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Сбстьк' вага батьківської вершини фрагменту; п - число цілей нижнього рівня 

фрагменту дерева.
Виконані таким чином дії, дозволяють одержати набір коефіцієнтів значущості цілей 
(підцілей). Впорядкувавши їх за зменшенням ваги та прийнявши деяке

(максимальне) критичне значення w (C j >  у )  ( /  - деяке значення із інтервалу 

[0 ;1 ], у  Є [0 ;1 ] , можна одержати набір найбільш значущих підцілей.

Фина-статинформ, 1999.

2. Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Численное статистическое 
моделирование. Методы Монте-Карло. М.: Академия, 2006. 367 с.
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Моделювання несилової взаємодії в освітньому проектному 

середовищі при підготовці кібер-рятівника

Автори: Рак ЮЛ., Бурак Н.Є., Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності

Глобальна інформатизація суспільства вимагає створення освітнього 
проектного середовища нового типу для підготовки рятівника здатного добре 
орієнтуватись в сучасних комп’ютеризованих інтелектуальних системах. Ядром 
такого проектного середовища повинна бути реалізація проекту підготовки кібер- 
рятівника здатного бути адекватним до умов функціонування оперативно- 
рятувальних підрозділів Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій 
та добре орієнтуватись у комп’ютерних системах і мережах, а також володіти 
новинами у сфері інтернет-технологій. Кібер-рятівник повинен забезпечувати захист 
від несанкціонованого втручання в комп’ютеризовані інформаційно-аналітичні 
системи, що обслуговують установи міністерства оборони, органи державної влади, 
фінансові, банківські та освітні структури тощо.

При реалізації проекту підготовки кібер-рятівника виникає парадоксальна 
ситуація, з однієї сторони проходить надшвидкий розвиток індустрії розв’язання 
задач надшвидких обчислень,комп’ютерних технологій, виробництва апаратно- 
програмних засобів тощо, а з другої сторони відсутність коректної і цілісної теорі; 
комп'ютерних систем. Такий стан створив ситуацію, в якій паралельно із 
архітектурними методами проектування іде процес впровадження спеціалізованих 
комп'ютерних систем, які наближують умови відображення реальних комп'ютерних 
процесів.

Список літератури.

1. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. Учебное пособие. — М.:
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Рис. 1. Модель-схема освітнього проектного середовища підготовки кібер-рятівника 
із залученням теорії несилової взаємодії.

Впровадження спеціалізованих комп'ютерних систем супроводжуються 
постійним використанням теоретичних технологічних та технічних новинок тощо.



УЇЇГ™ Нп « ^ ™ иИ! НАУКОВО-ТЕХНІЧНА g ii
С Т Э Н  Т а  П © р С П © К Т Е ^ Э И  [ШР ^  щ p^sa к,-| щ щ ц  р  й| IPf^Pjp ........... г ѵ '

IX Міжнародна науково-практична конференція а% 1?#  И  Ч Р  Е  дг SZ в в  Ц  і  1  І і© іг \ к

Таким чином освітнє проектне середовище щодо підготовки кібер-рятівника повинно 
бути побудовано на теорії несилової взаємодії, що враховує вплив інформаційного 
процесора Природа, сучасні досягнення в теорії комп'ютерних наук та повну 
гармонізацію дій всіх учасників процесу підготовки.

Крім цього, кібер-рятівник повинен постійно взаємодіяти із віртуальними 
системами навчання та у своїх діях (при проведенні складних обчислень) 
враховувати такі поняття як: елементарність, ієрархічність, п'ять характеристик 
складності (часова, ємнісна, апаратна, програмна та структурна (інформаційна).

В основу реалізації проекту підготовки кібер-рятівника повинно бути 
закладена предметна область із галузі знань соціально-комунікаційні технології, як 
основи несилової взаємодії із окремими реципієнтами чи всією громадою для 
забезпечення умов гармонізації та культури безпеки життєдіяльності.
Формалізуючи вище сказане можна побудувати модель-схему (див. рис. 1) 
використання теорії несилової взаємодії при реалізації державної програми щодо 
підготовки певного типу рятівника - кібер-рятівника.
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Умовою забезпечення життєздатності моделі управління складними 
системами у сфері цивільного захисту та досягнення стану безпеки людини є 
проведення паралельних обчислень на кожному ярусі, зокрема, та всіх ярусах, в 
цілому, при динамічному управлінні, з врахуванням ієрархічності, динаміки змін, та 
гнучкості структур всіх установ, учасників процесу.

Так як пріоритет безпеки людини є абсолютним, то реалізація вище вказаної 
умови забезпечення життєздатності моделі вимагає формування так званого 
«ланцюга», складові якого інтегруються у вигляді функціональної залежності виду: 

{ІГЛ}=> СТТ->ДНЕ->СО->ІСС->ПСС, ЄФЗМІ.ЗМКта ММС->СДП- 
>ТУРСССЦЗ->Інтроформація=> (КБ),
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