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сприяє цьому, є саморозвиток фракталу. Дана властивість характеризує 
фрактал, як математичний об’єкт, який найбільше відповідає системній природі 
соціальних та економічних процесів, які протікають в умовах нелінійної 
динаміки множини факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [2]. 
Отже, для аналізу самоподібності використовують фрактальний аналіз, в 
рамках котрого використовують формулу Херста.  

Сучасні консалтингові компанії застосовують фрактальну статистику 
Херста для оцінки дохідності акцій при аналізі інвестиційно-фінансової 
привабливості компанії. По суті, основна задача показника Херста – відрізнити 
випадковий числовий ряд від невипадкового, навіть якщо цей випадковий ряд 
не є гаусовим, тобто імовірнісний розподіл не є нормальним [3, с. 91]. 

На сьогоднішній день існує багато різних математичних моделей 
фракталів. Відмінною особливістю кожної з них є те, що в їх основі лежить 
певна рекурсивна функція. 

Нами запропоновано для моделювання фракталів застосувати мову 
програмування Python з пакетами NumPy, SciPy и MatPlotLib. Ця колекція 
бібліотек використовується як універсальне середовище для наукових 
розрахунків в якості заміни поширеним спеціалізованим комерційним пакетам 
Matlab, IDL та ін. Python є простою, і в той самий час потужною 
інтерпретованою об’єктно-орієнтованою мовою програмування. 

Нами використано комплексне середовище Enthought Canopy для аналізу 
даних і візуалізації результатів на мові програмування Python з 
передвстановленими бібліотеками.  

Таким чином, теорія фракталів надає якісно новий підхід в моделюванні 
економіки та економічних процесів.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію 
фрактального аналізу для прогнозування економічних явищ та процесів. 
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У діловій або особистій сфері часто доводиться працювати з даними з 

різних джерел, кожний з яких пов'язаний з певним видом діяльності. Для 
координації всіх цих даних необхідні певні знання і організаційні навики. Саме 
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реляційна база даних дозволяє об’єднувати відомості з різних джерел в єдине 
ціле.  

База даних – впорядкований набір логічно взаємопов’язаних даних, що 
використовується спільно та призначений для задоволення інформаційних 
потреб користувачів. 

Системи управління базами даних (СУБД) – це комплекс програмних 
засобів, призначених для створення структури, наповнення її змістом, 
редагування змісту та візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази 
розуміється відбір даних, що відображаються відповідно до заданого критерію, 
їх упорядкування, оформлення і подальша видача на пристрій виведення або 
передавання по каналах зв’язку [1]. 

Серед найпопулярніших та найпоширеніших СУБД виділяють Microsoft 
Access, MySQL, Paradox, Оracle. 

MySQL – вільна система управління базами даних. MySQL є власністю 
компанії Oracle Corporation, що отримала її разом з поглиненою Sun 
Microsystems, яка здійснює розробку і підтримку додатку. Розповсюджується 
під GNU General Public License і під власною комерційною ліцензією, на вибір. 
Крім цього розробники створюють функціональність на замовлення 
ліцензійних користувачів, саме завдяки такому замовленню вже в самих 
перших версіях з'явився механізм реплікації.  

Цю систему управління базами даних з відкритим кодом було створено як 
альтернатива комерційним системам. MySQL із самого початку була дуже 
схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL – одна 
з найпоширеніших систем управління базами даних. Вона використовується, у 
першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову 
підтримку з боку різноманітних мов програмування.  

MySQL є рішенням для малих і середніх додатків. Зазвичай MySQL 
використовується як сервер, до якого звертаються локальні або віддалені 
клієнти, проте до дистрибутиву входить бібліотека внутрішнього сервера, що 
дозволяє включати MySQL до автономних програм. Вихідні коди сервера 
компілюються на багатьох платформах. Найповніше можливості сервера 
проявляються в UNІХ-системах, що підвищує продуктивність системи в цілому 
[3, c. 15].  

Гнучкість СУБД MySQL забезпечується підтримкою великої кількості 
типів таблиць: користувачі можуть вибрати як таблиці типу MyISAM, що 
підтримують повнотекстовий пошук, так і таблиці InnoDB, що підтримують 
транзакції на рівні окремих записів. Більш того, СУБД MySQL постачається із 
спеціальним типом таблиць EXAMPLE, що демонструє принципи створення 
нових типів таблиць. Для некомерційного використання MySQL є 
безкоштовною. 

Можливості сервера MySQL: простота у встановленні та використанні; 
підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із 
БД; кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.; висока швидкість 
виконання команд; наявність простої та ефективної системи безпеки [7]. 

Paradox. Paradox – реляційна СУБД, що є програмним продуктом фірми 
Borland. Більшість експертів вважають, що технологія обробки інформації на 
якій базується Paradox – це стандарт СУБД для персональних комп’ютерів 90-х 
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років. Серед найбільших особливостей Paradox виділяють унікальне поєднання 
надзвичайної простоти та прозорості з величезними можливостями 
функціонально завершеної системи управління базами даних.  

