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АНОТАЦІЯ 

 

Собчук В.В. Методологічні основи забезпечення функціональної 

стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. — Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». — Державний університет 

телекомунікацій, Київ, 2020. 

Металургія є однією з повідних галузей промисловості України. Нині в 

гірничо-металургійний комплекс України охоплює близько 800 підприємств, 

в тому числі дев’ятнадцять металургійних комбінатів та заводів (п’ять з яких 

перебуває на тимчасово окупованих територіях), щонайменше 12 трубних 

заводів, більше 20 метизних підприємств, понад 100 спеціалізованих 

підприємств з переробки металобрухту та відходів. 

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) забезпечує Україні 19,4 % 

капітальних інвестицій в промисловості. Металургія — це постійні 

масштабні інвестиції, зокрема, в розвиток інформаційних систем 

підприємств. Якщо сьогодні не інвестовано в підвищення ефективності та в 

процес інформатизації, то завтра це приведе до межі не 

конкурентоспроможності. Українські компанії не залишаються осторонь від 

світових трендів. У 2017-2018 роках в нові проекти інвестовано $ 0,8 млрд. 

(сума не враховує інвестицій в капітальні ремонти та підтримання 

потужностей, практично всі виробники інвестують в підвищення 

ефективності та оптимізацію собівартості продукції). 

Функціонування всіх виробничих підрозділів металургійного 

підприємства з повним металургійним циклом забезпечують інформаційні 

системи різного типу. За допомогою цих систем здійснюється планування та 

контроль усіх процесів. Вони працюють в автономному режимі під впливом 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. За допомогою 
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інформаційних систем можна забезпечити підвищення продуктивності праці 

усіх виробничих центрів при зменшенні числа зайнятих у виробництві людей 

та значному зменшенні частки ручної праці. Системи постійно 

модернізуються завдяки інтенсифікації капіталовкладень у виробничий 

процес. 

Безперервна інтенсифікація виробничих процесів призводить, як 

правило, до ускладнення функції керування. Однак швидкий розвиток 

засобів автоматизації та інформаційних систем розширює можливості їх 

реалізації. Автоматизація та інформатизація контролю управління є одним із 

способів підвищення продуктивності агрегатів і поліпшення якості продукції. 

У свою чергу автоматизація впливає на технологію процесу, розвиток більш 

повної механізації, вдосконалення обладнання. 

Максимальний економічний ефект від введення нових інформаційних 

систем на підприємствах може бути одержаний, коли в процесі проектування 

технологічного агрегату передбачається його інформатизація, створюються 

резерви ресурсів управління і технологічний процес будується з урахуванням 

використання сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій. 

Розрахунки показують, що капітальні витрати на інформатизацію та 

автоматизацію об’єктів окупаються в 3-4 рази швидше, ніж капітальні 

витрати на будівництво нових виробничих агрегатів. Крім того, підвищується 

та стабілізується якість продукції. 

Інформаційні системи підприємств функціонують в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. За негативного впливу 

модулі систем можуть виходити з ладу. Проте, системи повинні 

функціонувати в автономному режимі протягом заданого часу. Таку умову 

функціонування можна виконати завдяки забезпеченню властивості 

функціональної стійкості. Функціональна стійкість — це можливість 

функціонування інформаційної системи, можливо із зменшенням якості, 

протягом вказаного часу під впливом зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. Під зовнішніми та внутрішніми дестабілізуючими факторами 
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розуміються відмови, збої модулів системи, механічні пошкодження, теплові 

впливи, помилки обслуговуючого персоналу. Основними етапами 

забезпечення функціональної стійкості є виявлення модуля, який відмовив 

при контролі, діагностування модуля, який відмовив та відновлення 

функціонування інформаційної системи підприємства. 

Дослідження щодо синтезу оптимальних складних технічних систем 

проводилися у роботах Ю.П. Зайченка, В.Г. Лазарева, В.С. Семеніхіна, 

В.Ф. Колчина, О.А. Машкова, І.А. Мізіна, Б.П. Філіна, О.В. Барабаша, 

Д.П. Кучерова, Г.А. Кучука, О.С. Бичкова, Д.М. Обідіна, О.Г. Оксіюка, а 

також Д. Берсекаса, Д. Девіса, П. Верми, Г. Френка, Р. Прима і ін. 

Питання відмовостійкості та надійності технічних систем 

досліджувалось в роботах А.А. Авіжиєніса, В.А. Машкова, Ю.М. Коростіля, 

В.В. Вишнівського О.Ю. Ільїна, В.А. Савченка та інших вчених. Властивість 

стійкості систем щодо зовнішніх інформаційних впливів досліджувалась 

О.Г. Додоновим, Д.В. Ланде, І.Ю. Субачем, І.В. Рубаном, О.М. Шушурою. 

Великий внесок у теорію автоматичного керування внесли професор 

Вишнеградський І.О., академік Ляпунов О.М., професор Вознесенський А.В., 

академік Андронов О.О. та ін. Професор Сорокін В.О. провів глибокі 

дослідження зі створення методики автоматичного керування доменного 

процесу. Проблематикою вивчення взаємозв’язку між окремими 

технологічними параметрами агломераційного процесу займалися вчені 

Базилевич С.В., Вегман Є.Ф., Коротич В.І., Міллер В.Я., Сігов О.О., 

Фролов Ю.О., Шурхал В.А.    

Всі розглянуті роботи присвячені проектуванню та оптимізації 

складних технічних систем, які володіють певною ефективністю 

функціонування в залежності від обраного показника якості. В роботах 

багато уваги приділено завданню синтезу живучих та надійних систем. 

Проте, в цих роботах не в повній мірі відображені питання контролю та 

самодіагностування систем. Не достатньо уваги приділено процесу 

відновлення систем після парирування руйнувань різного рівня і збереженню 
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системою можливості виконання основних функцій в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, недосконалість та обмеженість 

існуючих наукових методів побудови та використання складних технічних 

систем, зокрема, інформаційних систем підприємств, не дозволяє 

забезпечити їх функціональну стійкість. 

Таким чином, на даний час в теорії та практиці синтезу та експлуатації 

існуючих інформаційних систем підприємств загострилося протиріччя між 

необхідністю сталого функціонування інформаційних систем підприємств в 

умовах дії зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів і 

можливостями існуючих методів та методик забезпечення властивості 

функціональної стійкості інформаційних систем підприємства. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ побудови та використання функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства, яка повинна автономно 

функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. 

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні до 2020 р. згідно із Законом України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», від 11.07.2001 № 2623-III, зі змінами 

внесеними згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукової і науково-

технічної діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт: «Методи забезпечення 

функціональної стійкості розподілених інформаційно-телекомунікаційних 

систем» (шифр «РІС», Державний реєстраційний номер 0114U000402, ДУТ, м. 

Київ); «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації 

інфокомунікаційної мережі» (шифр «ОСПІ», Державний реєстраційний номер 
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0115U004571, ДУТ, м. Київ), які виконував Державний університет 

телекомунікацій у 2014 – 2019 р.  

Мета дисертаційної роботи полягає у забезпеченні функціональної 

стійкості узагальненої інформаційної системи підприємства за рахунок 

покращення показників діагностування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

Вперше розроблено метод формування функції керування параметрами 

технологічного процесу виробничого підприємства для забезпечення 

функціональної стійкості даного процесу. Даний метод відрізняється від 

існуючих тим, що використовує принцип управління за відхиленням та 

враховує запропоновані автором необхідні та достатні умови того, що у 

виробничому процесі будуть реалізовані еталонні вимоги. Зазначений метод 

забезпечує точність керування технологічним процесом. 

Вперше розроблено математичну модель функціонально стійкого 

технологічного процесу, що забезпечується інформаційними системами 

виробничого підприємства. Дана модель відрізняється від існуючих 

використанням математичного апарату псевдообернених матриць. 

Запропонована модель дозволяє описати та промоделювати технологічний 

процес, що забезпечується інформаційними системами виробничого 

підприємства. 

Удосконалено метод аналізу технологічного процесу, що 

забезпечується інформаційними системами виробничого підприємства. 

Даний метод включає в себе запропоноване означення, умови та критерії 

функціональної стійкості технологічного процесу. Зазначений метод 

дозволяє під час здійснення технологічного процесу якісно і кількісно 

характеризувати здатність інформаційних систем підприємства до 

парирування наслідків нештатних ситуацій, що виникають в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

Удосконалено методи контролю та адаптивного самодіагностування, на 

основі яких забезпечується функціональна стійкість інформаційної системи 
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підприємства. Дані методи відрізняються від існуючих способами виконання 

елементарних перевірок та можливістю закінчення процедури оцінки 

технічного стану інформаційної системи підприємства в будь-який момент 

часу. Запропоновані методи контролю та адаптивного самодіагностування 

використовуються під час роботи інформаційної системи підприємства за 

призначенням під впливом зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. Завдяки розробленим методам можна досягти необхідної 

достовірності діагностування. Це забезпечується за рахунок відслідковування 

кожним модулем системи поточної структури перевірочних зв’язків, оскільки 

кожна структура характеризується певним значенням достовірності 

діагностування. 

Удосконалено методику забезпечення властивості функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства, за рахунок представлення 

функціонування системи у вигляді формалізованого процесу, в якому 

основними типами процедур є накопичення перевірок, аналіз перевірочних 

зв’язків, діагностування модуля, що відмовив та відновлення функціонування 

системи. Зазначена методика дозволяє забезпечити властивість 

функціональної стійкості інформаційної системи підприємства. 

Вперше розроблено методологію побудови функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи виробничого підприємства, яка включає 

в себе інформаційні системи забезпечення функціонально стійкого 

технологічного процесу та системи оперативного виробничого планування. 

Функціональна стійкість такої узагальненої системи забезпечується за 

рахунок використання запропонованих методів контролю технічного стану та 

адаптивного самодіагностування, а також відновлення працездатності 

системи.  

Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

побудови функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи 

виробничого підприємства, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: проектувати та експлуатувати функціонально 
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стійкі інформаційні системи підприємств, які функціонують в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів; підвищити показники 

функціональної стійкості існуючих інформаційних систем підприємств, що 

характеризують здатність системи парирувати нештатні ситуації за рахунок 

перерозподілу ресурсів; в процесі автономного функціонування, протягом 

заданого проміжку часу, без втручання обслуговуючого персоналу, виявляти 

відмови модулів системи за мінімальний час із достовірністю не нижче 

заданої, що дасть можливість своєчасного перерозподілу виробничих завдань 

в процесі їх виконання та відновлення процесу функціонування. 

