры предприятия.
Несмотря на большую протяженность пройденного пути, а также
достигнутое существенное продвижение в сторону понимания проблемы и
важности полученных результатов, потребность в совершенствовании этих
формализмов до сих пор является актуальной. Как показывают исследования,
непрерывно проводимые с 1994 г. организацией Standish Group, количество
успешно выполненных проектов информационных систем в настоящее время
все еще остается низким и составляет 28% от инициируемых. В качестве
основных причин неудовлетворительного результата исследователи называют
следующие.

Во-первых,

это

-

несовершенство

и

неразвитость

самих

формализмов, во-вторых, - отрицание или неподготовленность пользователей к
применению тех, которые уже существуют, и в-третьих, - принципиальное
несоответствие этих средств ряду практически складывающихся ситуаций при
выполнении проектов разработки.
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Разработка информационных систем немыслима без инструментов
автоматизированной разработки (Computer-Aided System Engineering Tools,
CASE -Tools). Основополагающая основа этих инструментов определятся тем
или иным формализмом, избранного для нее подхода структуризации. Сегодня
в

качестве

существенно

инструментов
различающихся

CASE

применяется

программных

большое

пакетов.

Это

разнообразие
разнообразие

программных пакетов инструментов CASE, подходов методологий разработки
систем и фреймворков архитектуры предприятия, а также практическое
отсутствие систематизирующих исследований в этой комплексной области
существенно усложняют решение выбора подходящего набора средств для
создания и проведения разработки информационных систем.
Целью работы является анализ области архитектуры и фреймворков
архитектуры предприятия, а также инструментов инженерии информационных
систем предприятий и оценка их возможностей в описании, разработке и, в
конечном результате, проведении трансформации предприятия в целом.

4.1. Методологии разработки
Методология
обсуждаемых

разработки

систем,

профессионалами

как

терминов

многие
в

другие
области

из

широко

инженерии

информационных систем, до сих пор не получила универсального определения.
Однако, одно из наиболее полезных определений этого термина, данного
Британским обществом по вычислительной технике в 1983 г., сформулировано
следующим образом: «Методология разработки информационных систем – это
рекомендованный набор философских подходов, фаз, процедур, правил,
методов, средств, документации, менеджмента и обучения для разработчиков
информационных систем» [1].
Ранние компьютерные разработки, начиная с 1951 г., были реализованы
без применения явной методологии разработки информационных систем. В
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дальнейшем, начиная, примерно, с 1976 г., эта область стала объектом
повышенного внимания и систематических исследований благодаря усилиям
профессионального сообщества, в том числе, работе Технического комитета TC
8 IFIP. Современные подходы к разработке информационных систем начали
возникать в 1980-х гг. С тех пор эта область существенно продвинулась вперед.
Сегодня область методологий находится на этапе эволюции, называемом
постметодологическим периодом, пройдя до этого периоды предметодологий,
ранних методологий и методологий.
В результате проведенных исследований, в этой области был выработан
ряд фундаментальных теоретических положений, а также выпущено более
тысячи готовых (off-the-shelf) брендовых методологий. Однако практически
широкую известность из них получили немногим более десяти. По полноте
охвата этапов жизненного цикла разработки начало списка занимают
методологии: «Информационная инженерия» (Information Engineering, IE),
«Структурный

анализ,

дизайн

и

внедрение

информационных

систем»

(Structured Analysis, Design, and Implementation of Information Systems,
STRADIS), «Методология структурного анализа и проектирования систем»
(Structured Systems Analysis and Design Methodology, SSADM), а также
французская промышленно производимая методология MERISE.
Необходимо отметить, что то, что может поставить поставщик конкретной
методологии, может значительно различаться [1]. Методология может
колебаться от абсолютно роскошного продукта, детализирующего каждый шаг
и каждую решаемую задачу до неясного очертания основных принципов в
короткой брошюре. Она может охватывать широко отличающиеся области
процесса разработки от решения стратегических и организационных проблем
высокого уровня до подробностей реализации малых компьютерных систем.
Методология может рассматривать только концептуальные положения или
процедуры физического дизайна или целый ряд промежуточных шагов. Она
может колебаться от продуктов, разработанных для применения к проблемам в
среде или промышленности определенного типа, до всеохватывающей
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методологии общего назначения. Методология может быть потенциально
применимой

для

использования

подготовленными

специалистами,

любым
или

лицом,
созданной

или

только

для

высоко

пользователей,

разрабатывающих свои собственные приложения. Она может потребовать
большое количество людей, чтобы выполнить все предусмотренные в ней
задачи, или она может не предусматривать ни одной из задач. Методология
может включать или не включать средства CASE.
Учитывая эту широту диапазона вариаций в возможностях поставляемых
методологий, для проведения сравнительного анализа определен набор их
существенных характеристик. В их состав включены философия методологии,
набор уровней абстракций или представлений, используемые методы и
средства, выходы промежуточных и окончательного этапа методологии,
широта охвата методологиями этапов жизненного цикла и продукт, то есть, то,
что покупатели фактически получают, приобретая методологию [1].
Анализ этих характеристик показал, что наибольшую привлекательность
для предприятий представляет методология «Информационная инженерия» как
методология, включающая в себя все этапы жизненного цикла, начиная от
стратегического

планирования

предприятия

и

заканчивая

этапом

сопровождения разработанной системы.

4.2. Фреймворки архитектуры предприятия
Сегодня, как среди бизнес-менеджеров, так и среди менеджеров по
информационным системам, наблюдается растущее движение к использованию
термина «архитектура предприятия» для обозначения исчерпывающего
описания всех ключевых элементов и взаимоотношений, составляющих
организацию. Когда менеджеры говорят о согласовании между бизнеспроцессами и целями, программными приложениями информационной системы
и системами промежуточного программного обеспечения, они полагаются на
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архитектуру предприятия, чтобы определить, как должно быть достигнуто
согласование между бизнесом и информационной системой.
Существует много определений архитектуры предприятия [2]. Авторы
одних определений, например, Gartner Group считают, что архитектура – это
процесс трансформации, который распространяется на видение и стратегию
бизнеса предприятия. Другие, такие как Центр исследований информационных
систем

Массачусетского

технологического

института,

считают,

что

архитектура предприятия - это некоторый абстрактный объект, а не процесс, и
что это понятие охватывает как организационные аспекты предприятия, так и
его

информационные

технологии:

«Архитектура

предприятия

-

это

организационная логика для ключевых бизнес-процессов и ИТ-возможностей,
отражающая требования к интеграции и стандартизации операционной модели
компании». Согласно [3] «архитектура предприятия» связывает миссию, цели и
задачи организации с рабочими процессами и с технической или ИТинфраструктурой, требуемой для их выполнения». Хорошая архитектура и
соответствующая

документация

позволяют

значительно

облегчить

сопровождение информационной системы предприятия, чтобы она не устарела
и не требовала внесения изменений еще до того, как будет построена.
В определении термина «фреймворк архитектуры предприятия» также
отсутствует полное согласие. Некоторые из профессионалов считают, что
фреймворк архитектуры предприятия – это методология. Так, например, [4]
утверждает,

что

«фреймворк

архитектуры

предприятия

-

это

стандартизированная методология, которую организации используют для
создания, описания и изменения своей архитектуры». Другие, например, [3]
определяют этот термин как систему строительных блоков архитектуры или
представлений, состав которых образован совокупностью методов, стандартов,
инструментов и общего словаря, являющихся средствами для реализации и
интеграции строительных блоков в единую архитектуру предприятия. Третьи
источники, например, [5] считают, что фреймворк архитектуры предприятия это базовая структура (например, метод), наполненная набором инструментов,
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таких, как эталонные модели, которые можно использовать для разработки
широкого спектра различных архитектур как частей архитектуры предприятия.
Первый фреймворк был опубликован в пионерской работе Джона Захмана
[6] в 1987 г. За это время пришло и исчезло множество фреймворков
архитектуры предприятия. Сегодня в этой области доминируют несколько
фреймворков: Zachman Framework for Enterprise Architecture (ZFEA), Department
of Defense Architecture Framework (DoDAF), Federal Enterprise Architecture
Framework (FEAF), Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF), и The
Open Group Architectural Framework (TOGAF).
Фреймворк Захмана для архитектуры предприятия (Zachman Framework
for Enterprise Architecture, ZFEA). В основе фреймворка Захмана используется
набор из шести представлений - «Планировщик», «Владелец», «Конструктор»,
«Технолог», «Субподрядчик» и «Пользователь» [6]. Второе измерение
концепции Захмана касается шести основных вопросов: «что», «как», «где»,
«кто», «когда» и «почему», называемых аспектами рассмотрения предприятия и
его информационной системы. Эти два измерения изображают в виде плоской
таблицы, где представления размещены в виде строк, а аспекты в виде
столбцов. Таким образом, фреймворк теоретически обосновывает, что для
полной спецификации архитектуры предприятия и соответствующей ему
информационной системы требуется разработать тридцать согласованных
между собой моделей и шесть типов программных объектов. К этой таблице
фреймворк добавляет шесть следующих основных правил, которые должны
выполняться при разработке указанных моделей.
1. Столбцы таблицы фреймворка не упорядочены.
2. Каждый столбец имеет простую базовую модель.
3. Базовая модель для каждого столбца должна быть уникальной.
4. Каждая строка символизирует особое, уникальное представление.
5. Каждая ячейка является уникальной.
6. Интеграция всех моделей ячеек одной строки устанавливает полную
модель представления, соответствующего этой строке.
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Фреймворк архитектуры Министерства обороны (Department of Defense
Architecture Framework, DoDAF). Фреймворк DoDAF строится на семи наборах
представлений: «Возможности», «Данные и информация», «Операции»,
«Проект», «Сервисы», «Стандарт» и «Системные» [7]. Восьмое представление,
«Все представления», дополняет другие представления, обеспечивая связь
между представлениями посредством словаря определения терминов и
предоставления информации на уровне контекста, сводки или обзора. Этот
фреймворк содержит описания конечных продуктов, а также рекомендации и
правила для согласованности. Это обеспечивает «общий знаменатель для
сравнения и интеграции семейств систем, общесистемных сред, а также
взаимосвязанных и взаимодействующих архитектур».
Фреймворк архитектуры федерального предприятия (Federal Enterprise
Architecture

Framework,

FEAF).

Разработка

фреймворка

архитектуры

федерального предприятия следовала отраслевой тенденции определения
архитектурных фреймворков для руководства при разработке больших и
сложных систем [8]. Главная цель FEAF - организовать и продвигать обмен
федеральной
Архитектурные

информацией
сегменты

для

всего

разрабатываются

федерального

правительства.

