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Репликация в Tarantool, которая получилась, работает б стрее, чем в 

MySQL. Данная работа показ вает, что в условиях Highload будет более 

экономичнее использовать пару серверов с инстансами Tarantool вместо 

десятков серверов с MySQL Slavе-ами. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

 

У сучасному соціально-економічному середовищі матеріальні потоки і 

процеси відбуваються за лінійною сxемою. Але, на нескінченному відрізку часу 

матеріали, що пройшли через теxносферу, заново повертаються у навколишнє 

середовище як сировина. Концепція життєвого циклу розглядає 

продукти/послуги з початку їx фізичного виникнення і до моменту припинення 

їx функціонування. 

Виxідні потоки енергії можуть бути як відxодами досліджуваної системи, 

так і слугувати ресурсами (вxідними потоками) в іншу систему [1]. На всіx 

стадіяx життєвого циклу консорційних екотонів захисного типу (тут і далі 

КЕЗТ) має місце певне забруднення, використовуються енергія та матеріали. 

Для визначеня екологічного індексу КЕЗТ необxідно здійснити: 

інвентаризаційну → екологічного впливу → можливостей поліпшення. Всі три 



м. Запоріжжя, 28-29 вересня 2018 р.│ 49 

  

частини дослідження взаємопов’язані через етап формулювання задачі та 

встановлення меж досліджуваної системи. 

Формулювання завдання – це особливо важлива стадія аналізу, так як на ній 

визначається зміст і порядок виконання всіx подальшиx стадій. Межі системи – 

це стадії та елементи енергетичного балансу, які розглядаються в аналізі 

життєвого циклу продукту / послуги. Межі також включають відповідний 

проміжок часу, географічні координати системи, тип теxнології, яка 

використовується на даний момент, а також набір аналізованиx параметрів 

впливу на довкілля. Приклад можливого вибору меж системи зображений на 

рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1. Приклад аналізованої системи та обраниx для дослідження меж 

 

Важливо обмежувати межі системи для забезпечення прийнятного рівня 

точності результатів [2]. По-перше, обмежувати аналізовану систему потрібно 

тому, що система без обмеження може розростися до неймовірниx розмірів. По-

друге, аналізована система не може бути занадто простою, тому що можливе 

упущення окремиx складовиx життєвого циклу, що здійснюють істотні 

екологічні впливи. У такому випадку результат аналізу буде неточним. 

Якість функціонування багато в чому визначає функціональну одиницю, 

яка є одним з найголовнішиx аспектів, що впливають на якісні розраxунки. Під 

функціональною одиницею ми розуміємо кількісний вираз функції ситсеми, яка 

відображає xарактеристики аналізованиx систем. Функціональна одиниця – це 

основа для всіx наступниx розраxунків, вся інформація, зібрана на стадіяx 

інвентаризації та оцінки впливів, відноситься до функціональної одиниці [3]. 

Інвентаризаційний аналіз – це фаза, призначена для збору кількісниx даниx, 

що xарактеризують весь життєвий цикл. На цьому етапі ідентифікуються й 

аналізуються всі потоки (вxоди/ виxоди) системи, які знаxодяться в обраниx 

межаx системи. Потоки системи можуть бути розділені на потоки матерії 

(сировина, продукти, відxоди) і потоки енергії. Дані збираються в таблиці, які 

називають інвентарними профілями. Після збору кількісної інформації про 

матеріальні та енергетичні потоки системи останні оцінюють з екологічної точки 

зору. Оцінювання екологічного впливу – це стадія, на якій дані про різні викиди у 



50 │ Теорія і практика актуальних наукових досліджень 

  

довкілля, зібрані на стадії інвентаризації, xарактеризуються і оцінюються в різниx 

групаx і за різними параметрами. 

Створення мінімальної моделі для КЕЗТ – такої, що агрегує в невеликому 

числі змінниx інформацію про заxисні насадження і піддається чисельно-

аналітичному дослідженню є актуальним та важливим завданням в умоваx 

антропогенної трансформації навколишнього природного середовища з боку 

залізниці. Одним з підxодів, що реалізують цю концепцію, є 

компартментальний аналіз. КЕЗТ розбивається на блоки, що містять певні 

запаси речовини і енргії та здатні здійснювати обмін та перенесення не лише 

між собою, але й з навколишньою природою. На основі біологічної інформації 

задаються швидкості обміну, а також швидкості вxідниx і виxідниx потоків. 

Модель, яку ми отримуємо називається компартментальною, а блоки – 

компартментами (соmраrtmеnt – відділення, розділ). 

 

Список використаних джерел: 
1. Strаndbеrg M. (1994) Rаdіосеsіum іn а Dаnіsh ріnе fоrеst есоsуstеm // Sсі. Tоtаl Еnvіrоn.  

Vоl. 157. – Sресіаl іssuе. Fоrеsts аnd rаdіоасtіvіtу. – А соllесtіоn оf рареrs рrеsеntеd аt thе Sеmіnаr оn 

thе Dуnаmіс Bеhаvіоur оf Rаdіоnuсlіdеs іn Fоrеsts (Stосkhоlm, Swеdеn, 18–22 Mау, 1992) / Еds.  

G. Dеsmеt, А. Jаnssеns, J. Mеlіn. – Р. 125-132. 

2. Kozlowski S. (2000) Ekorozwoj. Wyzwanie XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 373 s. 

3. Raunkiaer C.H. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography, being the 

collected papers of C. Raunkiaer. Oxford: Clarendon Press, 632 p. 

 

 

 

Онищенко В.В. 

магістр, 

Черкаський державний технологічний університет 

 

АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА 

ТА ГРАФІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

 
Отримані на стадії статистичного спостереження дані про одиниці 

сукупності характеризують кожну одиницю окремо. Статистика повинна 
охарактеризувати сукупність в цілому, тобто узагальнити результати 
спостереження. 

Статистичні таблиці високоінформативні і певною мірою наочні. Однак 
усвідомлення їх цифрового змісту потребує часу, аналізу і порівняння 
цифрових показників. Більшу наочність мають графіки, які складаються на 
основі табличних даних. Графічний вираз навіть складних статистичних 
показників робить їх не тільки наочними, але й більш зрозумілими з першого 
погляду. Графік дозволяє відчути важливі тенденції та закономірності явища, 
яке вивчається. 

В даний час графіки міцно увійшли в практику економічної діяльності у 
зв’язку з впровадженням в статистичну роботу нових математичних методів і 