Розроблені методи контролю та адаптивного самодіагностування 

дозволяють виявляти несправності, що виникають в модулях інформаційної 

системи із необхідною достовірністю діагностування та за мінімальний час. 

Результати досліджень прийняті до впровадження в ПрАТ «Бліц-

інформ» (акт від 14.02.2019 р.), в ТОВ «Краматорський феросплавний завод» 

(акт від 25.09.2019 р.), в АТ «Українська гірничо-металургійна компанія» 

(акт від 20.12.2019 р.), в навчальний процес кафедри комп’ютерних наук 

Державного університету телекомунікацій при викладанні дисципліни 

«Основи теорії надійності та діагностики телекомунікаційних систем» для 

студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання 

(акт від 12.02.2020 р.). 

Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалення існуючих методик забезпечення функціональної стійкості 

інформаційних систем виробничих підприємств, які мають автономно 

функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. 

Ключові слова: інформаційна технологія, функціональна стійкість, 

інформаційна система підприємства, контроль, адаптивне 

самодіагностування, функція керування. 
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ANOTATION 

Sobchuk V. V. Methodological bases of enterprises information systems 

functional stability ensuring in conditions of destabilizing factors influence. — 

Qualifying scientific work with the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

technical sciences on a specialty 05.13.06 «Information technologies». — State 

University of Telecommunications, Kyiv, 2020. 

Metallurgy is one of the leading industries of Ukraine. Currently, the mining 

and metallurgical complex of Ukraine includes about 800 enterprises, including 

nineteen metallurgical plants (five of which are located in the temporarily occupied 

territories), at least 12 pipe plants, more than 20 metiz-companies, more than 100 

specialized enterprises processing of scrap metal and waste. 

The Mining and Metallurgical Complex (MMC) provides Ukraine with 

19.4 % of capital investments in industry. Metallurgy is a constant large-scale 

investment, in particular, in the development of enterprise information systems. If 

today there is no investment in efficiency and informatization, then tomorrow it 

will lead to non-competitiveness. Ukrainian companies do not stay away from 

world trends. In 2017-2018, $ 0.8 billion was invested in new projects (the amount 

does not take into account investments in capital repairs and capacity maintenance, 

almost all manufacturers invest in efficiency and cost optimization). 

The functioning of all production units of a metallurgical enterprise with a 

complete metallurgical cycle is provided by information systems of various types. 

These systems are used to plan and control all processes. They work autonomously 

under the influence of external and internal destabilizing factors. With the help of 

information systems it is possible to increase the productivity of all production 

centers while reducing the number of people employed in production and 

significantly reducing the share of manual labor. The systems are constantly being 

modernized due to the intensification of capital investments in the production 

process. 
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Continuous intensification of production processes, as a rule, complicates 

the management function. However, the rapid development of automation tools 

and information systems expands the possibilities of their implementation. 

Automation and informatization is one of the ways to increase the productivity and 

improve product quality. In turn, automation affects the process of technology, the 

development of more complete mechanization, equipment improvement. 

The maximum economic effect of the introduction of new information 

systems in enterprises can be obtained when the design of the technological unit 

provides for its mechanization, creates reserves of management resources and the 

technological process is built using modern advances in information technology. 

Calculations show that capital costs for informatization and automation of facilities 

pay off  3-4 times faster than capital costs for the construction of new production 

units. In addition, the quality of products increases and stabilizes. 

Information systems of enterprises operate under the influence of external 

and internal destabilizing factors. Under negative influence, the system modules 

may fail. However, the systems must operate offline for a specified time. This 

operating condition can be fulfilled by providing the properties of functional 

stability. Functional stability is the possibility of functioning of the information 

system, possibly with a decrease in quality, during the specified time under the 

influence of external and internal destabilizing factors. External and internal 

destabilizing factors are failures of system modules, mechanical damage, thermal 

effects, and errors of service personnel. The main stages of ensuring functional 

stability are the detection of the module that failed during control, diagnosing the 

module that failed and the restoration of the information system of the enterprise. 

Research on the synthesis of optimal complex technical systems was 

conducted in the works of Y.P. Zaychenko, V.G. Lazarev, V.S. Semenikhin, 

V.F. Kolchin, O.A. Mashkov, І.А. Mizin, B.P. Filin, O.V. Barabash, 

D.P. Kucherov, G.A. Kuchuk, O.S. Bichkov, D.M. Obidin, O.G Oksiuk, as well as 

D. Bersekas, D. Davis, P. Verma, G. Frank, R. Prima, and others. 



11 

 

 

The issue of fault tolerance and reliability of technical systems was studied 

in the works of A.A Avizhienis, V.A. Mashkov, Y.M. Korostil, V.V. Vyshnivsky 

O.Y. Ilyina, V.A. Savchenko and other scientists. The property of stability the 

systems in relation to external information influences was studied by 

O.G. Dodonov, D.V. Lande, I.Y. Subach, I.V. Ruban, O.M. Shushurov. 

Professor Vyshnegradsky I.O, Academician Lyapunov O.M, Professor 

Voznesensky A.V., Academician Andronov O.O. made a great contribution to the 

theory of automatic control. Professor Sorokin V.O., conducted in-depth research 

to create a method of automatic control of the domain process. Scientists 

Bazylevych S.V., Wegman E.F., Korotych V.I, Miller V.Y., Sigov O.O., 

Frolov Y.O., Shurkhal V.A., treated the problem of studying the relationship 

between individual technological parameters of the process.  

All the considered works are devoted to the design and optimization of 

complex technical systems that have certain efficiency depending on the selected 

quality indicator. In the works a lot of attention is paid to the task of synthesis of 

viable and reliable systems. However, these works do not fully reflect the issues of 

control and self-diagnosis of systems. Not enough attention is paid to the process 

of system recovery after the destruction of various levels and the preservation of 

the system’s ability to perform basic functions under the influence of destabilizing 

factors. Based on this, the imperfection and limitations of existing scientific 

methods of construction and use of complex technical systems, in particular, 

information systems of enterprises, does not allow to ensure their functional 

stability. 

Thus, currently in the theory and practice of synthesis and operation of 

existing enterprise information systems, the contradiction between the need for 

sustainable operation of enterprise information systems under external and internal 

destabilizing factors and the possibilities of existing methods and techniques to 

ensure the functional stability of enterprise information systems. 

To resolve this contradiction in the dissertation formulated a topical 

scientific and applied problem for the development of methodological foundations 
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for building and using a functionally stable generalized information system of the 

enterprise, which should function autonomously under the influence of external 

and internal destabilizing factors. 

The topics of the dissertation and the obtained results directly correspond to 

the priorities of information and communication technologies development in 

Ukraine until 2020 according to the Law of Ukraine “On priority directions of 

science and technology development”, dated 11.07.2001 № 2623-III, as amended 

according to the Law of Ukraine “On scientific and scientific-technical activities” 

dated 26.11.2015 № 848-VIII. 

The dissertation is performed in accordance with the plans of scientific and 

scientific-technical activity of the State University of Telecommunications and is 

part of research within the research works: “Methods of ensuring the functional 

stability of distributed information and telecommunications systems” (State 

Registration Number 0114U000402, Kyiv, Ukraine); “Development of methods 

for building the optimal information transmission system of the 

infocommunication network” (State Registration Number 0115U004571, Kyiv, 

Ukraine), which was performed by the State University of Telecommunications in 

2014 – 2019. 

The purpose of the dissertation is to ensure the functional stability of the 

generalized information system of the enterprise by improving the indicators of 

diagnosis. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows: 

For the first time the method of formation the management function of 

parameters technological process in the industrial enterprise for maintenance of 

functional stability in this process is developed. This method differs from the 

existing ones in that it uses the principle of variance control and takes into account 

the necessary and sufficient conditions proposed by the author that the reference 

requirements will be implemented in the production process. This method ensures 

the accuracy of process control. 
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For the first time a mathematical model of functionally stable technological 

process provided by information systems of a production enterprise was developed. 

This model differs from the existing ones by using a mathematical apparatus of 

pseudoinverted matrices. The proposed model allows to describing and modeling 

the technological process provided by the information systems of the production 

enterprise. 

The method of the analysis of technological process provided by information 

systems of the industrial enterprise is improved. This method includes the 

proposed definition, conditions and criteria of functional stability of the 

technological process. This method allows during the implementation of the 

technological process to qualitatively and quantitatively characterize the ability of 

information systems of the enterprise to fend off the consequences of abnormal 

situations that occur under the influence of external and internal destabilizing 

factors. 

The methods of control and adaptive self-diagnosis have been improved, on 

the basis of which the functional stability of the enterprise information system is 

ensured. These methods differ from existing methods of performing basic 

inspections and the ability to complete the procedure for assessing the technical 

condition of the information system of the enterprise at any time. The proposed 

methods of control and adaptive self-diagnosis are used during the operation of the 

information system in the enterprise by purpose under the influence of external and 

internal destabilizing factors. Thanks to the developed methods it is possible to 

reach necessary reliability of diagnosis. This is ensured by tracking the current 

structure of the test links by each module of the system, as each structure is 

characterized by a certain value of the reliability of the diagnosis. 

The method of ensuring the properties of functional stability of the 

enterprise information system has been improved by presenting the functioning of 

the system in the form of a formalized process, in which the main types of 

procedures are accumulation of checks, analysis of test connections, diagnosing a 
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failed module and restoring the system. This technique allows to ensure the 

property of functional stability of the information system of the enterprise. 

For the first time, a methodology for building a functionally stable 

generalized information system of a production enterprise was developed, which 

includes information systems for ensuring a functionally stable technological 

process and a system of operational production planning. The functional stability 

of such a generalized system is ensured through the use of the proposed methods of 

technical condition control and adaptive self-diagnosis, as well as the restoration of 

the system. 