индивидуально,

в

рамках

структурированных руководящих принципов, при этом каждый сегмент
рассматривается как собственное предприятие в рамках Федерального
предприятия. Федеральная архитектура предприятия дает рекомендации
федеральным агентствам США в отношении фреймворков. FEA позволяет
гибко использовать методы, рабочие продукты и инструменты, которые будут
использоваться отдельными федеральными агентствами.
Фреймворк архитектуры предприятия Министерства финансов (Treasury
Enterprise Architecture Framework, TEAF). Министерство финансов состоит из
ряда отделений, которые функционируют как отдельные предприятия.
Следовательно, архитектура предприятия должна отображать взаимосвязи
между организациями для управления ИТ-ресурсами. TEAF направлен на
содействие «интеграции, обмену информацией и использованию общих
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требований в отделе» [9]. Подобно DoDAF, TEAF включает описания рабочих
продуктов для документирования и моделирования архитектур предприятия.
TEAF также прямо заявляет, что эти рабочие продукты соответствуют моделям
FEAF и продуктам DoDAF.
Архитектурный фреймворк Open Group (TOGAF). TOGAF фокусируется
на

критически

важных бизнес-приложениях, в которых

используются

строительные блоки открытых систем. Ключевым элементом TOGAF является
метод разработки архитектуры (ADM), который определяет процесс разработки
архитектуры предприятия [10]. TOGAF объясняет правила разработки хороших
принципов в виде рекомендаций, а не предоставляет набор жестких принципов
архитектуры. Принципы-рекомендации организованы в виде трехуровневой
иерархии и включают в себя принципы принятия решений на предприятии;
принципы

по

ИТ

ресурсам;

принципы

архитектуры

для

разработки,

проектирования, обслуживания и использования.

4.3. Инструменты разработки информационных систем
Как было уже отмечено выше, разработка информационных систем
немыслима без инструментов CASE. Так, согласно определению методологии
CASE

средства

Рассматривая

являются

наиболее

ее

неотъемлемым

продвинутую

и

составным

компонентом.

всеобъемлющую

методологию

«Информационная инженерия» необходимо отметить воплощающий её
программный продукт CASE CA GEN, выпущенный в 1987 г. компанией Texas
Instruments под названием Information Engineering Facility. Претерпев несколько
раз изменение своего названия и компании-владельца, сегодня он поставляется
под названием CA GEN компанией Broadcom. Продукт предоставляет единую
интегрированную среду разработки, управляемую моделями. Поддерживая все
этапы жизненного цикла, он концентрируется как на бизнесе, так и на
технологиях. Продукт способен генерировать пять типов приложений, включая
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web-приложения, клиент-сервер, толстый клиент и др. CA GEN способен на
основе создаваемых моделей осуществлять автоматическую генерацию кода
программ приложений на таких языках, как Java, C++, Cobol или Oracle для
нескольких платформ системной среды, таких, как z/OS, Linux, UNIX, Java,
.NET и Windows [11].
Другой

класс

профессиональным

инструментов
сообществом

инженерии
термином

систем,

объединенный

«инструменты

архитектуры

предприятия» (Enterprise Architecture Tools), возник в конце 1980-х гг. Сегодня
в мире насчитывается около пятидесяти коммерческих продуктов и более
двухсот продуктов инструментов архитектуры предприятия с открытым
программным кодом [12].
Список коммерческих готовых инструментов архитектуры предприятия по
убыванию рейтинга возглавляют следующие два CASE продукта: Enterprise
Architect и System Architect.
Enterprise Architect (Sparx Systems) - это корпоративное решение для
визуализации, анализа, моделирования, тестирования и обслуживания систем,
программного обеспечения, процессов и архитектур. В продукте реализованы
три группы функций: разработка приложения, архитектура предприятия и
управление требованиями.
Совокупность функций «разработка приложения» включает в себя
управление

доступом/авторизацией,

интеллектуальную

поддержку

редактирования кода, рефакторинг кода, инструменты для совместной работы,
тестирование на совместимость, моделирование данных, отладку, управление
развертыванием,

мобильную

разработку,

программирование

без

кода,

генерацию отчетов с аналитикой, разработку программного обеспечения,
отслеживание и управление изменениями в коде, управление тестированием,
управление версиями.
Группа функций «архитектуры предприятия» охватывает управление
архитектурой, отображение возможностей, составление диаграмм, управление
идеями, моделирование и симуляцию, управление проектом, дорожную карту
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трансформации и управление версиями.
Раздел функций «Управление требованиями» поддерживает управление
изменениями,

сотрудничество,

отслеживание

истории,

приоритезацию,

составление отчетов, генерацию отчета о состоянии, отслеживание статуса,
сводные отчеты, управление задачами и ведение списка дел.
Enterprise Architect поддерживает фреймворки TOGAF, DoDAF, MoDAF,
NAF, FEAF, ZFEA, содержит встроенные средства моделирования BPMN,
BMM, DFD, IDEF, UML и др., поддерживает языки C, C++, C#, Java, PHP,
Delphi, Python, Perl.
System Architect (UNICOM Global) - это программное обеспечение для
архитектуры предприятия, которое включает в себя такие функции, как
управление портфелем приложений, отображение возможностей, построение
диаграмм,

моделирование

и

симуляция,

а

также

дорожная

карта

трансформации. Продукт поддерживает фреймворки TOGAF, DoDAF, MoDAF,
NAF, методы моделирования данных ERD и IDEF1X, методы моделирования
бизнеса BPMN, BMM, IDEF0, IDEF3 и объектное моделирование UML. В
качестве целевых языков в продукте могут быть использованы C++, CORBA,
Java, а в качестве систем баз данных - IBM DB2, Ingres, ORACLE, MS SQL
Server. Для осуществления процессов реинженерии и синхронизации моделей
данных в нем предусмотрена возможность интеграции с инструментами IBM
Infosphere Data Architect (IDA) и ERWin Data Modeler.

4.4. Обсуждение
В областях методологий разработки, фреймворков архитектур предприятия
и инструментов разработки информационных систем существует много
неопределенности и неоднозначности. Это относится как к каждой из областей,
взятой в отдельности, так и, еще в большей степени, несмотря на
существующую тесную связь между этими областями, к объединяющим их
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отношениям. Указанные проблемы определений касаются терминов, таких, как
«архитектура предприятия», «фреймворк архитектуры предприятия», «метод»,
«методология», а также различий между ними. Так, например, существующим
фреймворкам архитектуры предприятия в явном [5] или неявном виде
приписывается

роль

методологий

разработки,

позволяя

пользователям

ошибочно полагать, что фреймворк полностью описывает процесс создания
конечного продукта – действующей системы. Каждый из фреймворков, даже те,
которые

считаются

фактически

сложившимися

стандартами,

приводит

собственную формулировку фреймворка архитектуры предприятия [5].
Однако,

несмотря

на

эту

неопределенность

и

неоднозначность,

«архитектура предприятия» внесла существенный вклад в развитие методов и
средств, позволяющих структурировано, при помощи символов и графики,
фиксировать интегрированное представление структуры предприятия, а также
его системных и прикладных информационных технологий в их текущем и
желаемом будущем состоянии. Так, например, фреймворк Захмана дает
теоретическое обоснование существования полного структурированного набора
компонентов объекта, полностью описывающих объект, для которого
необходимы явные обязательные модели для создания, функционирования и
изменения объекта. Этот фреймворк, изображенный графически в виде
таблицы, несомненно, является полезным как контрольный лист при экспертизе
любого проекта информационной системы, а также для выполнения и
управления проектом. Другие фреймворки, такие как DoDAF, FEAF и TEAF,
являются примерами отраслевых фреймворков архитектуры предприятия,
отражающие в деталях специфику соответствующих отраслей. TOGAF, как и
ZFEA, является фреймворком архитектуры предприятия общего назначения. Их
средства

позволяют

описать

архитектуру

предприятия

в

больших

подробностях.
В области CASE инструментов архитектуры предприятия отсутствует
упоминание

о

ее

связи

с

инструментарием

методологий

разработки

информационных систем, и, наоборот, в методологиях не упоминаются
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инструментальные средства архитектуры предприятия. Однако эти два класса
CASE продуктов имеют много общего. Их сходство проявляется в одинаковом
характере получаемого на выходе продукта и в общей причине их
возникновения - острой потребности бизнеса в высокопродуктивных средствах
разработки эффективных приложений предприятий. При этом основной
движущей силой развития и продвижения являются конкуренция, высокая
стоимость инвестиций в ИТ предприятий и низкий уровень их возврата.
Вместе с тем между ними существуют существенные различия.
Характеризуя два самых продвинутых, насыщенных фреймворками и методами
инструмента CASE архитектуры предприятия, такие как Enterprise Architect и
System Architect, можно заметить, что они оба не обеспечивают поддержку
навигации разработчика в выборе средств из имеющихся в составе их
арсеналов. Они полностью относят решения такого выбора к области знаний и
навыков, которыми, как предполагается, должен обладать пользовательразработчик. В противоположность этому CASE инструменты методологий,
наоборот, обеспечивают такую навигацию, но только по своей единственной
жесткой траектории разработки. Это является одним из принципиально важных
различий между рассматриваемыми классами CASE средств.
Сравнивая стоимость продуктов из этих двух классов, следует отметить,
что нижняя цена лицензии на ограниченный комплект CA GEN Broadcom на
одно рабочее место составляет 50 000 долларов, а верхняя ее цена находится в
диапазоне несколько сотен тысяч долларов. Цена же одной лицензии на
Enterprise Architect Sparx Systems в зависимости от его редакции колеблется от
229 до 899 долларов. Таким образом, вполне очевидно, что рассмотренные
продукты из этих двух областей по их практическим возможностям должны
быть отнесены к инструментам существенно различающихся категорий.
Несмотря на высокий уровень финансирования, вложенного в CASE
средства

архитектуры

предприятия,

ряд

современных

исследователей

подвергает их серьезной критике, называя эту область «причудой века» из-за её
недостаточной результативности и эффективности [13]. Однако, несмотря на
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эти проблемы, область привлекает обилием важных новых методов и средств,
которые могли бы стать намного полезнее за счет их усиления, например,
средствами адаптивного управления навигацией разработчика в выборе
моделей и средств в зависимости от прикладной специфики проекта разработки
или ситуации.

Выводы
В

работе

рассмотрены

и

обсуждены

формализмы

разработки

информационных систем – методологии разработки и фреймворки архитектуры
предприятия, а также инструменты CASE, основанные на этих формализмах.
Определены их характеристики, особенности применения, а также сходство и
различие. Предложено направление дальнейшего развития инструментов
разработки систем, которое бы способствовало объединению лучших свойств
двух рассмотренных подходов за счет применения средств адаптивного
управления навигацией в выборе моделей и средств в зависимости от
прикладной специфики проекта разработки.
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5
CREATING ALGORITHMS FOR DESIGNING SDN IN ORDER TO STUDY
CHARACTERISTICS OF NETWORK PERFORMANCE

СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПКС С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-023

Introduction
The formation of software-defined networks (SDN) can be considered as one of
the directions associated with the improvement of the known approaches in the
organization of network architectures and its management. On their basis, it is
possible to provide the provision of new sets of services with additional properties to
users. It can be considered that SDN technology in the near future will allow
introducing aspects of the openness of the code of the network component of the
cloud infrastructure. It is considered the most conducive framework for the
development and implementation of a wide range of applications.

