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МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В 

АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКОМ 

 
В статті проведено аналіз завдань, складу та процесів організаційного управління в системах 

управління зв’язком. Розглянуто роль та місце організаційного управління в автоматизованій системі 

управління зв’язком. Визначено показники якості функціонування підсистеми підтримки процесів 

організаційного управління. Розроблено модель підсистеми підтримки процесів організаційного управління в 

автоматизованій системі управління зв’язком. 

Бовда Э.М. Поддержка процессов организационного управления в АСУС. В статье проведен анализ 

задач, состава и процессов организационного управления в системах управления связью. Рассмотрены роль и 
место организационного управления в автоматизированной системе управления связью. Определены 

показатели качества функционирования подсистемы поддержки процессов организационного управления. 

Разработана модель подсистемы поддержки процессов организационного управления в автоматизированной 

системе управления связью. 

E. Bovda The structure of organizational management processes support in automated communication 

management systems. The article analyzes tasks, structure and processes of organizational management in 

communication management systems. The role and place of organizational management in the automated 

communication management system is considered. The indicators of the quality of functioning of the subsystem of 

support of processes of organizational management are determined. The model of the subsystem of support of 

organizational management processes in the automated communication management system is developed. 

Ключові слова: організаційне управління, підсистема підтримки процесів організаційного управління, 

якість функціонування, система управління; автоматизована система управління зв’язком, послуги; пристрій. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Архітектура телекомунікаційних мереж 

впливає на принципи побудови та на порядок функціонування системи управління зв’язком. 

Структура системи управління зв’язком та алгоритми роботи посадових осіб (ПО) органів 

управління (ОУ) визначаються автоматизованою системою управління зв’язком (АСУЗ). 

Ефективність роботи органів управління при вирішенні завдань організаційного 

управління визначається: досвідом, кваліфікацією та злагодженістю посадових осіб ОУ; 

характеристиками комплексів засобів підсистеми організаційного управління, в складі якої 

функціонує підсистема підтримки процесів організаційного управління (ПППОУ).  

Функціонування ПППОУ визначається сутністю процесів управління системою. Воно 

полягає в реалізації автоматизованих операцій переходу від загальних уявлень про систему 

до детальної розробки її складових частин (компонент, елементів), процесів, що протікають в 

системі з подальшим об’єднанням їх в єдине ціле – модель системи. Процеси 

функціонування ПППОУ і завдання, які вирішуються нею, повинні бути пов’язані один з 

одним єдиною ідеологією їх використання на всіх фазах та етапах оперативного управління. 

Тому стає актуальним завдання по створенню моделі функціонування підсистеми підтримки 

процесів організаційного управління. 

Аналіз останніх публікацій. В роботі [1] розглядається задача розробки алгоритму 

оптимального управління процесами інформаційного забезпечення функціонуванням, 

розподіленим АСУ при оперативному корегуванні процесів збору та передачі даних. Процес 

інформаційного забезпечення функціонування АСУ зазвичай обмежений жорсткими 

директивними термінами, тому будь-яка затримка неприпустима, тож її усунення може бути 

забезпечено тільки за рахунок залучення додаткових інформаційних ресурсів на наступних 

етапах. Розроблено алгоритм інформаційного забезпечення, який базується на принципі 

оптимальності Р.Белмана, в якому  розроблена гнучка програма управляючих впливів, яка 

залежить від конкретного результату кожного етапу, тривалість якого перевищила заданий 

норматив. Ця програма може бути реалізована в автоматизованому режимі експлуатації 

комплексів засобів автоматизації (КЗА), а також включена в імітаційну модель процесу 

застосування складними технічними комплексами. Описаний детальний алгоритм 

оптимального коригування, що відповідає нормальному розподілу тривалості кожного з 
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етапів. Дана постановка для розглянутих комплексів задач, що пов’язані з оптимізацією за 

вартістю, має велике значення для ранніх стадій життєвого циклу складних технічних 

комплексів. На стадіях безпосередньої підготовки та цільового застосування ключовою 

обставиною є оптимізація за часом і розроблений алгоритм може бути застосований для 

вирішення такого роду завдань. 