Implementation of the methodological bases construction of the functionally 

stable generalized information system in the industrial enterprise as a set of 

conceptual, theoretical and technological bases offered in the dissertation allows: 

to design and operate functionally stable information systems of the enterprises 

operating under the influence of external and internal destabilizing factors; to 

increase the indicators of functional stability of existing information systems of 

enterprises, which characterize the ability of the system to fend off abnormal 

situations through the redistribution of resources; in the process of autonomous 

operation, for a specified period of time, without the intervention of service 

personnel, to detect failures of system modules for a minimum time with a 

reliability not lower than the specified, which will allow timely redistribution of 

tasks and resume operation. 

Developed methods of control and adaptive self-diagnosis allow detecting 

faults that occur in the modules of the information system with the necessary 

reliability of diagnosis and in the minimum time. 

The results of the research were accepted for implementation in PJSC “Blitz-

Inform” (act of 14.02.2019), in LLC “Kramatorsk Ferroalloy Plant” (act of 

25.09.2019), in JSC “Ukrainian Mining and Metallurgical Company” (act from 

20.12.2019), in the educational process of the State University of 

Telecommunications Computer Science Department in teaching the discipline 

“Fundamentals of the theory of reliability and diagnostics of telecommunications 
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systems” for students majoring in 122 “Computer Science” full-time (act from 

12.02.2020 p.). 

Promising ways of further research in this direction may be a wide range of 

issues related to the development of new and improvement of existing methods of 

ensuring the functional stability of information systems of industrial enterprises, 

which must function autonomously under the influence of external and internal 

destabilizing factors. 

Key words: information technology, functional stability, enterprise 

information system, control, adaptive self-diagnosis, control function. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. 

Металургія є однією з повідних галузей промисловості України. Нині в 

гірничо-металургійний комплекс України охоплює близько 800 підприємств, 

в тому числі дев’ятнадцять металургійних комбінатів та заводів (п’ять з яких 

перебуває на тимчасово окупованих територіях), щонайменше 12 трубних 

заводів, більше 20 метизних підприємств, понад 100 спеціалізованих 

підприємств з переробки металобрухту та відходів. 

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) забезпечує Україні 19,4 % 

капітальних інвестицій в промисловості. Металургія — це постійні 

масштабні інвестиції, зокрема, в розвиток інформаційних систем 

підприємств. Якщо сьогодні не інвестовано в підвищення ефективності та в 

процес інформатизації, то завтра це приведе до межі не 

конкурентоспроможності. Українські компанії не залишаються осторонь від 

світових трендів. У 2017-2018 роках в нові проекти інвестовано $ 0,8 млрд. 

(сума не враховує інвестицій в капітальні ремонти та підтримання 

потужностей, практично всі виробники інвестують в підвищення 

ефективності та оптимізацію собівартості продукції). 

Функціонування всіх виробничих підрозділів металургійного 

підприємства з повним металургійним циклом забезпечують інформаційні 

системи різного типу. За допомогою цих систем здійснюється планування та 

контроль усіх процесів. Вони працюють в автономному режимі під впливом 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. За допомогою 

інформаційних систем можна забезпечити підвищення продуктивності праці 

усіх виробничих центів при зменшенні числа зайнятих у виробництві людей 

та значному зменшенні частки ручної праці. Системи постійно 

модернізуються завдяки інтенсифікації капіталовкладень у  

виробничий процес. 
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Безперервна інтенсифікація виробничих процесів призводить, як 

правило, до ускладнення функції керування. Однак швидкий розвиток 

засобів автоматизації та інформаційних систем розширює можливості  

їх реалізації. 

Одночасний розвиток технології виробництва та технології управління 

призвів до створення таких виробничих процесів і типів обладнання, які 

неможливо експлуатувати у відриві від інформаційних систем, які 

здійснюють управління технологічним процесом. Характерними прикладами 

є сучасні доменні печі, кисневі конвертери, потужні електропечі тощо. 

В міру зростання продуктивності агрегатів і підвищення вимог до 

якості металу зростає роль автоматичного контролю і управління 

металургійними процесами, оскільки суб’єктивні помилки обслуговуючого 

персоналу можуть призвести до значних абсолютних втрат металу, 

енергоносіїв, зниження продуктивності агрегатів або до зниження  

якості продукції. 

Безперервність технологічних процесів чорної металургії створює 

досить сприятливі умови для комплексної інформатизації. Основними 

передумовами для повної автоматизації ділянок, цехів є підвищення рівня 

механізації та інформатизації на ділянках, застосування дистанційного 

керування механізмами, високий рівень оснащення агрегатів контрольно-

вимірювальними модулями. 

Автоматизація та інформатизація контролю управління є одним із 

способів підвищення продуктивності агрегатів і поліпшення якості продукції. 

У свою чергу автоматизація впливає на технологію процесу, розвиток більш 

повної механізації, вдосконалення обладнання. 

Максимальний економічний ефект від введення нових інформаційних 

систем на підприємствах може бути одержаний, коли в процесі проектування 

технологічного агрегату передбачається його механізація, створюються 

резерви ресурсів управління і технологічний процес будується з урахуванням 

використання сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій. 
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Розрахунки показують, що капітальні витрати на інформатизацію та 

автоматизацію об’єктів окупаються в 3-4 рази швидше, ніж капітальні 

витрати на будівництво нових виробничих агрегатів. Крім того, підвищується 

та стабілізується якість продукції. 

Інформаційні системи підприємств функціонують в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. За негативного впливу 

модулі систем можуть виходити з ладу. Проте, системи повинні 

функціонувати в автономному режимі протягом заданого часу. Таку умову 

функціонування можна виконати завдяки забезпеченню властивості 

функціональної стійкості. Функціональна стійкість — це можливість 

функціонування інформаційної системи, можливо із зменшенням якості, 

протягом вказаного часу під впливом зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. Під зовнішніми та внутрішніми дестабілізуючими факторами 

розуміються відмови, збої модулів системи, механічні пошкодження, теплові 

впливи, помилки обслуговуючого персоналу. Основними етапами 

забезпечення функціональної стійкості є виявлення модуля, який відмовив 

при контролі, діагностування модуля, який відмовив та відновлення 

функціонування інформаційної системи підприємства. 

Дослідження щодо синтезу оптимальних складних технічних систем 

проводилися у роботах Ю.П. Зайченка, В.Г. Лазарева, В.С. Семеніхіна, 

В.Ф. Колчина, О.А. Машкова, І.А. Мізіна, Б.П. Філіна, О.В. Барабаша, 

Д.П. Кучерова, Г.А. Кучука, О.С. Бичкова, Д.М. Обідіна, О.Г. Оксіюка, а 

також Д. Берсекаса, Д. Девіса, П. Верми, Г. Френка, Р. Прима та ін. 

Питання відмовостійкості та надійності технічних систем 

досліджувалось в роботах А.А. Авіжиєніса, В.А. Машкова, Ю.М. Коростіля, 

В.В. Вишнівського О.Ю. Ільїна, В.А. Савченка та інших вчених. Властивість 

стійкості систем щодо зовнішніх інформаційних впливів досліджувалась 

О.Г. Додоновим, Д.В. Ланде, І.Ю. Субачем, Ю.В. Журавським,  

І.В. Рубаном, О.М. Шушурою. 
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Великий внесок у теорію автоматичного керування внесли професор 

Вишнеградський І.О., академік Ляпунов О.М., професор Вознесенський А.В., 

академік Андронов О.О. та ін. Професор Сорокін В.О. провів глибокі 

дослідження зі створення методики автоматичного керування доменного 

процесу. Проблематикою вивчення взаємозв’язку між окремими 

технологічними параметрами агломераційного процесу займалися вчені 

Базилевич С.В., Вегман Є.Ф., Коротич В.І., Міллер В.Я., Сігов О.О., 

Фролов Ю.О., Шурхал В.А.    

Всі розглянуті роботи присвячені проектуванню та оптимізації 

складних технічних систем, які володіють певною ефективністю 

функціонування в залежності від обраного показника якості. В роботах 

багато уваги приділено завданню синтезу живучих та надійних систем. 

Проте, в цих роботах не в повній мірі відображені питання контролю та 

самодіагностування систем. Не достатньо уваги приділено процесу 

відновлення систем після парирування руйнувань різного рівня і збереженню 

системою можливості виконання основних функцій в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, недосконалість та обмеженість 

існуючих наукових методів побудови та використання складних технічних 

систем, зокрема, інформаційних систем підприємств, не дозволяє 

забезпечити їх функціональну стійкість. 

Таким чином, на даний час в теорії та практиці синтезу та експлуатації 

існуючих інформаційних систем підприємств загострилося протиріччя між 

необхідністю сталого функціонування інформаційних систем підприємств в 

умовах дії зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів і 

можливостями існуючих методів та методик забезпечення властивості 

функціональної стійкості інформаційних систем підприємства. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ побудови та використання функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства, яка повинна автономно 
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функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні до 2020 р. згідно із Законом України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», від 11.07.2001 № 2623-III, зі змінами 

внесеними згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукової і науково-

технічної діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт:  

– «Методи забезпечення функціональної стійкості розподілених 

інформаційно-телекомунікаційних систем» (шифр «РІС», Державний 

реєстраційний номер 0114U000402, ДУТ, м. Київ); 

– «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації 

інфокомунікаційної мережі» (шифр «ОСПІ», Державний реєстраційний номер 

0115U004571, ДУТ, м. Київ), які виконував Державний університет 

телекомунікацій у 2014 – 2019 р.  

Особисто автором в НДР, шифр «РІС», запропоновано метод контролю 

модулів, що відмовили розподіленої інформаційної системи, який 

відрізняється від існуючих способами виконання елементарних перевірок та 

можливістю закінчення процедури оцінки технічного стану системи в будь-

який момент часу; в НДР шифр «ОСПІ» запропоновано метод адаптивного 

само-діагностування інформаційної мережі в основі якого лежить умова, що 

однієї елементарної перевірки достатньо для визначення стану модуля, який 

перевіряється при умові, що перевіряючий модуль справний. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дисертаційної роботи полягає у забезпеченні функціональної 

стійкості узагальненої інформаційної системи підприємства за рахунок 
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покращення показників діагностування. 