5.1. Methods and resources for managing network resources and
information flows in the SDN
The main condition for a computer network is the performance of those
functions and the provision of those services in the interests of which it specialized.
For example, permission to access Internet resources, the company's ERP concept, email exchange, the provision of IP telephony, etc. if it successfully carries out the
tasks for which this line was formed.
Efficiency, security, comparability, controllability, security, scalability and
scalability associated with the quality of problem execution and service delivery by
the network are considered to be additional significant conditions imposed on the
network [1, 2].
Network management tools imply concepts that perform supervision and
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management of networked devices. At the same time, such a concept analyzes the
network as a whole.
Network manageability is the right to manage and control centrally the state of
the main network devices, and in addition to detect and regulate problems
(automatically and at the expense of the administrator), carry out performance
research and draw up a plan for the formation of a network.
Aggregate intelligence for future infrastructure planning and be vendorindependent.
As the network grows, overall tasks such as efficiency, disruption handling,
network configuration, and reliability of information increase.
In the concept of management, it is especially clearly expressed in large
networks: corporate or mass. In the absence of a management concept in such
networks, a large competent expert is needed, where the special equipment of the
network is determined, which leads to an increase in additional costs.
Management concepts will enable load reassignment in the event of equipment
failures, traffic optimization to increase efficiency from existing networks, and
complex network shaping by considering traffic and anticipating future user and
information system needs. Infrastructure capital management and forecasting
resources make it possible to avoid communication overhead or performance
degradation in network services by continuously monitoring and managing traffic
movement. In a similar way, the main issues of network management concepts are
considered to be the provision of the required level of performance and reliability of
the network, and the effectiveness of their management is determined by the
characteristics of the performance and strength of the network.

5.2. Comparison of layouts to control in the SDN
SDN is an aspect to the concept of computer networks, where the degree of
network management and the degree of information transfer are divided. According
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to the management, the role of the switch is carried out to a separate main device the OpenFlow control device.
This aspect makes it possible to dispose and monitor the state of the network on
a logically concentrated controller. The relationship between the degree of control
and the degree of communication (physical part) is performed using a common
unified direct interface.
The PMS makes it possible in the main to solve the following:
- Separation of the degrees of control and transfer of information.
- Logically centralized degree of information control.
- Unified and common interface that does not depend on the supplier of devices
, between the degrees of information transfer and management.
- Virtualization of physical network resources.
- The architecture of the SDN contains three degrees, according to Figure 1:
- The network infrastructure layer contains both a set of network devices and
transmission channels.
- Network add-ons that implement all control functions without exception.
Control (software interface) on which the entire network is monitored. The
entire network can be understood to mean both the topology of the network and the
position of the network devices, i.e. worldwide understanding of the web.

Figure 1 - Architecture of SDN
Innovative routers solve two problems: information management - packet
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processing and approval of the route, according to the current state of the router, and
information transfer. Within the framework of the whole network, it is possible to
note the level of information transfer, which consists of the means of transmitting
information, and the degree of control over the states of the means of transmitting
information.
Since there is a distribution of degrees in the SDN, it is possible to note the
subsequent advantages of the SDN and the proposed concentrated management in
accordance with the comparison with classical networks:
Programmability and elasticity of network management. This greatly simplifies
the likelihood of modification by the network by researching the latest software or
optimizing existing ones.
Network management adaptability. Grants the right to change the actions and
position of the network in the order of this period. This procedure provides for
changing operating conditions and adapting to them, to the changing needs of
network users through the formation of the latest network software and services.
Independence from the equipment and associated (English proprietary) software
of network equipment manufacturers. Ability to self-scale and deploy the degree of
management and communication.
Increased durability when "moving away" from the distributed state in the
network for its management. Each of the nodes holds the information base of the
distributed duplicate channel states. Thus, such a concentrated database includes
significantly less inconsistent information. This kind of aspect makes it possible to
reduce the possibility of cycles in the network.
Simplification of the texture and logic of Ethernet devices, since they do not
need to process a huge amount of different information, but it is enough to implement
the principles acquired from the controller.
Gradually lowering the cost of network equipment and network infrastructure
through the distribution of degrees.
Thus, the SDN aspect makes it possible to significantly automate and facilitate
the management of networks due to the emergence of the ability to "program" them,
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thereby allowing the creation of elastic scalable networks that have every chance of
adapting to the requirements of the functioning and needs of network users.
In addition, it is possible to highlight shortcomings in the SDN:
1. Security: the control device is considered a restricted area of the network.
2. Scalability: The controller receives more traffic from an increasing number of
OpenFlow switches. The adoption of the newest flows may increase with the increase
in the volume of the network and network equipment.
3. Efficiency: directly depends on the controller's performance.
Methods of information flow control in SDN
In contrast to distributed algorithms used in classical networks, in SDN can
apply concentrated methods of information and infrastructure management, which are
not implemented in in the form of protocols, and in the form of network additions for
the controller.
The construction of the route in the SDN is performed on the basis of the global
concept of the network (the state of all network components), which must be
maintained in a valid state. It should be emphasized that this kind of centralization
aspect makes it possible to manage the information flows in the network in the most
elastic, swift and efficient manner.
The PCS emphasizes two key layouts for setting laws in switches that
implement a specific route for the flow of information:
1. Reactive aspect - upon a request to determine the newest flow, the master
creates one principle and assigns it to the distributor that initiated the request.
2. Proactive aspect - upon a request to determine the newest flow, the control
device calculates the route (or part of it) for the flow and determines the appropriate
principles for all switches of this route without exception.
Static Flow Entry Pusher application - allows you to define principles for flows
from switch to switch based on the obvious selection of switch ports by the user.
Supports the insertion and elimination of persistent flows.
The Circuit Pusher application is built on top of the Static Flow Entry Pusher,
Device Manager and Routing services based on their REST API in order to build a
MONOGRAPH

68

ISBN 978-3-949059-22-3

Innovative technologies in the life of modern man ‘ 2021

Part 12

single shortest path within the boundaries of one OpenFlow island (i.e., part SDN
networks between routers that do not support the OpenFlow protocol).
Experiments according to information flow management are carried out in order
to measure labor productivity:
a) controller (network-wide operating concept);
b) OpenFlow switch.
The performance of the SOS is measured as the number of requests served in the
form "PacketIn" per period piece. In addition, in any SOS there is a limitation in the
largest number of switches connected to one instance of the add-on. The performance
test model depends on the order of measurements. For testing, the project "cbench"
[3, 4] is used, which emulates a certain number of switches. When testing the
required performance, after sending any action "PacketIn", the imaginary distributor
waits for a decision and after that repeats the request. When testing full performance,
the distributor does not wait for a decision, but dispatches the latest event at the same
time.
Send and implement the "PacketIn" event only the virtual distributor, emulated
by the cbench program, is capable. However, all other actions, without exception,
must be carried out by the shell with the proper logic of measuring the executed code.
The delays that appear in different ways of managing switches can be a sign of
control performance [5, 6].
The delay in processing the first packet in the series is determined, that is, the
distributor processes different packets two times to transmit one packet of
information. In this case, the average difference is a number of modes. For this
reason, the effectiveness of the concept is determined by the number of calls to the
controller. Since when scheduling questions in a computed computable concept, the
sites are previously familiar, it is likely to use the "ProActive" way of managing the
concept in order to minimize calls to the controller. But the largest number of regular
flows in one switch at the same time does not exceed 1700 for switches running
Pronto firmware, approximately 1500 for HP switches.
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5.3. Method of collecting statistics
Each distributor using OpenFlow guarantees the service of both SNMP protocol
and OpenFlow OF_STAT tables with flow statistics.
In addition, most switches support the local controller service that meets the
requirements of the network controller.
Standard resources of the local controller make it possible to acquire the
following data:
a) a complete table of flows;
b) a list of absolutely all tables;
c) list of ports;
d) statistics of ports;
e) position of ports;
f) speed of ports.
SNMP tools make it possible to acquire data about all the components of the
switch hardware and software. The key data needed for clear routing and network
management are:
a) the number of packets passed through the port;
b) the number of bytes transmitted through the port;
c) mediocre speed in packets / s;
d) mediocre speed in bytes / s;
e) processor and memory load on the switch;
e) the lengths of the order of the ports.
Acquired information about the average number of packets over a period of time
(at the entrance and exit of the interface), as well as the size of traffic, freely switch to
modeling the magnitude of the mediocre stage of the period between packets. Let's
use the formula to extract the exact expectation:

τ=

t
(1)
N,

where t is the study period,
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N is the average number of packets.
The variance of the period distribution between packets is calculated in a similar
way:

τ3
Dτ = D N * . (2)
t
The problem of reconciling totals acquired from different keys remains obvious.
The SNMP act provides the most reliable information, but not all the characteristics
of the software delivery without exception are easily accessible through it. Statistics
regarding the number of bytes per stream, for example, according to manufacturers,
can differ from reality by up to 20%. While the number of packets per stream is
calculated accurately.
As practice shows, numerous network devices such as switches are not managed
with the recommended load and the results are rapidly increasing. In the fight against
hard measurement errors, 3 approaches are used: the first, a rare case of rapidly
emerging measurements from further processing; second, the use of robust processing
methods; third, pooling the sample makes it possible to rapidly reduce the impact of
anomalous studies.
All projects for collecting data according to SNMP have every chance to save it
in the database, but taking into account the huge amount of information, this is not
always rational. The best practice is to store the information in the Round Robin
Database (RRD) format, which allows the information to be saved over long periods
of time without requiring a significant amount of memory. All industrial projects for
data collection according to SNMP have RRD support. The task in this case is the
synchronized data of SNMP and Openflow counters.
The second characteristic is the zeroing of individual SNMP counters after
reading from them, which makes it possible to have only the current data. In
accordance with absolutely all the limitations and distinctive features, a method was
designed to extract statistical information from two keys and develop a common
subject with absolutely all data.
To extract information from a subject, one should know the type of statistics
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(limiting or cumulative), and the quality of the multiplicity of meanings (a separate
definition or an insured category of measurements).

5.4. Design features of the network structure
With the open source software Cbench, it is possible to emulate every number of
OpenFlow switches to measure different performance characteristics of the
controller, including minimum and maximum controller recall, highest throughput, as
well as throughput and controller pause with a narrow packet count. we will use
Cbench to measure the performance of the controller's bandwidth. In this case, we
will set the number of threads per second that the control device can cope with.
In the OpenFlow SDC, the control device detects and stops forwarding flows
through the OpenFlow distributor. The assembly process can occur statically before
the arrival of packets (proactive), or movably, as part of the subsequent move
(reactive) [7, 8].
The final flow setting is especially sensitive due to the fact that the flows delay
the first set somewhat. After configuration, the flow forwarding position remains in
the cache in the OpenFlow switch so that this move does not resume in any way for
further packets in the same flow.
The OpenFlow distributor also informs the states of caching and saving data in
an unspecified period, according to the expiration of a specific timeout or after a
specific phase of inactivity [9, 10]. Installation progress, where both streams are
considered to be a necessary component of the PMS, is a more likely source of
confined areas [11, 12].
Cbench software measures various performance characteristics associated with a
stream montage period. Cbench emulates a configurable number of OpenFlow
switches, so that all of them, without exception, are connected to one OpenFlow
controller [13, 14]. Any emulated distributor sends a set number of newest flows
(OpenFlow packet_in) with alerts to the OpenFlow master, waits for a proper
MONOGRAPH

72

ISBN 978-3-949059-22-3

Innovative technologies in the life of modern man ‘ 2021

Part 12

counterflow option (OpenFlow flow_mod or packet_out), and introduces a time
difference between the request and the decision [15, 16].
Cbench holds two work orders: pause order and throughput order. In pause
order, any allocator holds exactly one emulated new thread request, waiting for a
decision before a subsequent request. The pause order measures how long the
controller will process an OpenFlow request at low load.
In order of throughput, any allocator sends out a huge number of requests up to
and including buffering. Likewise, the order of the throughput makes it possible to
determine the highest rate of the stream option that the controller can store.