В роботі [2] розглянуто перспективні інфокомунікаційні системи спеціального 

призначення, які представляють собою гетерогенні телекомунікаційні мережі з системами 

обміну і зберігання даних. Вони побудовані на основі конвергентних інфокомунікаційних 

технологій, що об’єднані єдиною системою управління, де забезпечується надання 

користувачам необхідних послуг заданої якості. Однак, в такого роду системах інтенсивність 

передачі інформації значно змінюється за часом, в результаті чого трафік має високу 

нерівномірність, що в кінцевому підсумку призводить до великих втрат інформації. Дана 

проблема може бути вирішена за допомогою методу поділу часу передачі пакетів, який 

заснований на прогнозуванні самоподібного мережевого трафіку. При цьому пропускна 

здатність підлаштовується під профіль трафіку, зменшуючи при цьому втрати і збільшуючи 

при цьому використання ресурсів. Запропоновано методику управління якістю 

інформаційного обміну, яка може застосовуватися в системах спеціального призначення. 

В роботі [3] розглянуто завдання організації інтегрованого управління сучасними 

інфокомунікаційними системами спеціального призначення, де забезпечується необхідний 

рівень якості наданої послуги зв’язку в будь-який час і з мінімальними експлуатаційними 

витратами. Показано, що для вирішення поставленого завдання доцільно створювати 

спеціальну мережу управління, що забезпечує управління інфокомунікаційними системами 

спеціального призначення та послугами. Інформація про послуги надається шляхом 

організації взаємозв’язку з компонентами різних систем зв’язку на основі єдиних інтерфейсів 

і протоколів. Розглянуто всі завдання управління інфокомунікаційними системами 

спеціального призначення, які умовно розділяється на завдання технологічного управління 

(управління засобами зв’язку), оперативно-технічного управління (облік, контроль, аналіз, 

підтримку необхідних параметрів і характеристик телекомунікаційних мереж і послуг, що 

надаються їй) і завдання організаційного управління (завдання планування). 

В роботі [4] розглянуто функціонування мультисервісних мереж. Показано, що для 

реалізації управління потрібен певний час, при якому мережа може змінитися 

непередбачуваним чином, в результаті чого управління нею може не привести до бажаного 

результату. Всі ці обставини можуть привести до того, що поставлені при проектуванні 

системи управління цілі управління  повною мірою ніколи не будуть досягнуті. Тому 

основним способом подолання цього є екстраполяція функціонування мультисервісної 

мережі зв’язку з виявленням напрямку її еволюції. Тоді управління буде проводитися з 

попередженням, з урахуванням виявлених тенденцій зміни мережі. Показано, що процес 

управління мультисервісною мережею зв’язку складається з етапів планування та реалізації 

плану. Вирішенням цього завдання є вибір такого оптимального динамічного плану, який 

забезпечить при заданому навантаженні, структурі мережі та організації обслуговування 

оптимальне управління мультисервісною мережею. Такого роду завдання відносяться до 

завдань нелінійного програмування. Рішення цього завдання складається з двох підзавдань: 

обмеження вибору вихідних напрямків та обмеження навантаження. 

В роботі [5] розглянуто концепцію інформаційного сховища, як єдиного інтегрованого 

джерела даних, що можна застосувати в системі підтримки прийняття рішення. Ця концепція 

повинна підтримувати такі вимоги як інтегрованість, незмінність, підтримку хронології, 

узгодженість даних. Перші дві вимоги впливають на режими аналізу неінтегрованої бази 

даних, а останні дві – звужують перелік аналітичних задач, що вирішуються. Без підтримки 

хронології не можна вести мову про рішення завдань прогнозування. З іншого боку, 

достовірність даних визначається їх узгодженістю. Разом з тим, узгодженість даних повинна 

бути на всіх рівнях ієрархії АСУЗ. Проблема аналізу даних в інформаційному сховищі  має 
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два напрямки вирішення – оперативний аналіз даних (OLAP) та інтелектуальний аналіз 

інформації (Data mining). Запропоновано склад програмних продуктів СППР – засоби 

побудови інформаційного сховища, система оперативної аналітичної обробки, інформаційно-

аналітична система, засоби інтелектуального аналізу даних, інструменти для виконання 

запитів та побудови звітів. Запропоновано будувати логічну структуру інформаційного 

сховища (ІС) в три етапи: формування інфологічної моделі ІС, формування логічної 

структури ІС в термінах ІС, формування логічної структури ІС в термінах реляційної моделі. 