У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-

прикладної проблеми, в роботі сформульовано такі завдання: 

– провести аналіз і оцінку інформатизації та функціонування 

металургійного комплексу в Україні; 

– провести аналіз зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів, 

що впливають на процес функціонування інформаційних систем 

підприємства; 

– дослідити можливості застосування математичного апарату 

псевдообернених матриць в процесі забезпечення властивості 

функціональної стійкості; 

– розробити метод формування функції керування параметрами 

технологічного процесу виробничого підприємства; 

– розробити математичну модель технологічного процесу виробничого 

підприємства; 

– розробити умови та критеріїв функціональної стійкості 

технологічного процесу; 

– розробити метод контролю для забезпечення функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства; 

– розробити метод адаптивного самодіагностування для забезпечення 

функціональної стійкості інформаційної системи підприємства; 

– удосконалити методику забезпечення властивості функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства; 

– виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом імітаційного моделювання. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування інформаційних систем 

підприємства. 

Предметом дослідження є забезпечення функціональної стійкості 

інформаційних систем підприємства, які функціонують під дією зовнішніх та 

внутрішніх дестабілізуючих факторів. 
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Методи дослідження.  

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використано 

методи дослідження на основі системного підходу та теорії складних систем 

із застосуванням математичних моделей і методів дискретної математики. 

Концептуальні основи функціональної стійкості інформаційних систем 

підприємств засновані на принципах теорії оптимізації, теорії ймовірностей. 

Теоретичні основи функціональної стійкості інформаційних систем 

підприємств будуються з використанням теорії випадкових графів, теорії 

ймовірностей, комбінаторної теорії, матричного аналізу, аналітичного 

моделювання та дискретної оптимізації. Методи теорії надійності 

використані для розробки методів контролю та адаптивного 

самодіагностування інформаційних систем підприємств.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

1. Вперше розроблено метод формування функції керування 

параметрами технологічного процесу виробничого підприємства для 

забезпечення функціональної стійкості даного процесу. Даний метод 

відрізняється від існуючих тим, що використовує принцип управління за 

відхиленням та враховує запропоновані автором необхідні та достатні умови 

того, що у виробничому процесі будуть реалізовані еталонні вимоги. 

Зазначений метод забезпечує точність керування технологічним процесом. 

2. Вперше розроблено математичну модель функціонально стійкого 

технологічного процесу, що забезпечується інформаційними системами 

виробничого підприємства. Дана модель відрізняється від існуючих 

використанням математичного апарату псевдообернених матриць. 

Запропонована модель дозволяє описати та промоделювати технологічний 

процес, що забезпечується інформаційними системами виробничого 

підприємства. 

3. Удосконалено метод аналізу технологічного процесу, що 

забезпечується інформаційними системами виробничого підприємства. 

Даний метод включає в себе запропоноване означення, умови та критерії 
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функціональної стійкості технологічного процесу. Зазначений метод 

дозволяє під час здійснення технологічного процесу якісно і кількісно 

характеризувати здатність інформаційних систем підприємства до 

парирування наслідків нештатних ситуацій, що виникають в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

4. Удосконалено методи контролю та адаптивного самодіагностування, 

на основі яких забезпечується функціональна стійкість інформаційної 

системи підприємства. Дані методи відрізняються від існуючих способами 

виконання елементарних перевірок та можливістю закінчення процедури 

оцінки технічного стану інформаційної системи підприємства в будь-який 

момент часу. Запропоновані методи контролю та адаптивного 

самодіагностування використовуються під час роботи інформаційної системи 

підприємства за призначенням під впливом зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. Завдяки розробленим методам можна досягти 

необхідної достовірності діагностування. Це забезпечується за рахунок 

відслідковування кожним модулем системи поточної структури перевірочних 

зв’язків, оскільки кожна структура характеризується певним значенням 

достовірності діагностування. 

5. Удосконалено методику забезпечення властивості функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства, за рахунок представлення 

функціонування системи у вигляді формалізованого процесу, в якому 

основними типами процедур є накопичення перевірок, аналіз перевірочних 

зв’язків, діагностування модуля, що відмовив та відновлення функціонування 

системи. Зазначена методика дозволяє забезпечити властивість 

функціональної стійкості інформаційної системи підприємства. 

6. Вперше розроблено методологію побудови функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи виробничого підприємства, яка включає 

в себе інформаційні системи забезпечення функціонально стійкого 

технологічного процесу та системи оперативного виробничого планування. 

Функціональна стійкість такої узагальненої системи забезпечується за 
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рахунок використання запропонованих методів контролю технічного стану та 

адаптивного самодіагностування, а також відновлення працездатності 

системи.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

побудови функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи 

виробничого підприємства, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: 

1) проектувати та експлуатувати функціонально стійкі інформаційні 

системи підприємств, які функціонують в умовах впливу зовнішніх та 

внутрішніх дестабілізуючих факторів; 

2) підвищити показники функціональної стійкості існуючих 

інформаційних систем підприємств, що характеризують здатність системи 

парирувати нештатні ситуації за рахунок перерозподілу ресурсів; 

3) в процесі автономного функціонування, протягом заданого проміжку 

часу, без втручання обслуговуючого персоналу, виявляти відмови модулів 

системи за мінімальний час із достовірністю не нижче заданої, що дасть 

можливість своєчасного перерозподілу виконуваних завдань та відновлення 

процесу функціонування. 

Розроблені методи контролю та адаптивного самодіагностування 

дозволяють виявляти несправності, що виникають в модулях інформаційної 

системи із необхідною достовірністю діагностування та за мінімальний час. 

Результати досліджень прийняті до впровадження в ПрАТ «Бліц-

інформ» (акт від 14.02.2019 р.), в ТОВ «Краматорський феросплавний завод» 

(акт від 25.09.2019 р.), в АТ «Українська гірничо-металургійна компанія» 

(акт від 20.12.2019 р.), в навчальний процес кафедри комп’ютерних наук 

Державного університету телекомунікацій при викладанні дисципліни 

«Основи теорії надійності та діагностики телекомунікаційних систем» для 

студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання 

(акт від 12.02.2020 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Всі положення, які виносяться на захист, 

належать особисто автору. В роботах, які опубліковано в співавторстві, 

особисто здобувачу належать: в [1] проведено аналіз основних підходів щодо 

забезпечення властивості функціональної стійкості інформаційних систем 

підприємства; в [2] проведено аналіз використання ієрархічної структури для 

забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління 

підприємством; в [3] проведено оцінку параметрів функціональної стійкості 

автоматизованої системи управління підприємством; в [4] проведено аналіз 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів, які діють на 

інформаційну систему; в [5] розроблено метод аналізу інформаційної 

системи, що на відміну від існуючих засновано на понятійному апараті 

функціональної стійкості; в [6] запропоновано метод контролю технічного 

стану модулів мережі; в [7] проведено оцінку економічного ефекту від 

впровадження функціонально стійкої інформаційної системи підприємства; в 

[8] проведено дослідження математичного апарату для побудови 

математичної моделі функції керування; в [9] запропоновано метод 

самодіагностування елементів, які відмовили для гіперконвергентної 

системи; в [10] запропоновано та досліджено параметри діагностування 

інформаційної системи; в [11] проаналізовано методи функціонування та 

діагностування інформаційної мережі; в [12] розроблено математичну модель 

структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та 

стаціонарної гіпермережі; в [13] проведено математичне моделювання 

показників функціональної стійкості; в [14] розроблена методика 

забезпечення властивості функціональної стійкості, що дозволяє знаходити 

параметри діагностування системи з заданою точністю; в [15] запропоновано 

метод адаптивного самодіагностування, який використовуються під час 

роботи системи за призначенням під впливом зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів; в [16] розроблена методика виявлення 

несанкціонованого доступу до інформаційних систем підприємства; в [17] 

проаналізовано можливість застосування перетворень Фур’є для вибору 



38 

 

 

оптимального вхідного сигналу радіомоніторингу; в [18] розроблено метод 

діагностування прихованих відмов в інформаційній системі; в 

[19] розроблена математична модель багатокритеріальної оптимізації з 

використанням принципу справедливості; в [20] розроблено метод 

формування функції керування параметрами системи, що динамічно 

змінюється; в [22] проведено аналіз застосування лінійних імпульсних 

систем; в [23] проаналізовано типи кібернетичних атак, що можуть впливати 

на безпеку інформаційної системи підприємства; в [24] проведено 

математичне моделювання методу підвищення завадостійкості системи 

виявлення, розпізнавання і локалізації цифрових сигналів в інформаційних 

системах. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати дисертаційних досліджень доповідалися й 

обговорювалися на таких конференціях і семінарах: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2012 рік» (Луцьк – Світязь, 2012); 

– Науково-практична конференція «Стан та перспективи інноваційно-

інвестиційного розвитку міста Луцька (Луцьк – Світязь, 2012); 

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2014 рік» (Луцьк – Світязь, 2014); 

– ІV Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2015 рік» (Луцьк – Світязь, 2015); 

– V Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2016 рік» (Луцьк – Світязь, 2016); 

– VІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2017 рік» (Луцьк – Світязь, 2017); 

– VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2018 рік» (Луцьк – Світязь, 2018); 

– VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. 

Інформаційні технології. Освіта. 2019 рік» (Луцьк – Світязь, 2019); 
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– IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of 

Navigation and Motion Control (MSNMC). (Kyiv, 2018); 

– The International Scientific Conference «Advances of Science»: 

Proceedings of articles. (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2019); 

– The 2nd International scientific and practical conference «Scientific 

achievements of modern society” (Liverpool, United Kingdom. 2019);  

– IEEE 5th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial 

Vehicles Developments (APUAVD). (Kyiv, 2019); 

–  Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми 

кібербезпеки» (Київ, 2019); 

– II Міжнародна науково-практична конференція «Priority Directions of 

Science Development», (Львів, 2019 ); 

– International Workshop QUALITDE-2019, (Tbilisi, Georgia. 2019); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Наукоємні технології 

в інфокомунікаціях», (Кам’янець-Подільський, 2019); 

– Всеукраїнська науково-технічна конференція «Застосування 

програмного забезпечення в інфокомунікаційних технологіях», (Київ, 2020). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 

44 наукових праці. Основні наукові положення викладено у 25 наукових 

статтях [1 – 25], що опубліковані у фахових наукових виданнях України та 

закордонних періодичних виданнях. Із них 4 статті [5, 8, 20, 22] опубліковані 

у наукових виданнях SCOPUS. За матеріалами виступів на науково-технічних 

конференціях опубліковано 17 публікацій [26 – 42], серед яких [34, 37] 

проіндексовано в наукометричній базі SCOPUS. Додатково результати 

досліджень відображені в статтях [43, 44], серед яких [44] опублікована у 

науковому виданні, що входить до бази даних SCOPUS. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

5 розділів, висновків, 2 додатків на 14 сторінках та списку використаних 

джерел з 219 найменувань на 24 сторінках. Повний обсяг дисертації 348 

сторінок, з них 285 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІКОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ 

1.1. Аналіз інформатизації металургійного комплексу в Україні 

Металургія є однією з повідних галузей промисловості України. Нині в 

гірничо-металургійний комплекс України охоплює близько 800 підприємств, 

в тому числі 19 металургійних комбінатів та заводів (5 з яких перебуває на 

тимчасово окупованих територіях), щонайменше 12 трубних заводів, більше 

20 метизних підприємств, понад 100 спеціалізованих підприємств по 

переробці металобрухту та відходів [140]. 