Conclusion
Before conducting research to study the performance characteristics of the
telecommunications component, methods and resources for managing network
resources and information flows of the SDN were studied. Provided unified data and
made a comparison of approaches to control in the PMS.
The importance of the network operating concept in the management of flows
and network devices is presented.
A method for designing experimental SDN standards using the direct OpenFlow
protocol has been developed in order to carry out studies of network performance
characteristics based on collecting statistics. According to this method, 2
experimental standards were developed for performing studies.
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6
RELATIONSHIP BETWEEN GEOMECHANICAL PROCESSES IN THE
ZONE OF THE ASH DEEP FRACTURE AND MANIFESTATIONS OF
LOCAL SEISMICITY IN TRANSCARPATHIA

ЗВ'ЯЗОК ГЕОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ ТА ПРОЯВІВ
МІСЦЕВОЇ СЕЙСМІЧНОСТІ В ЗАКАРПАТТІ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-028

Вступ.
Екологічний стан Закарпаття може визначатися сейсмотектонічними
процесами в регіоні, тому важливо вивчення стану геодинаміки регіону та їх
звязків із розрядкою напружено деформованого стану верхніх шарів земної
кори. На Закарпатському внутрішньому прогині періодично реєструються
місцеві землетруси різної магнітуди та просторового розподілу. Аналогічні
дослідження геофізичних полів в регіоні відмітили вплив на сейсмічність
Закарпаття варіацій динамічних параметрів сучасних горизонтальних рухів
кори.

Актуально

вивчення

просторово-часового

розподілу

місцевої

сейсмічності в плані дослідження інтервалів кореляції рядів спостережуваних
параметрів, зокрема динамічних параметрів. Відмічені результати попередніх
досліджень вказували на супроводження інтервалів динамічних рухів кори
періодами сейсмічності. Метою дослідження є вивчення характеру рухів кори,
сейсмічності регіону, їх звязків. Об’єкт дослідження- сейсмотектонічні
процеси в Закарпатському внутрішньому прогині. Предмет дослідження – рухи
кори, прискорення рухів в зоні Оашського глибинного розлому, сейсмічність
Закарпаття. Методи дослідження: використано зміщення порід верхніх шарів в
зоні Оашського глибинного розлому за 2019 рік, результати сейсмічних
спостережень в Закарпатті, проведено розрахунок кінематичних характеристик
геомеханічних рухів кори в регіоні. Опрацьовано результати комплексних
геофізичних спостережень отриманих на режимних геофізичних станціях
Карпатської дослідно-методичної геофізичної та сейсмологічної партії Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна НАН
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України.

6.1. Дослідження геофізичних аспектів екологічного стану
сейсмогенеруючих регіонів.
При дослідженні звязку геофізичних полів застосовано методику
динамічних характеристик рухів кори, просторово-часовий розподіл місцевих
землетрусів.
В умовах сучасних змін клімату як в Україні, підвищується імовірність
настання екстремальних гідрологічних явищ, зокрема катастрофічних паводків
різного походження[1]. Ці процеси також зв’язані з динамічними параметрами
регіону та геомеханічними процесами екологічного характеру. Структурнокінематичні дані про деформації верхньої частини земної кори та побудова
моделі напружено-деформованого стану земної кори регіону необхідна для
подальших геолого-пошукових та інженерно-геологічних досліджень[2]. В [3]
розглянуто

методику

визначення

деформаційних

характеристик

шарів

розрахункових моделей ґрунтової товщі для еквівалентного лінійного і
нелінійного моделювання її реакції на сейсмічні впливи. Найбільш активними в
сучасному сейсмотектонічному процесі є розриви карпатського простягання,
відбуваються землетруси протилежних типів, оскільки в тиловій зоні насувів
формуються умови розтягу в тому самому напрямку, що й стиснення в їхній
фронтовій частині[4]. Для відслонень Вигорлат –Гутинської гряди зафіксовано
повторювані закономірності в типах реконструйованих полів напружень та
орієнтації головних осей, переважають поля напружень зсувного та скидового
типу[5]. Розроблено передумови використання приповерхневих геохімічних
показників в комплексі з геологічними параметрами для отримання додаткової
інформації про типи розломів та наявність тектонічно-екранованих покладів[6].
Розроблено систем моніторингу за станом геологічного середовища з
використанням сучасного математичного апарату та інформаційних технологій,
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важливою складовою є локальний моніторинг територій розташування
потенційно небезпечних об'єктів[7]. Підтвердження кореляційним аналізом
відомих закономірностей вказує на об'єктивність методу, кореляційний аналіз
дозволяє виявляти нові тенденції, невідомі раніше залежності у будові осадових
відкладів, що вказує на необхідність подальшого їх статистичного аналізу[8].
В[9] Досліджено сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного
розлому та їх зв'язок із електромагнітною емісією. Відмічено процес
розширення

порід

та

наявності

періодів,

коли

корелюються

покази

електромагнітної емісії із періодами підвищеного сейсмотектонічного фону.
Сейсмотектонічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині зв̕'язані з
геофізичними полями: магнітним полем, радіоактивним фоном, розширення
порід супроводжується підвищенням сейсмічності краю[10]. Сейсмотектонічні
процеси знаходять відгук у змінах параметрів геофізичних полів.

6.2.Геодинаміка регіону та просторово-часовий розподіл землетрусів в
2019 році. Закарпатський внутрішній прогин.
На території Закарпаття функціонують постійно діючі пункти геофізичних
спостережень (рисунок 1).
Травень 2019 року. В травні зареєстровано на території Закарпатського
внутрішнього прогину 17 місцевих землетрусів. Середнє місячне прискорення
за травень становить: 1.52 мкм/добу2 (рисунок 2).
Середньодобове значення прискорення рухів кори в зоні Оашського
глибинного розлому за травень 2019 року становить: +49 нстр/добу2(рисунок
3).
Сейсмічність регіону відмічено в другій декаді травня, відчутних
землетрусів з початку року не зареєстровано.
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Рисунок 1. Карта-схема розташування режимних геофізичних,
сейсмічних та деформометричних станцій спостережень на території
Закарпаття:1- режимна геофізична станція «Брід»; 2-режимна геофізична
станція «Нижнє-Селище»; 3-режимна геофізична станція «Тросник»; 4сейсмічна станція «Міжгір'я»; 5-сейсмічна станція«Рахів»; 6-режимна
геофізична станція «Берегове»; 7-режимна геофізична станція «Мукачево»; 8пункт деформометричних спостережень «Королеве»; 9-сейсмічна
станція«Ужгород»; 10-Сейсмічна станція «Холмці».
Червень 2019 року. В червні 2019 року в Закарпатті відмічено 10
землетрусів. Середньомісячна величина прискорення рухів кори за червень
2019 року становить: 1.51 мкм/добу2(рисунок 4).
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Рисунок 2. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому за травень 2019 року.

Рисунок 3. Прискорення рухів кори( крива чорного кольору) та
місцева сейсмічність( діаграма сірого кольору) за травень 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.

Рисунок 4. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому за червень 2019 року.
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Коливання прискорення рухів земної кори характерне періодичністю
тривалістю 4-5 діб та амплітудою величиною 0.7 мкм/добу2. Середньодобове
значення прискорення величиною 49 нстр/добу2 представлено на рисунку 5.

Рисунок 5. Прискорення рухів кори ( крива чорного кольору) та
місцева сейсмічність ( діаграма сірого кольору) в червні 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
Три групи сейсмічних серій в червні 2019 року тісно зв’язані із швидкими
рухами кори в зоні Оашського розлому, перша група відбуваються в період, що
завершується

аномальним

значенням

прискорення

зміщень

точок

спостережень, друга група землетрусів, зареєстрованих в другій декаді місяця
проходить в період аномальних величин прискорень рухів кори. Серія місцевих
землетрусів відбулася в часовий інтервал між максимумами прискорення рухів
кори, тривалість 9 діб. Липень 2019 року. В липні 2019 року в досліджуваному
регіоні зареєстровано 5 місцевих землетрусів. Середнє значення прискорення
рухів кори становить: -0.276 мкм/добу2 (рисунок 6).

Рисунок 6. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому в липні 2019 року.
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Середньодобові величини прискорення рухів кори за липень 2019 року
становить: -8.9 нстр/добу2 (рисунок 7).

Рисунок 7. Прискорення рухів кори (крива чорного кольору) та
місцева сейсмічність( діаграма сірого кольору) в Закарпатському
внутрішньому прогині в липні 2019 року.
Інтервали динамічних рухів кори супроводжуються проявами сейсмічності
в регіоні.
Серпень 2019 року. В серпні 2019 року зареєстровано 4 місцевих
землетрусів . Величина середнього значення прискорення за місяць : 0.138
мкм/добу2( рисунок 7).

Рисунок 7. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому в серпні 2019 року.
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Періодичність коливань прискорення рухів кори становить 2-4 доби.
Середнє значення прискорення за добу: 4.45 нстр/добу 2(рисунок 8).

Рисунок 8. Прискорення рухів кори( крива чорного кольору) та
місцева сейсмічність( діаграма сірого кольору) в серпні 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
Землетруси відбулися в час максимальних рухів кори.
Вересень 2019 року. У вересні 2019 року на території Закарпаття
зареєстровано 6 місцевих землетрусів. Прискорення рухів кори становить : 0
мкм/добу2 (рисунок 9).

Рисунок 9. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому за вересень 2019 року.
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Побудовано просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності та
часовий розподіл прискорення рухів кори в досліджуваний період( рисунок 10).

Рисунок 10. Прискорення рухів( крива чорного кольору) та місцева
сейсмічність( діаграма сірого кольору) в вересні 2019 року. Закарпатський
внутрішній прогин.
Землетруси зареєстровані в момент максимальних величин прискорення
рухів кори. Жовтень 2019 року. В жовтні 2019 року зареєстровано 12
землетрусів.

Середньомісячна

величина

прискорення

становить

6.67

нстр/добу2(рисунок 11).

Рисунок 11. Прискорення рухів в зоні Оашського глибинного розлому
в жовтні 2019 року.
Коливання прискорення рухів кори має періоди 2-4 доби. Розглянуто
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просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності та порівняно із періодами
та варіаціями динамічних характеристик сучасних горизонтальних рухів кори(
рисунок 12).