Обґрунтовано склад вимог до показників якості інформаційного сховища. 

В роботі [6] розглядається склад і завдання підсистем підтримки організаційного 

управління. Показано, що результативність роботи органів управління при вирішенні завдань 

організаційного управління визначається: досвідом та кваліфікацією посадових осіб органів 

управління; характеристиками комплексів засобів підсистем організаційного управління. 

Основу комплексів засобів підсистем організаційного управління становить підсистема 

підтримки процесів організаційного управління, робота якої та всі завдання, які вирішуються 

нею, неодмінно повинні бути пов’язані один з одним як принципом їх використання, так і 

спільністю вихідних даних, а також чіткою послідовністю рішення. При цьому, для 

обґрунтованої побудови підсистем підтримки процесів організаційного управління необхідно 

формалізований її опис – модель підтримки процесів організаційного управління. 

Запропоновано дві моделі підтримки процесів організаційного управління, які дозволяють 

будувати її відповідно до необхідних архітектурних принципів, та кількісно оцінити її 

основні параметри й імовірносно-часові характеристики. 

Метою статті є розробка моделі підсистеми підтримки процесів організаційного 

управління в АСУЗ з визначенням показника якості її функціонування. 

Виклад основного матеріалу.  

АСУЗ являє собою ієрархічно організовану сукупність органів або центрів управління, 

засобів зв’язку та автоматизації, що пов’язані між собою мережами управління, які створені 

для цього. На верхніх рівнях цієї ієрархії управління має організаційний характер, на нижніх 

– технологічний. При організаційному управлінні здійснюється аналіз стану системи зв’язку 

та вироблення варіантів рішення на етапах планування та оперативного управління. До 

завдань технологічного управління відносяться завдання збору та первинної обробки 

інформації про стан ліній, каналів, засобів зв’язку, а також доведення та здійснення 

управляючих впливів на засоби зв’язку [7]. 

АСУЗ в першу чергу повинна виконувати завдання організаційного управління, а 

завдання технологічного управління повинні вирішуватися в підсистемах управління 

обладнанням та інформаційними й телекомунікаційними мережами. При організаційному 

управлінні об’єктом управління є діяльність посадових осіб. Також, при організаційному 

управлінні відсутня чітка межа між об’єктом управління та системою управління, оскільки 

можлива така ситуація, коли система управління одного рівня впливає на систему управління 

нижчого рівня. Організаційне управління – це прийняття управляючих рішень на основі 

обробленої інформації, розробка заходів по забезпеченню прийняття рішень, забезпечення 

виконання прийнятих рішень та контроль за ходом їх виконання. 

При використанні ПППОУ всі ПО ОУ, що працюють на своїх АРМ, мають можливість 

впливати на різні об’єкти системи, обмінюватися різноманітними даними, необхідними для 

ведення процесів організаційного управління, вести спілкування між собою, запускати 

процедури генерації та оцінки варіантів рішень з можливими способами використання 

ресурсів та інш. При цьому всі необхідні дані підтримуються як в загальних, так і в 

локальних інформаційних масивах. Компоненти ПППОУ повинні безперервно відстежувати 

дії кожної ПО ОУ та надавати за їх запитом можливі варіанти вирішення завдань 

планування, допомагаючи в різних ситуаціях. 

Використання ПППОУ передбачає подання процесу організаційного управління 

множиною операцій перетворення моделей предметної області відповідно до заданих вимог і 
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обмежень, що обумовлені умовами проведення операцій, організації зв’язку і умовами 

планування зв’язку з використанням фактографічної інформації, формальних та експертних 

знань, розрахункових процедур, імітаційних та аналітичних моделей, прецедентів та ін. [7]. 