Сучасна металургійна галузь України включає такі види виробництва, 

як виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробництво труб, інші види 

первинної обробки сталі, виробництво кольорових металів, виробництво 

готових металовиробів.  

Основна спеціалізація – виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

(близько 75 % галузевого випуску товарної продукції), що обумовлює як 

економіку галузі, так і особливості її участі в транснаціональному поділі 

праці та конкуренції. Другу та третю позиції займають відповідно 

виробництво труб (9,5 %) і виробництво готових металовиробів (8,5 %). 

Металургія та суміжні галузі забезпечують зайнятість 9,2 % найманих 

працівників в країні [165].  

Галузь становить вагому частку в основних фондах промисловості, 

коливаючись в межах 12,5–14,0 %, забезпечуючи генерацію більше 11,8 % 

ВВП країни [184]. 

Гірничо металургійний комплекс (ГМК) забезпечує Україні 19,4 % 

капітальних інвестицій в промисловості. Металургія – це постійні масштабні 

інвестиції, зокрема, в розвиток інформаційних систем підприємств [87]. 

Якщо сьогодні не інвестовано в підвищення ефективності та в процес 
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інформатизації, то завтра це приведе до межі не конкурентоспроможності. 

Українські компанії не залишаються осторонь від світових трендів. У 2017-

2018 роках в нові проекти інвестовано $ 0,8 млрд. (сума не враховує 

інвестицій в капітальні ремонти та підтримання потужностей, практично всі 

виробники інвестують в підвищення ефективності та оптимізацію 

собівартості продукції). 

Чорні метали та вироби з них займають одне з провідних місць в 

структурі національного експорту, генеруючи переважну частину всіх 

валютних надходжень в Україна (до недавнього до кризового минулого –  

30 – 40 %). 

Основні металургійні підприємства є комбінатами повного циклу – від 

видобутку руди до випуску кінцевої продукції. Існують також заводи 

переробної металургії, що виробляють тільки сталь (закуповуючи чавун і 

металобрухт), прокат або феросплави [77]. 

Особливістю і ключовою перевагою української металургії є потужна 

сировинна база, яка забезпечена значними внутрішніми природними 

запасами залізної і марганцевої руд, коксівного вугілля, флюсів, 

вогнетривких глин і інших мінеральних ресурсів. Це дозволяє забезпечувати 

потреби національного сектора чорної металургії фактично у всіх видах 

стратегічної сировини та матеріалів (окрім природного газу), в першу чергу в 

залізорудній сировині (аглоруда, концентрат, агломерат, окатиші) і коксі. 

Галузь має, безумовно, економічну вагу в міжнародному виробництві і 

торгівлі металопродукцією з часткою в загальносвітовому випуску сталі 

більше 1,5 %. 

Металургійні підприємства України виробляють і поставляють на 

внутрішній і світовий ринок залізорудну сировину (ЗРС), в тому числі 

концентрат і окатиші, феросплави, чавун, напівфабрикати (квадратну 

заготовку, сляби, трубну заготовку), готовий прокат, в тому числі плоский 

холоднокатаний і гарячекатаний прокат в рулонах та листах, рейки, 
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арматурний прокат та катанку, профільний прокат, а також вироби фінальної 

переробки (сталеві труби, металовироби, прокат з покриттям тощо). 

Будучи провідним експортером, галузь відіграє роль активного агента 

інтеграції української економіки в транскордонні процеси і структури, а 

часто – роль її головного вітчизняного драйвера. 

Світовий ГМК зберігає високу інвестиційну привабливість та 

інноваційну проактивність серед інших видів промислової діяльності. Власне 

структура споживання сталі в світовій економіці наведено на рис. 1.1. 

Неможливо переоцінити роль інновацій в розвиток не лише 

металургійної галузі, а й світової економіки в цілому, адже сталь кілька тисяч 

років залишається основним конструктивним матеріалом для ключових 

секторів глобально господарства. 

Характеристика сучасного металургійного підприємства повного 

циклу [79]. Металургійні підприємства відносять до одного з видів: з повним 

металургійним циклом (виробляє три основні види продукції: чавун, сталь, 

прокат) і з неповним циклом (виробляє один або два види цієї продукції). 

Металургійне підприємство з повним металургійним циклом зазвичай 

складається з низки основних технологічних цехів, зокрема, доменного, 

сталеплавильного, кількох прокатних та допоміжних цехів, до яких відносять 

ремонтні й енергетичні, цех залізничного транспорту і автотранспортний цех 

та інші допоміжні служби. На багатьох заводах є ще й агломераційна 

фабрика (агломерат – є одним з основних залізорудних матеріалів, що 

використовується в доменному процесі) та коксохімічне виробництво (кокс – 

один з головних сировинних матеріалів, що використовується в доменному 

процесі як джерело тепла і відновник в доменній плавці) та цехи, де 

виготовляють вогнетриви, металеві вироби тощо. Роботу всіх цих цехів 

забезпечують певні інформаційні системи, які проводять контроль 

протікання технологічного процесу [45].  
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Початковим виробничим процесом на заводі з повним металургійним 

циклом є доменний – виплавлення чавуну. В доменному цеху металургійного 

підприємства розміщують кілька доменних печей. На доменних печах з 

металургійної сировини (обкотиші, агломерат, залізна руда) виплавляють 

переробний, ливарний та спеціальні чавуни, або феросплави. По тому 

 

Рис. 1.1. Галузева структура споживання сталі в світі 

1 
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переробний чавун зливається у чавуновозні ковші та у рідкому стані 

транспортується або до розливних машин, де його зливають у спеціальні 

форми – мульди – з нього отримують невеличкі зливки (чушки), або 

транспортується у сталеплавильні цехи. Побічним продуктом доменного 

процесу є шлак, який зливається у шлаковозні ковші та транспортується до 

шлакових відвалів, де проходить додаткову обробку, наприклад, грануляцію і 

потім може використовуватись, наприклад, для виготовлення будівельних 

матеріалів [82]. 

У сталеплавильних цехах в мартенівських печах або у конверторах 

чавун переробляють на сталь, яку розливають у сталеві зливки, що потім 

використовуються у прокатних цехах. На мартенівських печах окрім чавуну 

використовується також металобрухт. 

Отримані сталеві зливки транспортують у обтискний цех, де нагріті 

зливки на обтискних (блюмінги або слябінги) і заготовочних станах 

прокатують у заготовки (блюми або сляби) (рис. 1.2).  

Рис. 1.2. Сучасний металургійний процес 

 

 

1 
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Конвертерний спосіб отримання сталі [79]. Для її виплавки рідкий 

чавун і тверду металеву шихту завантажують в конвертер, через верхню 

фурму продувають киснем, а через донні продувальні пристрої – аргоном. В 

результаті продувки окислюються і видаляються з розплаву вуглець, кремній, 

марганець і фосфор. Отриманий розплав піддається подальшій обробці в 

сталерозливних ковші – розкисленню, легуванню та усереднювальній 

продувці аргоном для забезпечення рівномірного розподілу хімічних 

елементів сталі по всьому обсягу ковша. Також у відповідності зі 

специфічними вимогами замовників до якості стали підприємствами іноді 

здійснюється обробка розплаву кальцієвмісними реагентами. Для 

виробництва сталі з наднизьким вмістом вуглецю (автолистової та 

електротехнічної сталі) рідку сталь обробляють на агрегатах циркуляційного 

вакуумування. Розливання сталі на сучасних металургійних підприємствах 

здійснюється на установках безперервного розливання в сляби (наприклад, 

товщиною 200, 250, 310, 355 мм і шириною 950÷1850 мм). Даний спосіб 

розливання, на відміну від розливання в виливниці, забезпечує більш високу 

якість злитків. Отримані сляби можуть реалізовуватися споживачам або 

піддаватися подальшій переробці на станах гарячої прокатки в лист і рулони 

різних перетинів та механічних властивостей. 

Електродугове виробництво [171]. Основною сировиною для виплавки 

сталі в цьому випадку є брухт чорних металів. В електродуговій печі 

сталевий брухт плавиться та переробляється у високоякісну сталь за 

допомогою потужної електричної дуги. 

В світі домінує конвертерний тип виробництва сталі (близько 52,3 %), 

на другому місці – електродугові печі – 41 % відповідно, решта сталі 7,8 % 

виплавляють мартенівським способом [149]. 

Кінцевим виробничим процесом на металургійному заводі є 

прокатування сталевих зливків – пластична деформація їх між обертовими 

валками прокатних станів у прокатних цехах. 
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Гаряча прокатка. Для отримання гарячекатаного прокату сляби 

підігріваються до температури близько 1250° С і прокатуються на листових 

станах 2000 (2500, 3000, 5000). Після прокатки товщина металу становить від 

1,5 до 100 мм. Потому частина продукції відправляється в дільниці обробки 

для порізки та підготовки до відвантаження, решта продукції передається для 

подальшої обробки в цехи холодної прокатки.  

Холодна прокатка. У цехах холодної прокатки з поверхні гарячекатаної 

смуги кислотним травленням видаляється окалина. Потім травлені смуга 

прокатується без попереднього підігріву до необхідної товщини і, в 

залежності від типу стали, піддається відпалу для досягнення необхідних 

механічних, електричних і магнітних властивостей. Далі смуга розрізається 

на частини або мірні довжини, упаковується і відвантажується 

споживачам [135]. 