Рисунок 12. Прискорення рухів кори ( крива чорного кольору) та
сейсмічність Закарпатського внутрішнього прогину(діаграма сірого
кольору) в жовтні 2019 року.
Перша та друга декади місяця характерні інтенсивними рухами кори в
регіоні, під час яких зареєстровано більшість землетрусів за жовтень 2019 року.
Всі періоди аномальних рухів кори супроводжуються сейсмічними подіями.
Листопад 2019 року. В листопаді 2019 року зареєстровано 16 землетрусів.
Середньодобова величина прискорення становить -11.5 нстр/добу2(рисунок
13).
Перший інтервал аномальних величин рухів кори місяця тривав 11 діб,
другий

-12

діб,

представлено

просторово-часовий

розподіл

місцевої

сейсмічності( рисунок 14).
Стиснення порід на початку місяця супроводжувалося серією місцевих
поштовхів, кінець місяця характерний сейсмічною активністю.
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Рисунок 13. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому в листопаді 2019 року.

Рисунок 14. Прискорення рухів кори(крива чорного кольору) та
місцева сейсмічність( діаграма сірого кольору) за листопад 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
Висновки.
В Закарпатському внутрішньому прогині в зоні Оашського глибинного
розлому за 2019 рік відмічено розширення порід, що підтверджує загальний
характер рухів для Закарпатського внутрішнього прогину( розширення порід).
Використаний метод динамічних параметрів рухів відмітив особливості
сучасних горизонтальних рухів кори та їх зв'язок із геофізичними полями –
інтенсивні
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кінематичних характеристик георухів кори. В свою чергу спостерігають
інтенсивну сейсмічність регіону. Землетруси відбуваються в основному вночі,
при локальних стисненнях земної кори. Важливо достовірно визначити періоди
сейсмічної активності, аномальних зміщень кори, що важливо для вирішення
екологічних проблем краю.
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KAPITEL 7 / CHAPTER 7
EXPLORING WIRELESS SENSOR NETWORKS

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-024

Introduction
There are various types of wireless communication networks. Among them,
from the point of view of practice, those in which communication is maintained
between computer devices are of interest. This paper discusses the features of the
classification of wireless networks. Wireless communication lines, the advantages of
wireless communication are noted.

7.1. Structure and additions of wireless sensor networks
Today, the formation of communication networks is carried out on the basis of
the concept of the Internet of Things [1, 2]. The technological basis for the
implementation of the concept of the Internet of Things is considered to be wireless
sensor networks [3, 4]. Internet of Things (IoT), sometimes referred to as the Internet
of objects:
Car to car, car to infrastructure, car to environment, etc. The IoT is classified as
billions of intelligent, connected “things” (this kind of “universal global neural
network” in the cloud), they will encompass every approach to the life of people and
society [5].
IoT concept includes a huge number of different additions, for example, the
following:
• Communication from car to car;
• Connection of the machine to the infrastructure;
• Telemedicine: remote study of patients, delivery of medicines;
• Continuous monitoring of equipment;
• Automatic creation of road traffic;
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• Remote security and supervision;
• Environmental protection and supervision;
• Automation of production.
Wireless sensor networks (WSN) are self-organizing networks and consist of a
significant number of wireless sensor structures distributed in place, specialized in
predicting data arriving around the environment or objects present in it [6].
The resources of sensor structures in wireless sensor networks are limited in
terms of the ability to process information, bandwidth system, memory capacity,
computable capabilities, which significantly accentuates wireless sensor networks
from other networks [7]. Let's analyze then the architecture of similar networks.
Wireless sensor networks (WSN) consist of two main types of structure:
1. Sensors (sensor nodes), which are deployed in monitoring zones (sensor field)
in order to collect data on the studied action and phenomena and transfer them to base
stations.
2. A base station (BS), also known as a gateway (Gateway) or a receiver (Sink),
is considered an interface that connects the sensor network with the outside world.
The BS is able to be the main point in the sensory field or be at a distance from it.
The BS has responsibility for the acquisition of information from the sensors, their
processing and delivery to the end user by various methods, including a
telecommunications network online or via satellite and other networks.
The selection of certain conclusions in order to form a wireless sensor network
mainly depends on the functional capabilities, volume, costs, energy data and,
nowadays, at the beginning of a fairly widespread introduction of sensor networks, on
the provision of the required quality of service.
A typical wireless sensor node structure consists of four key components:
1) A sensor subsystem containing a single or a series of sensors (with
appropriate analog-to-digital converters) for the purpose of extracting and
accumulating information [8];
2) A processing system containing microcontrollers and memory for the local
processing of information;
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3) A radio transmitter for the wireless transmission of information;
4) Power supply device
In connection with the specific use, the sensor nodes have every chance, in turn,
to contain auxiliary elements, similar to the positioning concept, in order to establish
their state, a mobilizer, in order to change their location or shape (for example, the
orientation of the antenna), and so Further. However, since the past elements are
auxiliary, we will not take them into account in further consideration.
Sensory nodes form a sensory field, just like the norm, they arrive in a dormant
state. If an event occurs, or according to a schedule in a specific period, these nodes
wake up, self-organize into a network and provide data to the information collection
center.

7.2. Structure and clustering of wireless sensor networks
WSN is able to be composed of sensors of various types, including seismic,
magnetic, thermal, visual, infrared, acoustic and radar, which are able to regulate a
huge variety of external circumstances, including the following: temperature,
humidity, pressure, speed, direction of movement, illumination, noise level, presence
or absence of specific types of objects, etc.
This range of additions to the WSN is capable of being, in the main way,
divided into the following groups: military, environmental, health, home, buildings,
etc.
Consider, for example, several additions to wireless sensor networks:
Building monitoring. Quite significant problems according to the forecast of the
housing stock, water supply concepts, etc. formalize a significant proportion of
sensor network applications.
Health control. Sensor nodes have every chance to be located not only in
buildings, forests, etc., but also on and in the human body and other biomasses. One
of the newest major additions to sensor networks has become the MBAN (Medicine
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Body Area Network) and is being investigated in the IEEE 802.15.6 working group.
The list of additions should be extended, but for the pervasive properties of
sensor networks, the considered ones are already enough.

7.3. Properties of architecture and systematization of WSN
Wireless sensor networks have all, without exception, the possibilities to be
systematized in the base of different properties depending on the type of concepts in
the network or in connection with the environment in which they are identified, and
in addition, depending on the method of deployment or in connection with the
location of structures in the network and etc. We emphasize the specific basic
properties of the WSN with the aim of further studying the algorithms for the
selection of the head node.
Proactive and Reactive WSN. In the basis of the method of functioning and
targeted use of sensor networks, they have every chance of being systematized into
proactive and reactive WSNs.
In a proactive WSN, sensor nodes in the network [9] from time to time monitor
the environment and provide information showing interest for the WSN. In reactive
WSNs, the sites instantly concentrate interest in unforeseen and sudden changes in
the sensory field.
Identical and Inhomogeneous WSN. Sensory networks have all, without
exception, the ability to be divided into two main types - Homogeneous (similar) and
Heterogeneous WSN (dissimilar) in connection with the concepts that make them. In
homogeneous wireless sensor networks, without exception, all sensor nodes are the
same in terms of battery power and hardware problem [10, 11]. Heterogeneous sensor
networks have all, without exception, the ability to contain two, three or more types
of systems, in accordance with the given with different energetic and functional
abilities.
Peer-to-peer and Hierarchical networks. WSN have all the chances to be
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systematized in connection with the texture of the network into Peer-to-Peer and
Hierarchical: In a peer-to-peer network, all nodes, without exception, carry out
similar problems and data transmission to the gateway or base station is performed
directly. In hierarchical networks, areas are divided into leading and sensory nodes.
The sensory areas accumulate information, and the head ones are engaged in their
processing, consideration and transmission to the gateway or WSN [12].
Random and definite arrangement of sensory nodes. WSN have every chance to
be systematized depending on the method of placement of sensory nodes. When
randomly placed, sensor nodes have every chance of being randomly scattered
according to a certain sphere. Deterministic location implies the location of nodes in
accordance with a predetermined network construction plan. It goes without saying
that the methods of distributing information between sensory nodes in the first and
second cases have all the chances to be significantly diverse [13].
Staticity and Mobility. The need for monitoring people, animals and objects in
general gives rise to the need for the use of movable structures in the WSN. Sensor
nodes used in wireless sensor networks have all, without exception, the ability to be
immovable or mobile.
At the same time, mobile sensor nodes have every opportunity to move from site
to place, which is why the relationship between two nodes in a sensor network with
mobile nodes can be extremely complex.
Two-dimensional and multi-dimensional wireless sensor networks. WSN have
all, without exception, the ability to be divided into two-dimensional and
multidimensional wireless sensor networks. Despite the fact that not a small number
of existing works in the field of wireless sensor networks nowadays give the
advantage of two-dimensional space, in the process such networks operate in a
multidimensional space, in distinctive features, taking into account the emergence of
new additions, such as flying sensor networks [14].
In this way, an estimate of the likelihood of using popular 2D protocols in the
field of WSN operating in 3D should be provided.
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7.4. Routing in wireless sensor networks
Wireless sensor networks, as a rule, operate on the basis of the IEEE 802.15.4
protocol, which was deliberately invented for the purpose of communication in short
distance with low sensor networks, and is supported by a large number of purchased
and commercial sensor structures.
When the range of information transmission of absolutely all sensor nodes is
quite large, and the sensor nodes have every chance to send their own information
directly to the base station, they have every chance to create a star topology.
In this topology, any sensor node communicates directly with the base station in
a single step. For this reason, such a relationship is called one-step [15].
However, receptive networks often compensate for large geographic areas, and
radio transmission power must be kept to a minimum in order to save energy; in a
similar way, multistep communication is a more unified episode for sensor networks.
In this network topology, the receiving areas are not only obliged to provide
their own personal information, but in addition they are intended as transmitters for
other receiving structures, that is, they are obliged to guarantee the transfer of
information from other receiving areas to the base station.
This difficulty in routing, that is, the goal of being on a journey with several
relay steps from the sensor node to the base station, is considered one of the most
significant difficulties and has acquired tremendous interest in the scientific
community.
Routing in wireless sensor networks is considered an extremely difficult
problem due to the inherent distinctive features of the WSN that distinguish these
networks from other wireless networks, such as mobile Ad Hoc networks or cellular
networks:
- Classical addressing based on IP protocols does not apply to WSN due to the
relatively large number of sensor nodes. In the WSN, in some cases, acquiring
information is more significant than knowing the identifiers of the nodes from which
it was sent [16].
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- Sensor node facilities in wireless sensor networks are curtailed in terms of
processing capabilities, bandwidth, memory size, computational capabilities, so
resources need to be managed wisely.
- Sensory nodes as very elementary components are often unreliable.
- The topology of sensor networks changes quite often. In certain applications,
sensor nodes can be movable and change their own location.
- Some nodes in the network implement the same goals, in which case there is
information traffic that can be generated in such a way that various sensor nodes will
give the same information.
In view of the above data, there were a fairly large number of routing protocols
for use in wireless sensor networks (WSS). The protocols assigned to Ad-hoc
networks cannot be effectively applied in the FSS, since they are not applied in the
specifics of the FSS and the proper conditions.