Для реалізації схем автоматизованого організаційного управління, ПППОУ повинна 

уявляти собою складний багаторівневий ієрархічний розподілений програмно-апаратний 

комплекс, що включає різноманітні (імітаційні, аналітичні, логіко-лінгвістичні та ін.) моделі 

системи і окремі процеси планування та надавати цілий ряд сервісів підтримки, до яких 

можна звернутися і отримати відповідні інформаційні, довідкові або інші необхідні послуги.  

Організаційна структура ПППОУ визначається організаційною структурою АСУЗ, при 

цьому відповідні комплекси засобів ПППОУ розміщуються на центрах управління різних 

ланок (рис. 1, 2). 
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Рис. 1 Архітектура автоматизованої системи управління зв’язком 
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Визначення комплексного показника якості функціонування ПППОУ.  
Вибір та обґрунтування якісних показників функціонування ПППОУ є складним 

завданням, яке визначається складністю процесів організаційного управління та вимог з боку 

ПО ОУ до цієї підсистеми. Показники якості функціонування ПППОУ, що характеризують її 

корисність для організації процесів управління і для ПО ОУ, повинні бути пов’язані з 

характеристиками процесів надання їм необхідних сервісів. Тому, для оцінювання 

функціонування, вибору варіантів організації ПППОУ доцільно ввести комплексний 

показник якості її функціонування – деяку функцію корисності, і критерій якості 

функціонування, який має такий вигляд: 

QS=Q{ПСП, ППП , ККГ, КІГ, ПО, ПРОУ}; QS ≥Qkp,    (1) 

де QS – функція корисності; 

Qkp – мінімально допустимий критичний рівень якості функціонування ПППОУ, що 

характеризує мінімально допустимий рівень якості обслуговування ПО ОУ; 

ПСП – показник, що характеризує своєчасність надання послуг ПППОУ всім ПО ОУ; 

ППП – показник повноти наданих ПППОУ послуг, що характеризує частку послуг, що 

надаються від необхідного числа; 

ККГ – коефіцієнт комплексної готовності, що характеризує стійкість ПППОУ; 

КІГ – коефіцієнт інформаційної готовності, що характеризує рівень безпеки ПППОУ; 

ПО – показник обґрунтованості ПППОУ; 

ПРОУ – показник використання ресурсів різних рівнів організаційного управління. 

Функція корисності QS ПППОУ залежить від показника ПСП, що характеризує 

своєчасність надання послуг для всієї номенклатури сервісів. ПСП визначаються часом 

очікування TОЧ і часом обслуговування TОБС. Вони є випадковими величинами, залежними 

від інтенсивностей потоку заявок на надання сервісів λс, а також від продуктивності 

відповідних комплексів засобів ПППОУ, що забезпечують сервіс – величини РКЗ, що 

характеризує як число одночасно обслуговуваних запитів ПО ОУ по отриманню сервісу 

ПППОУ, так і час обслуговування TОБС, що задається інтенсивністю обслуговування μОБС. 

В якості показника своєчасності, тобто виду функції Тсв, зазвичай використовується: 

безпосереднє значення середнього часу надання ПО ОУ сервісу ПППОУ, або відносне 

значення, що співвідноситься до допустимого значення часу надання сервісу; 

ймовірність своєчасного надання сервісу – Pc. 

Функція корисності QS ПППОУ також залежить від показника повноти наданих послуг 

ППП, що характеризує відношення числа nсерв наданих ПО ОУ сервісів ПППОУ до загального 

необхідного числа сервісів 𝑁серв
Потр

. Тобто в якості такого показника доцільно взяти величину 

відносного числа послуг, що надаються, яка показує ступінь охоплення комплексу завдань 

організаційного управління контуром ПППОУ. Можливо також використання відносної 

важливості тих чи інших послуг (сервісів) ПППОУ. 