Нанесення захисних покриттів. Велике значення в металургії мають 

процеси нанесення на метал різноманітних покриттів, до яких крім хіміко-

термічної обробки (алітування, титанування, берилізація тощо) належать, 

наприклад, плакування, газотермічне напилення (газополуменеве, 

електродугове, плазмове, детонаційне тощо), електрохімічне нанесення 

(хромування, цинкування, сріблення) тощо. Покриття найчастіше 

застосовуються з метою захисту металів від корозії. Покриття досить 

широко, також, використовуються в техніці для підвищення жаротривкості, 

зносостійкості, поверхневої твердості металевих виробів та з метою 

відновлення робочих поверхонь, пошкоджених внаслідок зношування, 

корозії, ерозії, кавітації. Чи не найпоширенішим способом нанесення 

захисного покриття  покриттям – є гаряче цинкування.  

При цинкуванні холоднокатана смуга відпалюється для отримання 

необхідних механічних властивостей, потім її пропускають через ванну з 

розплавленим цинком і пристрій для формування необхідної товщини 

цинкового покриття [209]. Цинк наноситися на смугу для збільшення 
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корозійної стійкості. Оцинкований лист — основний матеріал для 

автомобільної промисловості, будівництва і виробництва побутової техніки. 

Нанесення полімерних покриттів. Технологія нанесення органічного 

покриття включає в себе хімічну підготовку заготовочної смуги, нанесення 

на неї фарби за допомогою валків і подальшу термообробку для 

полімеризації (закріплення) фарби. Задача полягає в рівномірному нанесенні 

покриття протягом короткого процесу і отриманні однорідної поверхні 

необхідної товщини [93]. 

Енергетичне виробництво. Багато підприємств повного циклу за 

рахунок максимального використання вторинних паливних газів в значній 

мірі забезпечують власні потреби електричною енергією, продуктами 

розділення повітря (кисень, аргон, азот), теплоенергією у вигляді пари і 

гарячої води, технічної та питною водою, паливними газами, воднем і 

стисненим повітрям [146].  

Інформаційні системи управління на підприємствах металургійної 

галузі є регулятором управління параметрами металургійних процесів [69]. 

Підвищення продуктивності праці в усіх галузях економіки при зменшенні 

числа зайнятих у виробництві людей і значному зменшенні частки ручної 

праці можна досягти шляхом інтенсифікації виробничих процесів та 

докорінного технічного переоснащення промислових підприємств на базі 

комплексної автоматизації з всеохоплюючим застосуванням інформаційних 

систем різного типу  та робототехнічних комплексів. 

Безперервна інтенсифікація виробничих процесів призводить, як 

правило, до ускладнення функції керування. Однак швидкий розвиток 

засобів автоматизації та інформаційних систем розширює можливості їх 

реалізації. 

Одночасний розвиток технології виробництва та технології управління 

призвів до створення таких виробничих процесів і типів обладнання, які 

неможливо експлуатувати у відриві від інформаційних систем, які 

здійснюють управління технологічним процесом [113]. Характерними 
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прикладами є сучасні доменні печі, кисневі конвертери, потужні електропечі 

тощо. 

Сучасний розвиток металургійної промисловості здійснювалося за 

трьома основними напрямками [150]: 

1. Будівництво потужних високопродуктивних агрегатів (введення в 

експлуатацію доменних печей об’ємом 3200-5000 м3, кисневих конверторів 

300–550 т тощо). 

2. Вдосконалення технології виробництва, поліпшення якості 

підготовки сировини, впровадження нових інтенсивних технологічних 

процесів з використанням кисню та додаткових видів палива, широке 

застосування методів, що дозволяють поліпшити якість металу – 

вакуумування, електрошлакової переплавки, обробки металу синтетичними 

шлаками, позадоменної десульфурації чавуну і т.і . 

3. Покращення методів та засобів управління металургійними 

процесами та планування всього виробничого циклу за рахунок 

використання інформаційних систем різного типу. Підвищення кваліфікації 

персоналу, що обслуговує металургійні агрегати. 

В міру зростання продуктивності агрегатів і підвищення вимог до 

якості металу зростає роль автоматичного контролю і управління 

металургійними процесами, оскільки суб’єктивні помилки обслуговуючого 

персоналу можуть призвести до значних абсолютним втрат металу, палива, 

зниження продуктивності агрегатів або до зниження якості продукції. 

Безперервність технологічних процесів чорної металургії створює 

досить сприятливі умови для комплексної інформатизації [189]. 

Основними передумовами для повної автоматизації ділянок, цехів є 

підвищення рівня механізації та інформатизації на ділянках, застосування 

дистанційного керування механізмами, високий рівень оснащення агрегатів 

контрольно-вимірювальними приладами. 

Автоматизація контролю управління є одним із способів підвищення 

продуктивності агрегатів і поліпшення якості продукції. У свою чергу 
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автоматизація впливає на технологію процесу, розвиток більш повної 

механізації, вдосконалення обладнання. 

Максимальний економічний ефект від введення нових інформаційних 

систем на підприємствах може бути одержаний, коли в процесі проектування 

технологічного агрегату передбачається його інформатизація, створюються 

резерви ресурсів управління і технологічний процес будується з урахуванням 

використання сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій. 

Розрахунки в [155] показують, що капітальні витрати на інформатизацію та 

автоматизацію об’єктів окупаються в 3-4 рази швидше, ніж капітальні 

витрати на будівництво нових виробничих агрегатів. Крім того, підвищується 

та стабілізується якість продукції. 

Особливість чорної металургії – порівняно невелика чисельність 

персоналу, який безпосередньо обслуговує основні технологічні агрегати, 

тому введення та модернізація існуючих інформаційних систем основних 

металургійних агрегатів не приводить, як правило, до скорочення трудових 

ресурсів, а навпаки, виникає необхідність в додатковому залученні 

висококваліфікованих працівників для обслуговування систем контролю і 

управління. Тому потрібно пам’ятати, що автоматизація основних агрегатів – 

це поліпшення організації та оптимізації технологічних процесів. Саме ці 

чинники компенсують додаткові витрати. Якщо розглядати допоміжні 

операції (контроль, обробка, упаковка і т.і.), де задіяно значні людські 

ресурси, то інформатизація дозволяє тут скоротити чисельність виробничого 

персоналу. 

Автоматизація систем управління дозволяє подолати обмеження, 

властиві людині в силу особливостей її психологічного складу та фізичних 

властивостей людського організму. Зокрема, людині притаманні обмежений 

обсяг пам’яті, обмежена здатність до сприйняття і обробки потоків 

інформації, невисока швидкість реагування на мінливі зовнішні умови, 

втомлюваність. Все це призводить до помилкових дій людини в процесі 

управління й часто взагалі унеможливлює здійснювати ефективне 
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управління. Більше того, в багатьох ключових випадках людина повинна 

бути вилученою з виробничого процесу задля того, щоб убезпечити 

людський організм від шкідливих впливів виробничого середовища. 

В даний час створення і експлуатація інформаційних систем [211], які 

забезпечують автоматизацію на металургійних підприємствах перестали бути 

функціями лише фахівців з автоматичного і автоматизованого управління. 

Вони вимагають різних форм участі практично всіх груп технічного 

персоналу підприємства. Отже, сучасний фахівець-технолог повинен 

володіти досить широкими знаннями в цій предметній області. 

Бурхливому розвитку систем автоматичного контролю, керування та 

управління сприяли досягнення в теорії і практиці металургійного 

виробництва. Великий внесок у теорію автоматичного керування внесли 

професор Вишнеградський І.О., академік Ляпунов О.М., професор 

Вознесенський А.В., академік Андронов О.О. та ін. Професор Сорокін В.О. 

провів глибокі дослідження зі створення методики автоматичного керування 

доменного процесу. Професор Готліб А.Д. запропонував і розробив методику 

регулювання теплового стану доменної печі. Значні результати в цьому 

напрямку отримані під керівництвом професора Похвіснева  А.Н. Методики 

регулювання доменного процесу, визначення його характерних показників з 

метою автоматичного регулювання розроблені професором Рамі. Перші 

розробки засобів управління доменним виробництвом та деяких датчиків 

зроблені під керівництвом доктора технічних наук Качанова П.А. 

Проблематикою вивчення взаємозв’язку між окремими технологічними 

параметрами агломераційного процесу займалися вчені Базилевич С.В., 

Вегман Є.Ф., Коротич В.І., Міллер В.Я., Сігов О.О., Фролов Ю.О., 

Шурхал В.А. 

В даний час промисловою експлуатацією підтверджена техніко-

економічна доцільність застосування мікропроцесорного обчислювального 

комплексу для АСУ на доменній печі і 9 заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг", 
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на випалювальних машинах ПрАТ «Північний гірничо збагачувальний 

комбінат» та багатьох інших підприємствах вітчизняного ГМК [79]. 

Однак, навіть в найбільш досконалих АСУ, реалізованих в даний час, 

управління технологічним процесом в основному базується на статистичних 

моделях, і величезний обсяг знань, що стосується фізики процесів, 

залишається незатребуваним. 

1.2. Методи дослідження виробничих процесів на підприємствах 

металургійного комплексу як об’єкта інформатизації 

Розглядаючи металургійні агрегати як об’єкти контролю та керування 

необхідно відзначити низку особливостей, що вирізняють їх із загального 

ряду промислових об’єктів контролю і керування, та накладають особливі 

вимоги при створенні інформаційних систем, які супроводжують та 

контролюють технологічний процес на підприємстві. Ці особливості 

полягають в наступному  [146]: 

1. Металургійні процеси є складними процесами – складними 

об’єктами, які можна поділити на ряд елементарних атомарних ланок, 

простих об’єктів, простих процесів. 

2. Фізична складність, багатофакторність процесів призводить до того, 

що основні металургійні агрегати є багатозв’язними об’єктами, 

функціонування яких визначається рядом вхідних і вихідних даних, які 

мають взаємний вплив. 

3. Незважаючи на те, що металургійні процеси в принципі 

підкоряються основним законам перенесення тепла, речовини й імпульсу, 

при цьому відсутні досить повні математичні моделі реальних виробничих 

процесів. 