7.5. Homogeneous and heterogeneous WSN
Sensory

networks

are

divided

into

two

main

types:

homogeneous

(homogeneous) and heterogeneous (heterogeneous) sensor networks.
- Homogeneous. In homogeneous wireless sensor networks, without exception,
all sensor nodes are the same when considered in terms of battery energy and
functional ability.
- Heterogeneous. Sensory networks include two, three or more types of nodes,
according to different energetic and functional abilities.
There are three known types of heterogeneity: resources in perceiving areas:
computable heterogeneity, heterogeneity of network capabilities, and heterogeneity
of energy.
Computational heterogeneity means that a heterogeneous node has a stronger
microprocessor and more memory than a standard sensor node. By supporting the
strongest computational resources, nodes can guarantee uniform processing of
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information and long-term storage.
The heterogeneity of network capabilities means that the heterogeneous node
has the most significant bandwidth and strongest radio transmitter than a standard
node. Such heterogeneous nodes can guarantee the most reliable transfer of
information than typical ones.
Energy heterogeneity means that for a heterogeneous sensor node, there is a
possibility of either continuous power supply from the mains, or the possibility of
changing the battery or accumulator during the operating time of the sensor node.
The location of certain heterogeneous structures in the sensor network can give
the following advantages:
Reduced pause in information transfer: Computed discontinuity can reduce
processing pause for nearby constructs, and network capability discontinuity can
reduce queue wait times for transmitting information.
Increased network life cycle: A small amount of energy used to transfer a packet
from conventional structures to BS in heterogeneous sensor networks will be
significantly less than the energy used in homogeneous sensor networks.
Increasing the strength of information transmission: The use of sensor nodes
with high bandwidth and more powerful radio transmitters in a heterogeneous WSN
can increase the security of data transmission.

7.6. Clustering WSN
Clustering is considered a necessary part of hierarchical routing protocols. A
number of clustering elements like LEACH, PEGASIS, TEEN and APTEEN have
been invented in the course of studies according to the clustering of the WSN.
Typically, these clustering mechanisms are based on the selection of the cluster
leader.
Therefore, problems are considered more popular for cluster FSNs according to
the study of algorithms for choosing the head nodes of the cluster.
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The routing protocols in the clustering base include two phases, which are also
divided into two stages: selection of the cluster head node CH (Cluster Head), cluster
development, information aggregation, and information transfer.
Sensory nodes, in accordance with the functions they perform in clustering
methods, can be combined into the following four groups:
Cluster Head Node (CH): Coordinating a group of nodes within a cluster,
aggregating information from cluster members, and providing collated or aggregated
information to a downstream node are considered the primary functions of CH.
Base Station (BS): Taking into account the large data processing capabilities and
unlimited energy resource, the BS is able to act as a network coordinator and / or a
receiving node, wherever all
aggregated data is processed in accordance with the addition
WSN and end-user conditions.
Relay node RN (Relay node): Relay section RN (Relay node): Transit sections
in multi-hop networks, performing the functions of transferring selected or
aggregated information by other nodes to the destination.
Generic GN (General Node): Most of the nodes on the network that only
guarantee information based on usage.
Conclusion
This paper discusses the features of the structure of wireless networks. Routing
characteristics are shown. Demonstrated the difference between homogeneous and
heterogeneous wireless networks.
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8
ECONOMIC GROUPING OF FOREST TYPES AT THE LEADERSHIPS OF
THE RIVER OF THE LEFT-BANK FOREST STEPPE

ГОСПОДАРСЬКЕ ГРУПУВАННЯ ТИПІВ ЛІСУ НА ВОДОЗБОРАХ РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-04-12-008

8.1. Теоретичний аспект господарського групування типів лісу
При лісовпорядкуванні лісів часто виникає питання про необхідність
господарського групування типів лісу, до яких відносяться нібито близькі за
лісівничими

особливостями

типи.

Необхідність

такого

господарського

групування пояснюється, як правило, міркуваннями про доцільність спрощення
лісовпорядних розрахунків або планування і ведення лісового господарства.
У рівнинних умовах, де кількість типів лісу в лісогосподарських
підприємствах невелика, з таким мотивуванням не можна погодитися, так як
при єдиному лісівничому масштабі виділення їх не буває практично однаковим
за лісівничими особливостями. Можливо також деяке об'єднання типів лісу за
різними господарськими заходами. Однак у цих випадках кожен тип лісу
зберігає свою специфічність, якщо говорити про всю сукупність і його лісівничі
властивості. Групування типів лісу при великому їх різноманітті необхідно і
може проводитися з різних точок зору [2, 7].
Типологічне (класифікаційне) групування типів проводиться за схемою:
едатопи→тип лісу→родини→домінантні групи типів лісу. Передбачувана
схема доцільна для регіонів з значною кількістю типів лісу. У таких випадках,
звичайно, краще давати їх характеристику за класифікаційними групами:
матеріал викладається простіше і наочніше. За родину типів лісу приймається
ряд типів лісу одного едатопу, у складі корінних деревостанів (типів) домінує
та сама головна порода [2, 4].
Господарське групування починається з встановлення господарської
значущості кожного типу лісу і визначається:
а) характером зростання і поширеністю;
б) топографічним положенням;
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в) лісівничими властивостями;
г) фактичним станом деревостанів;
д) захисними властивостями насаджень;
е) економічними умовами.
Групування типів лісу за подібністю проведених лісівничих заходів може
здійснюватися як за господарськими групами, так і незалежно від них, тобто
виходячи з наявної загальної класифікації типів лісу, їх лісівничих
властивостей і характеру поширення. Таке групування більшою мірою
проводиться на основі подібності заходів, що забезпечують відновлення
корінних або інших більш цінних деревостанів. Встановлення кількості таких
господарських

груп

в

кожному

конкретному

випадку

визначається

економічними умовами, рівнем ведення лісового господарства, засобами
виробництва, загальним призначенням і станом лісів, залежності від зміни цих
факторів при одних і тих же типах лісів буде змінюватися в часі.
Господарське групування типів лісу можна проводити як для лісництв,
лісгоспів, управлінь, так і за лісотипологічними районами. При цьому треба
мати на увазі, що в кожній господарській групі, яка об’єднує типи лісу, лише
частина з них має велике територіальне поширення та найбільше господарське
значення. Групування типів лісу

необхідно проводити на принципах

динамічності, неприпустимості шаблону і сталості. Так, воно має відображати
сучасні вимоги, що пред'являються до насадженням різних типів лісу, а також
особливостями ведення лісового господарства [2, 4].
На думку В. П.Ткача [9] господарське групування типів лісу необхідно
проводити, зважаючи на значну кількість виділених типів лісу. Воно дозволить
виявити подібні з лісівничих міркувань типи, які істотно не відрізнятимуться за
особливостями господарювання. Такі господарські групи типів лісу мають бути
покладені

в

основу

утворення

господарських

частин

(секцій)

при

лісовпорядкуванні. Кількість господарських груп типів лісу буде визначатися
також

економічними

умовами, рівнем ведення

лісового

господарства,

загальним призначення і станом лісів. При цьому треба зауважити, що в кожній
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господарській групі, яка об’єднує певні типи лісу, лише частина з них має
велике територіальне поширення, а також значне господарське значення [2].
З. Ю. Герушинським [5] запропоновано господарське групування типів
лісу для Українських Карпат, яке включало 10 лісівничо-господарських груп
типів лісу та 20 підгруп типів лісу. При групуванні лісівничих типів лісу були
введені два додаткові поняття: група і підгрупа типів. Підгрупою типів
лісу необхідно розуміти сукупність типів лісу, що об’єднані домінантною
породою в складі корінних деревостанів незалежно від їх едафічної належності.
Група типів лісу відповідає формації, що прийнята в геоботаніці при описі та
систематизації рослинного покриву. Підгрупа типів лісу об’єднує насадження,
при формуванні яких у складі корінних деревостанів приймає участь одна або
декілька лісоутворювальних порід. Підгрупа типів лісу в більшості випадків
покладена в основу формування господарств [2].
В. Д. Солодким [8] запропоновано наступне господарське групування
типів лісу сугрудів та грудів залежно від поширеності і трапляння типів лісу по
зонах і пріоритетних напрямках проведення лісогосподарських заходів у
особливо захисних ділянках різних категорій, свідчить про доцільність
виділення трьох цільових захисних груп лісів: темнохвойних, букових і
гірських долин.
О. С. Мігунова [6] запропонувала лісогосподарське групування типів лісу
для Лівобережної України. Основний принцип – це об’єднання насаджень за
схожістю умов зростання – типів умов місцезростання.
Для Лівобережного Лісостепу України (зона сірих лісових ґрунтів і
потужних чорноземів) вона запропонувала наступне групування типів лісу:
1. Сухі і свіжі соснові бори і субори на пісках других надзаплавних
(борових) терас річок та інших піщаних масивів. ТЛУ А1, А2, В1, В2.
2. Свіжі субори в комплексі з сухими і вологими суборами на глинистих
пісках і супісках других надзаплавних (борових) терас річок. ТЛУ В2+В1, В3.
3. Свіжі липово-дубово-соснові сугруди в комплексі з вологими на
супіщаних землях, підстилаються суглинками. Відміна особливість – більш
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багатший, ніж в суборах, склад порід і висока продуктивність сосни. ТЛУ
С2+С3.
4. Нагорні

діброви

–

кленово-липові

і

ясенево-липові

(слабо

кальцієфільний варіант на багатих карбонатами лесовидних суглинках - більш
світлих, закипаючих з HCl), а також судіброви свіжі в комплексі з сухими і
вологими. ТЛУ D2+D1, D3; С2+С1, С3.
5. Заплавні варіанти типів лісу.
5.1. Дуже сухі, сухі, вологі тополеві та вербові бори і сугруди на
прирусловій заплаві. ТЛУ В'2-3 - С'1-3.
5.2. Діброви центральної заплави. ТЛУ D"2+D" 3.
5.3. Сирі і мокрі чорновільхові груди і сугруди на притерасних
пониженнях ТЛУ С "'4-5 - D"' 4-5.
Типи лісу, що не були виділені у самостійні групи, приєднуються до
відповідних груп за типами лісорослинних умов [2].

8.2. Особливості господарського групування типів лісу на водозборах
річок Лівобережного Лісостепу України
Господарське групування типів лісу необхідно, для проведення оптимізації
лісогосподарських заходів, на водозборах річок (рис. 1). На території
Лівобережного Лісостепу України (рис. 2) виділено лісовпорядниками 62 типи
лісу на площі 502,0 тис. га [1, 3, 10, 11].
Господарське групування відбувається у наступні етапи:
1) перший етап включає ділянку лісу, на якій необхідно провести
господарське групування типів лісу: а саме Держлісагентства-ОУЛМГ-лісгосплісництво-квартал-виділ-підвиділ, або водозбір першого порядку-другоготретього-четвертого-п’ятого-шостого-сьомого- …. елементарний водозбір. Ці
дві групи можна і між собою поєднування наприклад: водозбір першого
порядку-ОУЛМГ-водозбір
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порядку-лісництво (квартал, виділ) – водозбір четвертого, п’ятого і т.д. Цей
етап буде індивідуально підібраний для кожного водозбору річки.
2) На другому етапі характеризуються умови зростання насаджень, а саме
топографічне положення (рельєф, висота н.р.м., частина схилу), гідрологічні
умови, ерозійні особливості, ґрунти, на якому березі річки, природне
поновлення, підлісок, деревостан, категорії лісокультурних площ, способи
створення лісових культур та інше.