Paradox дозволяє створювати і використовувати таблиці формату dBASE 
так само просто, як і таблиці формату Paradox. При виконанні деяких операцій 
Paradox створює тимчасові таблиці, що існують до тих пір, поки користувач не 
міняє особистий каталог або не завершує сеанс роботи з Paradox. Деякі СУБД 
мають добре розроблений процесор СУБД для реалізації таких можливостей, як 
унікальність первинних ключів, обмеження (припинення) операцій навіть 
каскадне оновлення і видалення інформації. У цьому плані Access і Paradox for 
Windows набагато ближче за інші СУБД відповідають реляційній моделі по 
надійності збереження цілісності даних на рівні бази даних; правила 
зберігаються разом з базою даних і автоматично дотримуються [4]. 

Oracle. Oracle Database – це система керування базами даних, яка 
допомагає замовникам знизити витрати на інформаційні технології та 
підвищити якість послуг. База даних Oracle є швидкою, надійною та легкою в 
управлінні. Вона може бути застосована для вирішення будь-яких задач, що 
пов’язані з базами даних. Зокрема, серед таких задач можна привести роботу 
програмного забезпечення корпоративного рівня та операції з аналізу великих 
обсягів даних. 

Серед характеристик баз даних Oracle: 
 великі обсяги даних, де ви можете отримувати, організовувати та 

аналізувати різноманітні джерела даних паралельно зі вже існуючими даними; 
 висока доступність, де ви можете зменшити витрати та захистити свій 

бізнес від планових та позапланових перерв у роботі, що викликані 
різноманітними причинами; 

 керування зберіганням, Oracle Database пропонує економічно вигідне 
керування зберіганням даних завдяки автоматизації процесів, мінімізації 
операцій вводу/виводу, компресії даних та максимально ефективному 
застосування багаторівневої системи зберігання даних; 

 безпека баз даних, Oracle пропонує значну кількість рішень з безпеки, 
що покликані допомогти вам захистити конфіденційність даних, захистити 
бізнес від внутрішніх системних загроз та забезпечити відповідність 
нормативним вимогам. 

СУБД Oracle можуть працювати під управлінням будь-якої операційної 
системи: як Windows, так і Unix та інші. Це робить її більш гнучкою і 
адаптується до будь-якої інформаційної системи. Настільки розвинені засоби 
забезпечення надійності та безпеки також сприяють її поширеності [5, с. 40]. 
Слід зауважити, що вартість СУБД Oracle – 950.000$. 

Microsoft Access. Access – це багатогранний продукт, що володіє 
великими можливостями і зручним інтерфейсом, використання якого можливо 
в різних сферах людської діяльності [8, c. 14]. 

Система Microsoft Access – це набір інструментів кінцевого користувача 
для управління базами даних. Цю систему можна розглядати і як середовище 
розробки додатків. Використовуючи макроси або модулі для автоматизації 
рішення задач, можна створювати орієнтовані на користувача додатки такими 
ж могутніми, як і додатки, написані безпосередньо на мовах програмування. 
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При цьому вони включатимуть кнопки, меню і діалогові вікна. Програмуючи на 
мові VBA, можна створювати такі могутні програми, як сама система Access. 
По суті справи, багато інструментальних засобів Access (наприклад, майстри і 
конструктори) написані саме на VBA [6, с. 67]. 

Access забезпечує доступ до всіх типів даних і дозволяє використовувати 
одночасно декілька таблиць бази даних. При цьому можна істотно спростити 
структуру даних, полегшуючи тим самим виконання поставлених завдань. 
Таблицю Access можна пов’язати з даними, що зберігаються на великій ЕОМ 
або на сервері. З іншого боку, можна використовувати таблиці, створені в 
середовищі Paradox або dBase. Отримані результати можна швидко і легко 
об’єднати з даними з електронних таблиць Excel. Таблиці в Access забезпечені 
засобами перевірки допустимості даних, що запобігають некоректному 
введенню незалежно від того, як він здійснюється, а кожне поле таблиці має 
свій формат і стандартні описи, що істотно полегшує введення даних. Access 
підтримує всі необхідні типи полів, зокрема текстовий, числовий, лічильник, 
грошовий, дата/час, МЕМО, логічний, гіперпосилання і поля об’єктів OLE [2, c. 
278]. 

Отже, при виборі СУБД необхідно мати уявлення, за допомогою яких 
засобів розробки буде створюватися програмний засіб на основі даної СУБД, а 
також про те, яким чином розроблені програми будуть маніпулювати даними. 
Від того, чи правильно обрано механізм доступу до даних, залежить дуже 
багато чого, зокрема продуктивність додатків, можливість застосування тих чи 
інших функціональних особливостей даної СУБД, простота розробки 
користувацького інтерфейсу і ряд інших факторів.  
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