4. Складність основних металургійних об’єктів і різноманітність 

збурень, діючих в різних місцях агрегатів, призводить до того, що об’єкти 
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характеризуються великою кількістю контрольованих величин і керуючих 

впливів. 

5. Металургійні об’єкти характеризуються значними труднощами 

здійснення автоматичного контролю основних параметрів. Ці труднощі 

обумовлені в основному високими температурами і хімічною агресивністю 

середовищ, які беруть участь у виробничому процесі. 

6. Металургійні об’єкти належать, як правило, до класу нелінійних 

об’єктів, тобто об’єктів, поведінка яких описується нелінійними 

математичними моделями. 

Робота по створенню та використанню інформаційних систем, що 

забезпечують роботу металургійних агрегатів є самостійним окремим 

дослідженням й повинна проводиться за певним планом. Можна виділити 

наступні етапи роботи по інформатизації та автоматизації агрегатів [204]: 

1. Обстеження агрегату. Завдання: виявити й усунути дефекти 

об’єкту, визначити техніко-економічні показники його роботи до 

автоматизації. 

2. Обстеження допоміжного обладнання. Мета обстеження: 

Встановити стан і потужність обладнання, його відповідність вимогам 

роботи агрегату, роботу якого автоматизують. 

3. Дослідження агрегату як об’єкта автоматичного управління: 

3.1. попередніми спостереженнями встановлюють основні режими 

роботи: діапазони коливань вхідних параметрів, варіації керуючих впливів, 

діапазон коливань параметрів, що визначають стан процесу і якість продукту, 

основні збурення, що порушують хід процесу; 

3.2. визначають статистичні характеристики об’єкта по різних каналах. 

По можливості створюють статистичну або детерміновану модель процесу; 

4. Вибір регульованих параметрів і основних регулюючих впливів. 

5. Синтез локальних систем стабілізації окремих параметрів і 

локальних систем управління, що зв’язують ряд стабілізуючих регуляторів. 
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6. Розробка структурних схем і алгоритмів керування окремими 

режимами роботи агрегату і комплексної системи автоматичного управління. 

7. Розробку функціонально стійких інформаційних систем, які 

спочатку працює в режимі "порадника майстра", а потім, після уточнення і 

ретельного відпрацювання алгоритму управління підключається до 

управління процесом. 

8. Визначення техніко-економічних показників автоматизованого 

агрегату і проведення порівняльної оцінки його роботи до і після 

автоматизації. 

При цьому всеохоплююча інформатизація та автоматизація процесів на 

всіх технологічних ділянках, яка охоплює роботу всіх агрегатів всіх 

виробничих ланок металургійного підприємства повного циклу [78]. Приклад 

технологічної схеми металургійного виробництва ПАТ «Алчевський 

металургійний комбінат» (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Схема металургійного виробництва 
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Це досить типовий приклад металургійного комбінату повного циклу. 

В Україні схожу топологію мають комбінати «Азовсталь», «Запоріжсталь», 

ММК ім. Ілліча. Відрізняються дані підприємства переважно обладнанням 

призначеним для виробництва фінального прокату. 

1.3. Аналіз архітектури існуючих інформаційних систем сучасного 

виробничого підприємства 

Автоматизація сучасного підприємства – це комплекс 

інформатизаційних рішень: від автоматизації систем управління 

технологічними процесами (АСУТП) до управління промисловим 

підприємством. Автоматизована система управління технологічним 

процесом (АСУТП) призначена для генерації та реалізації керуючих впливів 

на технологічний об’єкт управління [175]. 

Технологічний об’єкт управління (ТОУ) – це сукупність 

технологічного обладнання та реалізованого на ньому за відповідними 

регламентами чи інструкціями технологічного процесу виробництва. До 

технологічних об’єктів управління традиційно відносяться [212]: 

• технологічні агрегати і установки (групи верстатів), що реалізують 

самостійний технологічний процес; 

• окремі виробництва (цехи, дільниці) або виробничий процес всього 

промислового підприємства, якщо управління цим виробничим процесом 

носить в основному технологічний характер, тобто ґрунтується на реалізації 

раціональних режимів роботи взаємопов’язаних агрегатів (ділянок, 

виробництв). Спільно функціонуючі ТОУ і керуюча ним АСУТП утворюють 

автоматизований технологічний комплекс (ATК). 

Автоматизована система управління технологічним процесом – це 

людино-машинна система управління, що забезпечує автоматизований збір 

та обробку інформації, необхідної для оптимізації управління технологічним 

об’єктом відповідно до прийнятого критерію [107]. Саме визначення АСУТП 
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підкреслює наявність в її складі сучасних автоматичних засобів збору і 

обробки інформації тобто наявності сучасних функціонально стійких 

інформаційних систем; роль людини в системі управління як трудового 

ресурсу, що приймає змістовну участь у виробленні рішень; реалізацію в 

системі процесу обробки технологічної та техніко-економічної інформації. 

Метою функціонування інформаційних систем підприємств – є 

забезпечення функціонально стійкої, безвідмовної, стабільної роботи 

виробничого комплексу в автоматичному автономному режимі виключаючи 

вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів на процес 

функціонування системи шляхом контролю та самоконтролю роботи систем 

та відповідного вибору керуючих впливів. 

Складність та наскрізна взаємопов’язаність усіх ланок металургійного 

виробництва повного циклу є класичним прикладом такого об’єкту 

автоматизації [168]. Важливо зазначити, що в останні роки окреслилась 

яскраво виражена тенденція до інтеграції систем АСУ ТП і АСУП 

("автоматизована система управління виробництвом"). При цьому 

комплексна система автоматизації є трирівневою пірамідою управління 

промисловим підприємством [217] (рис. 1.4.) 

 

Рис. 1.4. Трирівнева система управління промисловим підприємством 
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Без перебільшення забезпечення функціональної стійкості сучасного 

промислового підприємства нерозривно пов’язане з реалізацією ефективної 

топології виробничого технологічного обладнання оснащеного датчиками, 

сенсорами, контролерами Programmable Logic Controller (PLC), Programmable 

Automation Controller (PAC) вбудованими в загальну архітектуру 

автоматизації. 

SCADA (англ. Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерське 

управління і збір даних) — програмний пакет, призначений для розробки або 

забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, відображення 

та архівування інформації про об’єкт моніторингу або управління [180, 199].  

SCADA–системи використовують у всіх галузях господарства, де 

потрібно забезпечувати операторський контроль за технологічними 

процесами в реальному часі. Це програмне забезпечення встановлюється на 

комп’ютери і, для зв’язку з об’єктом, використовує драйвери введення-

виведення або OPC/DDE сервери. Програмний код може бути як написаний 

на одній з мов програмування, так і згенерований в середовищі 

проектування. 

Іноді SCADA–системи комплектуються додатковим ПО для 

програмування промислових контролерів. На металургійному підприємстві 

під SCADA–системою мають на увазі програмно-апаратний комплекс, що 

забезпечує неперервну телеметрію виробничих параметрів на всіх ділянках 

технологічного циклу, забезпечуючи функціонально стійку роботу 

виробничого процесу на всіх рівнях. 

MES (від англ. Manufacturing execution system) система управління 

виробничими процесами) – спеціалізоване прикладне програмне 

забезпечення, призначене для вирішення завдань синхронізації, координації, 

аналізу та оптимізації випуску продукції в рамках якого-небудь виробництва 

[206, 210]. MES-системи відносяться до класу систем управління рівня цеху 

та можуть використовуватися і для інтегрованого управління виробництвом 
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на підприємстві в цілому. Топологія MES-системи в інформаційному 

просторі промислового підприємства наведено на рис. 1.5. 

 

Впровадження MES-системи дозволяє компанії управляти поточною 

виробничою діяльністю з максимальною ефективністю, скорочуючи витрати 

виробництва і підвищуючи продуктивність праці. На відміну від ERP систем, 

в першу чергу орієнтованих на вирішення фінансово-економічних та 

управлінських задач, MES системи акцентують увагу безпосередньо на 

процесі виробництва [198]. Вони надають більш повну і точну інформацію 

про виробничі процеси, відповідаючи на питання: як дійсно здійснюється 

випуск продукції. 

За допомогою даних систем підприємство має можливість створити 

єдине інформаційне середовище для управління виробничою діяльністю, 

сумісну з іншими платформами, використовуваними для управління бізнес-

процесами підприємства [173]. 

Впровадження MES-систем управління виробництвом дозволяє 

комплексно вирішити такі управлінські задачі [161, 187, 208]: 

• планування виробництва; 

• відстеження виробничих потужностей; 

• збір інформації про виробничий процес на основі вимірів 

датчиків, показань обладнання, дій персоналу тощо; 

• контроль параметрів якості продукції, що випускається; 

 

Рис. 1.5. MES в топології інформаційного простору підприємства 
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• надання персоналу необхідної інформації; 

• координація дій персоналу з управління виробничим 

обладнанням; 

• налагодження комунікаційних зв’язків між усіма учасниками 

виробничого процесу (постачальниками, покупцями, структурними 

підрозділами компанії та ін.); 

• оперативне реагування на зміну специфікації продуктів, вимог до 

виробничих балансів номенклатури, сировини тощо; 

• підтримка галузевих стандартів і юридичних вимог до продукції. 

Використовуючи MES-системи і ті можливості, які вони надають, 

з’являється можливість успішно вирішувати такі найважливіші стратегічні 

задачі як підвищення конкурентоспроможності продукції, зниження витрат і 

скорочення простоїв, збільшення продуктивності праці і підвищення якості 

управлінських рішень на основі отриманих аналітичних даних. Схематично 

комплекс функцій, які забезпечує MES-системи підприємств наведено на 

рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Функції MES промислового підприємства 
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Автоматизація промислового виробництва за допомогою всебічного 

впровадження сучасних інформаційних платформ дозволяє знайти 

оптимальний баланс у використанні наявних ресурсів підприємства, 

забезпечити розробку та впровадження нової, висококонкурентному 

продукції, знизити виробничі і невиробничі витрати, підвищити якість 

взаємовідносин з контрагентами і покупцями забезпечити функціонально 

стійку виробничу інфраструктуру. 