Рис. 1 Схема господарського групування типів лісу
3) На третьому етапі визначають типи лісу, за допомогою польових
досліджень, при способі «прив’язки», способі індикаторів, способі пошуку,
способі прогнозування макрокомплексу, використовують базу даних «Лісовий
Фонд», матеріали лісовпорядкування і ґрунтово-типологічного дані картування.
4) На четвертому етапі проводять типологічний аналіз лісів, при якому
проводиться розподіл насаджень, за типами лісорослинних умов, гігротопами,
трофотопами, типами лісу, типами деревостанів, які трапляються на території
дослідного об’єкта.
5) На п’ятому етапі враховуючи попередні етапи (1-4), проводять
господарське групування Лівобережного лісостепу України, та окремо для
водозборів річок. Цей етап поділяється на чотири підетапи:
5.1) На першому підетапі виділялися корінні деревостани в типах лісу, за
площею, для водозборів рік Сула, Псел, Ворскла, Сіверський Донець. Так, було
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виділено 5 типів деревостанів: 1 – дубова, 2 – соснова, 3 – вільхова, 4 –
тополева, 5 – вербова;
5.2) На другого підетапу гігротопи групувалися наступним чином, перша
(дуже сухі і сухі), друга (свіжі і вологі), третя (мокрі і сирі);
5.3) На третьому підетапу враховуючи перші два під етапи, вони
формують підгрупи типів лісу – тобто об’єднує насадження, при формуванні
яких у складі корінних деревостанів приймає участь одна або декілька
типотвірних порід. Вони включають корінні і похідні деревостани. Підгрупа
типів лісу у більшості випадків (для переважаючих типів лісу) покладена в
основу формування господарств. Загалом виділено 34 таких підгруп типів лісу.
5.4) На четвертому підетапі, відбувається власне групування типи лісу, які
трапляються, на конкретному дослідному об’єкті.
6). На шостому етапі визначають категорії захисності лісів, які
поділяються на такі категорії: ліси природоохоронного, наукового, історикокультурного

призначення;

рекреаційно-оздоровчі

ліси;

захисні

ліси;

експлуатаційні ліси.

1
3

2

4

Рис. 2. Схема-карта водозборів Сули (1), Псла (2), Ворскли (3) та
Сіверського Дінця (4)
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Господарське групування типів лісу на водозборах річок Сула, Псел,
Ворскла та Сіверський Донець є доволі різноманітним (табл.1)
Таблиця 1
Господарське групування типів лісу водозборів рік Сула, Псел, Ворскла,
середньої течії Сіверського Донця
№

1

2

Корінні
деревостани

Соснова

Дубова

Гігротопи

Підгрупа типів лісу

Індекс типів лісу

Дуже сухі і
сухі

соснова, дубово-соснова

А0-С *2,3,4, А1-С, В1-дС.

соснова, сосново-дубова,
сосново- дубова-грабово,
Свіжі і вологі
сосново-дубова-липово,
сосново-дубово-ялинова
сосново-дубова, сосновоСирі і мокрі дубова осушена, сосновоберезова.
дубово-кленово-еродована,
дубово-липово еродована,
дубово-середньо галогеноСухі і свіжі заплана, дубово-берестослабогалогено-заплавна,
дубово-кленоводеградована
дубово-грабова,
Дуже сухі і
дубово-кленово-липова,
сухі
дубово-бересто-кленова
дубово-грабова,
дубово-кленово-липова,
дубова, дубово-липовоСвіжі і вологі
ясенева, дубова, дубовограбово-соснова, дубовоялинова
дубово-грабова,
Сирі і мокрі
дубово-кленово-липова
дубово-бересто-кленова
Свіжі і вологі
заплавна, дубова заплавна

3

Чорно
вільхова

Сирі і мокрі

4

Тополева

Вологі і сирі

5

Вербова

Сирі і мокрі

чорновільхова, чорно
вільхова осушена
тополева заплавна,
тополево-вербова заплавна
вербова-тополева, вербова
заплавна

А2-С, А3-С *2,3, В2-дС,
В3-дС, С2-гдС *1,2,3, С3-гдС
*1,2,3, С2-лдС, С3-лдС, С3дяС*1,2.
В4-дС, В4-дСо *2,
С4-гдС *1, В5-бС, С4-дС*2,3.
С1-кпДе *2,3,4, С1-кчДе *1,2,3,
С2-кпДе *1,2, В1-Де *3,
С2-Де *1,2,3,, С2-лДе *3,4,
С2-Дзh2 *3,,С2-брДзh1 *2,3,
С2-кпДd *2,3.
D1-гД *1, D1-клД, D1-бркпД *4.
С2-гД *1, С3-гД *1, С2-Д
D2-гД *1,2,3, D3-гД *1,2,3,
С2-клД *2,3 С3-клД,
D2-клД, D3-клД, D2-ляД,
D3-ляД, С2-гсД *1, С3-гсД *1,
D3-ясД*1.
D4-гД *1, D4-клД *1,2
С2-Дз , С3-Дз , D2-бркпДз ,
D3-бркпДз .
С4-Влч, С5-Влч,
D4-Влч, D4-Влчо *2 ,
D5-Влч, С4-Влчо *2.
В3-Тз, D3-Тз *1, С4-врТз *1,2,3.
С4-тВр, D4-Врз ,
D4-тВр3 *1,2,3, D5-Врз.

Примітка *1,2,3,4 – водозбори рік: *1 – Сула, *2 – Псел, *3 – Ворскла, *4 – Сіверський Донець, якщо немає * – тип
лісу поширений на усіх водозборах.

Згідно Постанова КМУ «Про затвердження Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок (№ 733 від 16.05.2007,
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із змінами), а також за матеріалами лісовпорядкування.
7). На сьомому етапі проводиться господарське групування типів лісу, які
враховують усі попередні шість етапів.
8) На восьмому етапі враховується нормативно-правова база ведення
лісового господарства, а саме «Інструкція з проведення рубок, формування та
оздоровлення лісів», «Правила рубок головного користування», «Санітарні
правила в лісах України», Постанова К.М. України «Про поліпшення якісного
складу лісів», та інші.
9). На дев’ятому етапі, під час проведення лісогосподарський заходів,
необхідно враховувати господарське групування типів лісу, нормативну
правову базу, категорії захисності лісів.

Висновки
Господарське групування типів лісу розроблено багатьма відомим вченими
(Воробьев 1967, Герушинський 1996; Ткач 2012; Мігунова 2015 та іншими) для
різних природних зон України.
Для 62 типів лісу, які виділено на водозборах річок Сула, Псел, Ворскла,
Сіверський Донець розроблено господарське групування типів лісу. Так, воно
складається із п’ять корінних типів деревостанів та 34 підгрупи типів лісу.
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кибернетики : Сб. науч.тр.М:Изд.АНСССР. 1962. С.74-91.
13. Судаков К.В. Развитие теории функциональных систем /Избранные
труды: Т.1.М:НИИ нормальной физиологии РАМН. 2007. 343 с.
14. Основы физиологии функциональных систем. Под ред. К.В.Судакова,
М.:Медицина. 1983. 272 с.
15. Запольський А.К., Українець А.І. Екологія харчових продуктів. К:Вища
школа. 2015. 423 с.
16. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та
продовольчої сировини : навчальний посібник. К:Лібра. 1999. 272 с.
17. Сливка Г.В., Сливка Ю.Г., Щульска О.В. Вплив екологічних факторів
на здоров'я тварин. Вісник КДПУ, Вип.6 (2006 (4) Ч. 1. С.120-122.
18.

Сливка

Г.В.

Експериментальне

дослідження

механізмів

імуномоделюючої дії ізамбена та левомізолу у собак. Ветеринарна медицина.
Харків: 2004. С.633-636.
Chapter 4.
1.

Avison

D.E.,

Fitzgerald

G.

Information

Systems

Development:

Methodologies, Techniques and Tools, Forth Edition. - McGraw-Hill : Maidenhead,
2006. 670 p. [на англ. яз.]
2. 10 Definitions of Enterprise Architecture. Which corresponds to Yours?
[Электронный ресурс]: https://www.ariscommunity.com/users/koiv/2009-08-20-10definitions-enterprise-architecture-which-corresponds-yours

[Дата

обращения:

6.03.2021].
3. Urbaczewski L., Mrdalj S. A Comparison of Enterprise Architecture
Frameworks. // Issues in Information Systems. 2006. Volume VII, No. 2. P 18-23 [на
англ.яз.].
4. Tharpe B. Types of Enterprise Architecture Frameworks: ArchiMate,
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more.

[Электронный

https://erwin.com/blog/enterprise-architecture-frameworks/

[Дата

ресурс]:
обращения:

6.03.2021].
5.

Dragon1

Inc.

[Электронный

ресурс]:

https://www.dragon1.com/terms/enterprise-architecture-framework-definition [Дата
обращения: 6.03.2021].
6. Zachman, J. A Framework for Information Systems Architecture // IBM
Systems Journal. 1987. 26(3). P. 276-292 [на англ.яз.].
7. The DoDAF Architecture Framework Version 2.02. [Электронный ресурс]:
https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf
[Дата обращения: 6.03.2021].
8. Federal Enterprise Architecture Framework Version 2. [Электронный
ресурс]:
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/fea_v
2.pdf [Дата обращения: 6.03.2021].
9. Goethals, F. (2003). An Overview of Enterprise Architecture Framework
Deliverables.

May

2003.