Функція корисності QS залежить від показника стійкості, тому що ПППОУ, як система, 

характеризується кінцевою надійністю, живучістю, завадостійкістю, що визначають її 

властивість – стійкість. Як показник стійкості доцільно використовувати коефіцієнт 

комплексної готовності ККГ, який визначається середнім часом справної роботи, що враховує 

вихід з ладу, виведення з ладу супротивником елементів ПППОУ, вплив різних перешкод, 

середнім часом відновлення, а також враховується відновлення ПППОУ після всіх 

перерахованих впливів. 

Функція корисності QS залежить від показника безпеки, що задається коефіцієнтом 

інформаційної готовності КІГ, що має таке ж значення, що і коефіцієнт комплексної 

готовності, але в умовах інформаційних впливів. 

Функція корисності QS залежить від показника обґрунтованості ПО, що враховує як 

ступінь адекватності застосовуваних в ПППОУ способів і моделей реальним процесам 

функціонування системи, а також ступінь обґрунтованості його застосування для вирішення 

тих чи інших завдань організаційного управління. 
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Функція корисності QS ПППОУ залежить від показника ПРОУ, який враховує 

доступність певної інформації для ПО ОУ від інших рівнів системи управління підсистеми 

підтримки процесів організаційного управління. 

В цілому, в якості області зміни функції QS потрібно взяти деяку безрозмірну відносну 

величину 0<qS≤1, що пов’язана з часом вирішення завдань організаційного управління, тобто 

з часовими показниками, імовірнісними показниками, імовірностно-часовими показниками 

або показниками продуктивності, які для ПППОУ взагалі якось пов’язані один з одним, тому 

що в значній мірі характеризують своєчасність надання послуг. 

Тому логічно в якості базового показника вибрати показник своєчасності ПСП і 

співвіднести значення інших показників з базовим, застосовуючи механізми коригування 

базового показника у відповідності зі значенням інших показників, що впливають на QS, 

тобто з показниками ППП, ККГ, КІГ, ПО, ПРОУ. При цьому для отримання інтегрального 

показника корисності ПППОУ необхідно використовувати методи експертного  

оцінювання [6, 7]. 

Модель підсистеми підтримки процесів організаційного управління 

В архітектурному плані основою підсистеми підтримки процесів організаційного управління 

є інфокомунікаційне ядро, яке будується на основі концепцій Глобальної інформаційної 

інфраструктури (Global Information Infrastructure, GII) і TMN, що дозволяє ПО ОУ 

користуватися всіма доступними послугами інфокомунікацій [6, 7]. 

ПО органів управління можуть скористатися послугами інфокомунікацій ПППОУ 

безпосередньо або за допомогою призначених для користувача додатків (рис. 3). При цьому 

всі компоненти користувальних додатків повинні підтримуватися в ПППОУ, які, як і послуги 

(сервіси), повинні об’єднуватися в пакети, щоб створити для конкретної ПО необхідну 

складну послугу або надати доступ до необхідного додатку. 
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Рис. 3 Робота ПО ОУ та ПППОУ 

 

Рішення численних завдань організаційного управління можливо тільки при наявності 

їх досить коректного вербального, змістовного і формалізованого опису з використанням 

певних математичних конструкцій, що відображають основні параметри і закони 

функціонування, що є істотні для досягнення цілей організаційного управління. 

Так як в якості основної мети створення ПППОУ виступає уявлення ПО ОУ 

різноманітних розрахункових, інформаційних, телекомунікаційних, офісних та інших послуг 

необхідної якості, то в якості базової логічної архітектурної моделі може бути взята 

трирівнева мультимережева архітектура [7], кожен рівень якої задається певною мережею 

послуг, що надає фіксовані послуги конкретного рівня ПППОУ, рис. 4. 

Такий підхід дозволяє розглядати кожен рівень (або кожну рівневу мережу) незалежно 

від інших, тому допустимо незалежно розглядати процеси надання ними відповідного 

сервісу [6, 7]. 

Кожна рівнева мережа послуг ПППОУ описується графом G1(YA, Hb), G2(JA, Eb) і G3(RA, 

Qb), що представляє собою модель відповідної мережі послуг кожного з рівнів ПППОУ. 
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Рис. 4 Трьохрівнева мережева модель інфокомунікаційної мережі 
 

Ці рівні визначають функціонування кожної рівневої моделі в умовах різних 

імовірнісних та навмисних впливів, руйнуючих впливів та комп’ютерних атак, що 

характеризує її важливу властивість як стійкість [7]. При цьому робота ПППОУ буде 

вважатися стійкою, коли цей показник буде в межах мінімально допустимого рівня якості 

функціонування та мінімально допустимого значення імовірності функціонування з 

допустимою якістю. Тоді для моделей стійкості ПППОУ, в площині рівневого її подання, 

можуть бути отримані відповідні вирази для ймовірностей якісного функціонування рівневих 

компонент в умовах впливів, відповідно для всіх трьох компонент ПППОУ P1L, P2L, P3L. 

Будемо вважати ПППОУ стійкою, якщо виконуються нерівності: 

 

P1L ≥P1LM; P2L ≥P2LM; P3L ≥P3LM,     (2) 

 

де P1LM, P2LM, P3LM – мінімально допустимі значення ймовірностей якісного функціонування 

компонент в умовах комплексу впливів, відповідно для 1-го, 2-го і 3-го рівнів ПППОУ. 

Типова структура кожного рівня ПППОУ, зазвичай, представляється графом G(Y, B) з 

множиною вершин Y ={yij} і множиною дуг B ={bij}. При цьому кожному елементу yijϵY 

ставиться у відповідність певний вузол надання послуг мережі рівня (сервер відповідної 

служби), а елементу bijϵB – певна віртуальна гілка рівневої мережі (віртуальний канал 

передачі інформації для певного сервісу). 

В силу кінцевої надійності і живучості комплексів та обладнання кожної рівневої 

мережі ПППОУ її структура не залишається незмінною і буде постійно змінюватися в 

процесі функціонування підсистеми організаційного управління. 

При функціонуванні ПППОУ процеси, що протікають на кожному з трьох її 

функціональних рівнів, доцільно математично задати одноманітно у вигляді відповідних 

моделей обслуговування. Іншими словами, кожен елемент рівневого компонента ПППОУ 

повинен представлятися моделлю обслуговування, описуваної виразами для відповідних 

ймовірностей стану модуля обслуговування: 

Відповідно до цього, динамічні моделі кожного i-го елемента компонента рівня 1, k-го 

елемента компонента рівня 2 і r-го елемента компонента рівня 3 ПППОУ можуть бути 

представлені моделями модулів обслуговування, описуваних відповідними системами 

рівнянь [6, 7]. 

У моделях компонент ПППОУ вхідними процесами, що задаються, є потоки вимог на 

отримання послуг з інтенсивностями λ1C, λ2C, λ3C, а вихідними – потоки сервісних 

повідомлень обслуговування, інтенсивності яких визначаються можливостями відповідних 

станів 𝑃𝑛
1𝐶 , 𝑃𝑛

2𝐶 , 𝑃𝑛
3𝐶 . 

При цьому кожен рівневий потік вимог буде сумою потоків вимог на обслуговування 

для кожного сервісу, що надається даним рівнем, тобто 

𝜆1С = ∑ 𝜆1С (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝐶)𝛯 .      (3) 
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𝜆2С = ∑ 𝜆2С (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠2𝐶)∑ .      (4) 

𝜆3С = ∑ 𝜆3С (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝐶)𝑍 .      (5) 
 

Відповідні ймовірності 𝑃𝑛
1𝐶 , 𝑃𝑛

2𝐶 , 𝑃𝑛
3𝐶   будуть визначатися як величиною інтенсивностей 

запитів на сервіс і інтенсивністю їх обслуговування, так і показниками багатоканальних 

відповідних серверів служб: 
 

𝑃𝑛1𝐶
1𝐶 = {𝑃𝑛1𝐶

1𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝐶)} = {𝑓1𝐶 [𝜆1С(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝐶), 𝜇1𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝐶), 𝑛1𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝐶)]}. (5) 