[Электронный

ресурс]:

https://cioindex.com/wp-

content/uploads/nm/articlefiles/64015-GoethalsOverviewexistingframeworks.pdf
[Дата обращения: 6.03.2021].
10. Tang, A., Han, J., Chen, P. (2004). A Comparative Analysis of Architecture
Frameworks, School of Information Technology, Centre for Component Software
&Enterprise Systems, Swinburne University of Technology, Technical Report:
SUTIT-TR2004.01, 2004. 14 p. [на англ.яз.].
11. CA GEN. Product Brief [Электронный ресурс]:
https://docs.broadcom.com/doc/ca-gen [Дата обращения: 6.03.2021].
12. The Complete Open-Source and Business Software Platform. Sourceforge
https://sourceforge.net/software/enterprise-architecture/?sort=rating_avg [Дата
обращения: 6.03.2021].
13. Kotusev S. Enterprise Architecture Frameworks: The Fad of the Century :
the British Computer Society (BCS) 2016. [Электронный ресурс]:
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http://www.bcs.org/content/conWebDoc/56347 [Дата обращения: 6.03.2021].
Chapter 5.
1.Воронов А.А., Львович И.Я., Преображенский Ю.П., Воронов В.А.
Обеспечение

системы

управления

рисками

при

возникновении

угроз

информационной безопасности // Информация и безопасность. 2006. Т. 9. № 2.
С. 8-11.
2.Львович И.Я., Воронов А.А. Применение методологического анализа в
исследовании безопасности // Информация и безопасность. 2011. Т. 14. № 3. С.
469-470.
3.Головинов С.О., Хромых А.А. Проблемы управления системами
мобильной связи // Вестник Воронежского института высоких технологий.
2012. № 9. С. 13-14.
4.Казаков Е.Н. Разработка и программная реализации алгоритма оценки
уровня сигнала в сети wi-fi // Моделирование, оптимизация и информационные
технологии. 2016. № 1 (12). С. 13.
5.Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей // Вестник
Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 49-50.
6.Мишин Я.А. О системах автоматизированного проектирования в
беспроводных сетях // Вестник Воронежского института высоких технологий.
2013. № 10. С. 153-156.
7.Гостева Н.Н., Гусев А.В. Информационные системы в управлении
производством // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017.
№ 1 (20). С. 58-60.
8.Самойлова У.А. О некоторых характеристиках управления предприятием
// Вестник Воронежского института высоких технологий. 2014. № 12. С. 176179.
9.Львович

И.Я.,

Преображенский

Ю.П.,

Ермолова

В.В.

Основы

информатики // Воронеж, 2014, 339 с.
10.Гостева Н.Н., Гусев А.В. О возможности увеличения эффективности
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производства // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017. №
1 (20). С. 76-78.
11.Кульнева Е.Ю., Гащенко И.А. О характеристиках, влияющих на
моделирование радиотехнических устройств //
Современные наукоемкие технологии. 2014. № 5-2. С. 50.
12.Преображенский Ю.П. Проблемы кодирования информации в каналах
связи // В сборнике: Современные инновации в науке и технике. Сборник
научных трудов 8-й Всероссийской научно-технической конференции с
международным участием. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2018. С.
180-182.
13.Суворов А.П., Лесников А.С. Особенности развития современных
телекоммуникационных сетей // Вестник Воронежского института высоких
технологий. 2020. № 1 (32). С. 46-48.
14.Преображенский

Ю.П.,

Мясников

О.А.

Анализ

перспектив

информационных технологий в сфере интернет вещей // Вестник Воронежского
института высоких технологий. 2020. № 1 (32). С. 43-45.
15.Свиридов В.И., Чопорова Е.И., Свиридова Е.В. Лингвистическое
обеспечение автоматизированных систем управления и взаимодействие
пользователя

с

компьютером

//

Моделирование,

оптимизация

и

информационные технологии. 2019. Т. 7. № 1 (24). С. 430-438.
16.Шутов Г.В. Оценка возможности применения приближенной модели
при оценке средних характеристик рассеяния электромагнитных волн //
Вестник Воронежского института высоких технологий. 2013. № 10. С. 61-67.
Chapter 6.
1.Є. Гопченко, В. Овчарук, Ж. Шакірзанова, М. Гопцій, А. Траскова,
Н. Швець, З. Сербова, О. Тодорова. Моделювання екстремально високих
паводків

на

прикладі

гірських

регіонів

України.

Вісник

Київського

національного університету імені Тара Шевченка. Геологія, 3(82) 2018. С. 614.ISSN 1728–2713
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2. С. Мычак, С. Курило , А. Муровская. Структурные особенности
кристалического фундамента Голованевской шовной зоны в басейне р. Ятрань
по тектонофизическим данням. Вісник Київського національного університету.
Геологія,1(80). 2018. С.23-32. ISSN 1728-2713.
3. О. Кендзера, Ю.Семенова. Деформаційні характеристики розрахункових
моделей ґрунтової товщі. Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Геологія 3(78) /2017. Сс.17-29ISSN 1728–2713
4. Д. Малицький, А. Муровська, ,О. Обідіна, А. Гнип, О. Грицай, А.
Павлова, А. Пугач. Визначення полів напружень у земній корі за механізмами
вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті. Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Геологія 3(78)/2017. сс.36-45. ISSN 1728–
2713.
5. Д. Малицький, А. Муровська, О. Гінтов, А. Гнип, О. Обідіна, С. Мичак,
О.Грицай, А. Павлова. Механізми вогнищ землетрусів та поле напружень
Солотвинської

западини

Закарпаття.

Вісник

Київського

національного

університету імені Тараса Шевченка. Геологія 2(77). Сс.43-51. ISSN 1728–2713.
6. І. Багрій,О. Карпенко, А. Куліш. Використання при поверхневих
геохімічних методів для уточнення будови родовищ нафти і газу. Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
1(76)/2017. ISSN 1728–2713.
7. З. Вижва, В. Демидов, А. Вижва. Cтатистичне моделювання
двовимірного випадкового поля з кореляційною функцією типу Коші в
геофізичній задачі моніторингу довкілля. Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Геологія 1(76)/2017. Сс.93-100. ISSN
1728–2713
8. А. Баран. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку(
Волинський мегаблок Українського щита). Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.Геологія 4(75)/2016.сс. ISSN 1728–2713
9. Ігнатишин В.В., Вербицький С.Т., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин
А.В. Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому та
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їх зв'язок із електромагнітною емісією. Матеріали ХI Міжнародної наукової
конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern
solutions» м. Штутгарт, Німеччина / 20 грудня 2019 р. “Science progress in
European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th
International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. 441 p.
Рр..85-97. ISBN 978-3-944375-22-9
10. В.Ігнатишин, А.Ігнатишин, М.Ігнатишин. Сейсмотектонічні процеси в
Закарпатському внутрішньому прогині та їх зв'язок з геофізичними полями. УІІ
Міжнародна наукова конференція ,,Геофізика і геодинаміка: прогнозування та
моніторинг геологічного середовища,, 24-26 вересня 2019 року.м.Львів,
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.
Під заг. Ред. В.Ю. Максимчука. — Львів : Растр-7, 2019. –228 с. 53-56. SSBN
978-617-7726-70-7.
Chapter 7.
1.Воронов А.А., Львович И.Я., Преображенский Ю.П., Воронов В.А.
Обеспечение

системы

управления

рисками

при

возникновении

угроз

информационной безопасности // Информация и безопасность. 2006. Т. 9. № 2.
С. 8-11.
2.Львович И.Я., Воронов А.А. Применение методологического анализа в
исследовании безопасности // Информация и безопасность. 2011. Т. 14. № 3. С.
469-470.
3.Головинов С.О., Хромых А.А. Проблемы управления системами
мобильной связи // Вестник Воронежского института высоких технологий.
2012. № 9. С. 13-14.
4.Казаков Е.Н. Разработка и программная реализации алгоритма оценки
уровня сигнала в сети wi-fi // Моделирование, оптимизация и информационные
технологии. 2016. № 1 (12). С. 13.
5.Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей // Вестник
Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 49-50.
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6.Мишин Я.А. О системах автоматизированного проектирования в
беспроводных сетях // Вестник Воронежского института высоких технологий.
2013. № 10. С. 153-156.
7.Гостева Н.Н., Гусев А.В. Информационные системы в управлении
производством // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017.
№ 1 (20). С. 58-60.
8.Самойлова У.А. О некоторых характеристиках управления предприятием
// Вестник Воронежского института высоких технологий. 2014. № 12. С. 176179.
9.Львович

И.Я.,

Преображенский

Ю.П.,

Ермолова

В.В.

Основы

информатики // Воронеж, 2014, 339 с.
10.Гостева Н.Н., Гусев А.В. О возможности увеличения эффективности
производства // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017. №
1 (20). С. 76-78.
11.Кульнева Е.Ю., Гащенко И.А. О характеристиках, влияющих на
моделирование радиотехнических устройств //
Современные наукоемкие технологии. 2014. № 5-2. С. 50.
12.Преображенский Ю.П. Проблемы кодирования информации в каналах
связи // В сборнике: Современные инновации в науке и технике. Сборник
научных трудов 8-й Всероссийской научно-технической конференции с
международным участием. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2018. С.
180-182.
13.Суворов А.П., Лесников А.С. Особенности развития современных
телекоммуникационных сетей // Вестник Воронежского института высоких
технологий. 2020. № 1 (32). С. 46-48.
14.Преображенский

Ю.П.,

Мясников

О.А.

Анализ

перспектив

информационных технологий в сфере интернет вещей // Вестник Воронежского
института высоких технологий. 2020. № 1 (32). С. 43-45.
15.Свиридов В.И., Чопорова Е.И., Свиридова Е.В. Лингвистическое
обеспечение автоматизированных систем управления и взаимодействие
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//

Моделирование,

оптимизация

и

информационные технологии. 2019. Т. 7. № 1 (24). С. 430-438.
16.Шутов Г.В. Оценка возможности применения приближенной модели
при оценке средних характеристик рассеяния электромагнитных волн //
Вестник Воронежского института высоких технологий. 2013. № 10. С. 61-67.
Chapter 8.
1. Бондар О.Б. Типологічне різноманіття лісів на водозборах річок Сула,
Псел, Ворскли та Сіверський Донець. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми
та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної
конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (28
березня 2019 року, м. Малин). Малин. МЛТК, 2019. С. 30–34.
2. Бондар О.Б. Мусієнко С.І., Ткач Л.І. Роль лісів та групування типів лісу
на водозборах рік. Молодий вчений. 2016. №11. С. 58–63
3. Бондар О.Б., Ткач Л.І. Типологічне різноманіття лісів на водозборах
річок Лівобережного Лісостепу України. Actual problems of natural sciences:
modern scientific discussions : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija
Publishing”, 2020. С. 18-34. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-025-4-2
4. Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований К. : Урожай,
1967. 330 с.
5. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат. Л.: Піраміда.
1996. 208 с.
6. Мигунова Е.С. Лесотипологическая классификационная система и пути
ее совершенствования. Лісівництво і агролісомеліорація. 2015. Вип. 127. С. 3–
14.
7. Остапенко Б.Ф., Воробьев Д.В. Основы лесной типологии: курс лекцій.
ХНАУ им. В.В. Докучаева. Х.: 2014. 362 с.
8. Солодкий В.Д. Групування типів лісу особливо захисних ділянок
лісового фонду у Буковинських Карпатах. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
Серія ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. Х.. 2002.
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№2. С. 90–93.
9. Ткач В.П. Сучасні проблеми лісівничо-екологічного напряму в лісовій
типології. Науковий вісник НУБіПУ. 2012. Вип. 171. Ч.3. С. 230–238.
10. Ткач Л.І., Бондар О.Б., Солодовник В.А. Типологічна структура та
біорізноманіття лісів малих

водозборів річки Ворскла. Науковий вісник

НУБіПУ. 2016. Вип. 238. Ч.1. С. 56–65.
11. Bondar O., Rumiantsev M., Tkach L., Obolonyk I. Prevailing forest types in
the river catchments within the Left-Bank Forest-Steppe zone, Ukraine. Folia
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