𝑃𝑛2𝐶
2𝐶 = {𝑃𝑛2𝐶

2𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝐶)} = {𝑓2𝐶 [𝜆2С(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠2𝐶), 𝜇2𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠2𝐶), 𝑛2𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠2𝐶)]}. (6) 

𝑃𝑛3𝐶
3𝐶 = {𝑃𝑛3𝐶

3𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝐶)} = {𝑓3𝐶 [𝜆3С(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝐶), 𝜇3𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝐶 ), 𝑛3𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝐶)]}. (7) 
 

Базові показники якості можуть бути визначені при розгляді ПППОУ у вигляді системи 

масового обслуговування (або сукупності систем масового обслуговування) з різнорідним 

потоком вимог на обслуговування певного класу: система масового обслуговування з 

очікуванням з обмеженим, відповідно до регламенту роботи органів управління, часом 

очікування, на яку надходить потік різнорідних вимог, де обслуговування здійснюється з 

різними інтенсивностями, що залежить від виду сервісу. 

На сьогодні, суворого математичного опису систем обслуговування, на які надходять 

вимоги на обслуговування різного виду (отримання послуг певного сервісу) і процедура 

обслуговування яких відрізняється від інших, в даний час немає [6, 7]. 

Для рішення даного завдання пропонується наступний підхід. Він передбачає 

декомпозицію моделі підсистеми підтримки процесів організаційного управління як системи 

масового обслуговування на 𝛩∑ 𝑆 = ∑ 𝛩𝑖
3
𝑖=1  підсистем обслуговування, що характеризуються 

параметрами вхідного потоку вимог і параметрами обслуговування: 
 

𝜆11𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠11𝐶), … , 𝜆1𝛩1𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝛩1𝐶), 𝜆21𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠21𝐶), … , 𝜆2𝛩2𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠2𝛩2𝐶), …, 

𝜆31𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠31𝐶), … , 𝜆3𝛩3𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝛩3𝐶), 𝜇11𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠11𝐶), … , 𝜇1𝛩1𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠1𝛩1𝐶), …, (8) 

𝜇21𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠21𝐶), … , 𝜇2𝛩2𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠2𝛩2𝐶),…, 𝜇31𝐶 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠31𝐶), … , 𝜇3𝛩3𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠3𝛩3𝐶) 
 

Даний підхід передбачає, що все обслуговування розбивається відповідно до 

архітектури ПППОУ на множину рівневих систем обслуговування SS={SSi}∀ SSi={ SSiζ}; i=1, 

2, 3; ζ=1, ..., Θi, що відповідає реальному стану, яке відображається на множину відповідних 

серверів підтримки Servis={Servisi}. При цьому підході параметри обслуговування 

знаходяться досить просто, оскільки визначаються продуктивністю відповідних серверів, 

проте параметри вимог, що надходять, можна оцінити тільки на основі декомпозиції 

загального потоку вимог, що надходять на ПППОУ як за рівнями архітектури, так й за 

видами сервісу, що можна досить просто здійснити. 

Розглядаючи ПППОУ як множину систем масового обслуговування, представимо 

процеси обслуговування ПО ОУ. Тоді для окремо взятої z-й підсистеми СМО (СМО z-го 

типу, що відповідає сервісу z-го типу) можуть бути отримані вирази, що її характеризують. 

Так ймовірність того, що у відповідній рівневої службі (що надає сервіс z-го типу) в сервері 

будуть зайняті всі n(i) портів (тобто n(i) вимог обслуговується), складе: 
 

𝑃𝑛(𝑧)(𝑖) =
[𝜇𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑛(𝑧)𝑛(𝑧)!̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

∑
[𝜆𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑘

[𝜇𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]
𝑘

𝑘!
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑛0(𝑧)
𝑘=1

 .     (9) 

 

Імовірність того, що відповідна служба ПППОУ буде перевантажена обслуговуванням 

та більше не здатна приймати вимоги від ПО ОУ з надання відповідного сервісу, тобто 

вимога не буде обслугована, складе: 

𝑃𝑛(𝑧)(𝑖) = 𝑃0(𝑖)
[𝜆𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑛(𝑧)

[𝜇𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑛(𝑧)𝑛(𝑧)!̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .    (10) 
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Імовірність того, що відповідна служба ПППОУ вчасно обслужить відповідну ПО ОУ і 

своєчасно надасть відповідний сервіс, складе: 

𝑃𝑆𝑉(𝑧)(𝑖) = 1 − 𝑃0(𝑖)
[𝜆𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑛(𝑧)

[𝜇𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑛(𝑧)𝑛(𝑧)!̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .    (11) 

 

При цьому середнє число ПО ОУ, що буде обслуговано: 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠(𝑖) = ∑
[𝜆𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑘

[𝜇𝑖𝑧𝐶(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑧𝐶)]𝑘(𝑘−0)!
𝑃0(𝑖).

𝑛0(𝑧)
𝑘=1     (12) 

 

Висновок 

Робота органів управління при вирішенні завдань організаційного управління 

визначається з одного боку досвідом, кваліфікацією та злагодженістю посадових осіб органу 

управління, з іншого боку – характеристиками комплексів засобів підсистеми 

організаційного управління, основу яких складає підсистема підтримки процесів 

організаційного управління. Всі завдання, які вирішуються в підсистемі підтримки процесів 

організаційного управління, повинні бути пов’язані один з одним як принципом їх 

використання, так і спільністю вихідних даних, а також чіткою послідовністю їх вирішення, 

що допускає рішення завдань в реальному масштабі часу та за часовими характеристиками, 

які визначаються керівними документами. 

Запропонована модель підсистеми підтримки процесів організаційного управління, яка 

складається з трьох рівнів мережі послуг: інфраструктурний, проміжний та базовий 

(транспортний). Вона дозволяє будувати її відповідно до необхідних архітектурних 

принципів, та кількісно оцінювати основні параметри і ймовірносно-часові характеристики. 

Подальші дослідження будуть направлені на вибір методів прогнозування стану АСУЗ та 

окремих її елементів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Волков В.Ф. Алгоритм оптимального управления дополнительными 

информационными ресурсами при оперативной корректировке процесса сбора и передачи 

данных в распределенной АСУ / В.Ф. Волков, А.С. Пономарев, К.Е. Легков // T-Comm: 

Aвтоматизированные системы управления. – 2013. – № 6. – С. 16 – 19. 

2. Легков К.Е. К вопросу о методах управления в сложных инфокоммуникационных 

системах специального назначения / К.Е. Легков // T-Comm: Технологии. – 2013. – № 4.  

– С. 19 – 23. 

3. Легков К.Е. К вопросу организации процессов управления инфокоммуникационными 

сетями спеціального назначения/ К.Е. Легков // Наукоемкие технологии в космических 

исследованиях Земли: Телекоммуникации. – 2014. – № 5. – С. 34 – 40. 

4. Бабошин В.А. О моделях и методах управления современными мультисервисными 

сетями святи / В.А. Бабошин, А.И. Мясникова // Наукоёмкие технологи в космических 

исследованиях Земли: Системы управления. ТОМ IV – 2012. – №4. – С. 10 – 12. 

5. Легков К.Е. Система поддержки принятия решения автоматизированной системы 

управления святи на основе организации информационного хранилища с аналитической 

обработкой данных / К.Е. Легков, Р.И. Захарченко // T-Comm: Автоматизированные системы 

управления. – 2013. – № 6. – С. 28 – 34. 

6. Буренин А.Н. Основы поддержки процессов организационного управления 

системами специального назначения / А.Н. Буренин, К.Е. Легков, А.В. Боговик // 

Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. Т. 8. – 2016. – № 2.  

– С. 54 – 61. 

7. Буренин А.Н. Инфокоммуникационные системы и сети специального назначения. 

Основы построения и управления. / А.Н. Буренин, К.Е. Легков // – М.: Медиа Паблишер, 

2015. – 348 с.  

 