1.4. Аналіз ризиків та економічних втрат при відсутності ефективного 

діагностування та моніторингу інформаційних систем підприємства 

Функціонування металургійних підприємств включає в себе ризики 

різного характеру та з різним ступенем тяжкості наслідків під час аварій. З 

аналізу джерел [142, 218] видно, що за останні роки аварії на металургійних 

підприємствах і їх об’єктах відбуваються регулярно, що призводить до 

значних матеріальних збитків, людських жертв, зниження інвестиційної 

привабливості тощо. На металургійному підприємстві найбільші матеріальні 

втрати виникають при зупинці виробництва через аварій. 

На металургійних підприємствах України та країн СНД одним з 

основних чинників, що підвищують ризики аварій на небезпечних 

виробничих об’єктах, продовжує залишатися високим в силу зносу основних 

виробничих фондів. 

Крім того, на стан аварійності і промислової безпеки на металургійних 

і коксохімічних підприємствах негативно впливають наступні чинники: 

– несвоєчасне і неякісне проведення діагностики об’єктів, капітального 

і поточного ремонту устаткування, будівель та споруд; 

– експлуатація устаткування з відпрацьованим нормативним терміном; 

– застосування недосконалих технологій, у тому числі контролю та 

діагностики інформаційних систем, що забезпечують функціонування 

об’єктів підприємства; 
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– неконтрольоване скорочення чисельності кваліфікованих фахівців і 

виробничого персоналу; 

Відтак, очевидно, що особливе значення має технічна діагностика 

різних об’єктів і процесів в функціонуванні металургійних підприємств. 

Нині від неякісної діагностики інформаційних систем металургійні 

підприємства несуть значні матеріальні збитки і людські жертви. В 

таблиці 1.1. наведено низку прикладів аварій на металургійних 

підприємствах.  

Таблиця 1.1 

Аналіз інцидентів аварій на металургійних підприємствах 

№ Опис інциденту Збиток 

1 «У березні 2004 року на «Сєвєрсталі» в цеху конвертерного 

виробництва на ділянці переливання чавуну при підйомі на 

відмітці в 14 метрів лопнув вантажний трос чугуновозного 

ковша. 

Загинуло 

3 

людини 

2 «28 квітня 2004 р. на Нижньо-тагільському металургійному 

комбінаті (ВАТ«НТМК», підприємство групи 

«ЄвразХолдинг») сталася аварія в конвертерному цеху. На 

ділянці машини безперервного литва заготівель (МНЛЗ)  

№2 з поворотного стенду зірвався ківш з рідким металом, 

сталися розлив металу і займання на «нульовій відмітці» 

цеху, що і спричинило жертви. Комісія дійшла висновку, 

що причинами руйнування металоконструкцій  

поворотного стенду МНЛЗ №2 стали недоліки в 

конструкторській документації і неякісне виготовлення 

стойок. 

Загинули 

2 

робітники

; збитки 

на суму 

близько 

10 млн.$ 

3 «28 листопада 2006 р. на Магнітогорському 

металургійному комбінаті стався вибух і пожежа в 

травильному відділенні листопрокатного цеху. В результаті 

трагедії. Причиною займання названо порушення 

технологічного процесу виробництва. 

Загинули 

2 людини; 

збитки на 

суму 

25 млн.$. 

4 «Однією з найпомітніших аварій стала аварія на 

українському підприємстві МК «Азовсталь» (м. Маріуполь) 

23 березня 2006 р. На доменній печі №3 при підготовці її до 

зупинки на плановий капітальний ремонт сталася аварія. 

Перша домна вийшла з ладу. Залишившись без водного 

охолодження, прогоріли усі фурми на першій і четвертою 

домнах. 

Компенса

ція від 

страхової 

компанії у 

розмірі 

56 млн.$ 
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№ Опис інциденту Збиток 

5 02.06.2010 у киснево-конвертерному цеху ВАТ 

«Магнітогорський металургійний комбінат» на МНЛЗ-6 

стався розлив металу із сталь-ковша на робочий майданчик. 

В результаті розливу сталося займання технологічного 

устаткування на окремих ділянках.  

Причиною аварії могло стати мимовільне відкриття шибера 

або його прогар. 

– 

6 05.10.2011 «Аварія на сталеливарному заводі Нанкинської 

металургійної корпорації на сході Китаю Аварія сталася 

при веденні робіт по зупинці однієї з печей з неї пролився 

розплавлений чавун. 

Загинуло 

11 

людей 

7 10.12.2012 «На металургійному комбінаті імені Ілліча в 

Маріуполі сталася техногенна аварія. Як повідомляє 

територіальне управління, в конвертерному цеху 

підприємства в результаті обвалення ковша місткістю в 150 

тонн розлилася гаряча сталь. 

Загинуло 

2 

людини 

8 29.04.2018 стався розлив чавуну з доменної печі №9 

доменного цеху №2 аглодоменного виробництва 

«АрселорМітталл Кривий Ріг». Виник прогар (на висоті 9 

метрів при загальній висоті печі близько 46 метрів) 

холодильної плити доменної печі і стався витік близько 40 

тонн чавуну. 

– 

Основні види аварій згідно [200, 201] на металургійних агрегатах 

приведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2  

Основні види аварій 

Вид аварії Число 

випадків 

% 

Вибухи в металургійних агрегатах 23 24,5 

Прогари горна, фурм, футерувань, холодильників і так далі 19 20,2 

Відхід металу, шлаку, агломерату з металургійних агрегатів 17 18,1 

Згідно [130] аналіз ризику аварій металургійного підприємства (МП) 

складається з наступних етапів: 

– попереднього, аналізу стану підприємства; 

– ідентифікації небезпек і оцінки ризику аварій; 

– розробки рекомендацій по зменшенню ризику. 
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У розрахунку величини ризику використовуються дві складові: 

ймовірнісна оцінка виникнення аварії і можливий матеріальний збиток 

устаткування від цієї аварії. Співвідношення для розрахунку оцінки ризику 

аварійності має вигляд 


=

=
n

i
acacac ii

YPR
1

 

де
iac

P – ймовірність виникнення аварійної ситуації на i-му устаткуванні; 

iac
Y – можливий матеріальний збиток від виникнення аварійної ситуації на i-

му устаткуванні; n– кількість устаткування виробничого процесу. 

Якщо при досліденні аварій на устаткуванні ймовірність виникнення 

аварії ще можна оцінити, то можливий збиток від такого роду аварій 

спрогнозувати достовірно неможливо. Структура аварій на небезпечних 

виробничих об’єктах металургійного комбінату включає: прямі втрати, 

витрати на ліквідацію аварії, соціально-економічні втрати, непрямі втрати, 

шкода, нанесена довкіллю [129]. 

Таким чином, для металургійних підприємств актуальним є створення 

розробки методологічних засад побудови та використання функціонально 

стійкої узагальненої інформаційної системи підприємства, яка повинна 

автономно функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. 

1.5. Оцінка зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих чинників, що 

впливають на процес функціонування інформаційних систем 

підприємства 

При синтезі функціонально стійкою узагальненої інформаційної 

системи підприємства потрібно проаналізувати внутрішні і зовнішні 

фактори, що впливають на процес функціонування інформаційних систем 

підприємств [83, 176, 213]. Для інформаційних систем підприємства можна 
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виділити наступні технічні стани: непрацездатний, працездатний, граничний 

та аварійний [57, 133, 158]. 

Працездатний стан – це стан, при якому значення всіх параметрів, які 

характеризують здатність інформаційної системи підприємства виконувати 

задані функції та відповідають вимогам конструкторської або нормативно-

технічної документації. 

Непрацездатний стан – це стан коли значення хоч б одного параметра 

не відповідає вимогам конструкторської або нормативно-технічної 

документації. 

Граничний стан – це стан коли подальше застосування за призначенням 

інформаційної системи підприємства недопустимо або недоцільно. 

Аварійним стан – це винятковий стан системи, що характеризується 

таким поєднанням відмов і помилок, які здатні призвести до значних 

порушень працездатності або руйнувань модулів інформаційної системи 

підприємства (рис. 1.7). 

 

Описані стани можна представити у формалізованому виді [122]: 

Непрацездатний 

стан 

Аварійний 

стан 

Працездатний 

стан 

Граничний стан 

 

Відмова, пошкодження 

Відновлення 

Аварійна 

відмова 

Аварійне відновлення 

Відмова ресурсу 

Відновлення 

ресурсу 

Аварія 

Рис. 1.7. Технічні стани інформаційної системи підприємства 

 та можливі переходи 
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( ) ( )[1, ] : ;ik ik ik задi i N X X X ТС ПС      → =    
 

( ) ( )[1, ] : ;ik ik ik зад Bi Bi задi i N X X X C C ТС НС          → =     
 

( ) ( )[1, ] : ;ik ik ik зад Bi Bi задi i N X X X C C ТС АС          → =     
 

( ) ( )[1, ] ,ik ik ik зад Pi Pi задi i N X X X C C ТС ГС          → =     
 

де i – номер функції, що виконується інформаційною системою 

підприємства; ТС – символ технічного стану ІСП; ПС, НС, АС, ГС – 

позначення працездатного, непрацездатного, аварійного і граничного станів 

ІСП; 
BiC ,(

PiC ) – вартість відновлення (ремонту) i-тої функції ІСП; 
ikX  – k-тий 

параметр підсистеми ІСП, що реалізовує i-ту функцію. 

Перехід інформаційної системи підприємства з одного стану в інший 

відбувається через дію різних подій (див. рис.1.7). Перехід з працездатного 

стану в непрацездатний відбувається під дією внутрішніх і зовнішніх 

факторів, що впливають на процес функціонування інформаційної системи 

підприємства.  

До внутрішніх факторів можна віднести [174, 186]: відмови модулів 

системи, несправності, помилки обслуговуючого персоналу, збої.  

До зовнішніх факторів відносяться [48, 115, 156]: дії високих 

температур, цілеспрямована дія з боку зловмисника, агресивне хіміко-

технологічне середовище, несприятливі природні кліматичні умови. 

Для побудови функціонально стійкої узагальненої інформаційної 

системи підприємства (УІСП), необхідно, щоб усі події, обумовлені 

внутрішніми і зовнішніми факторами, не переводили УІСП з працездатного 

стану в непрацездатний, а сама УІСП була б нечутливою до внутрішніх і 

зовнішніх дестабілізуючих факторів за рахунок використання властивості 

функціональної стійкості. Основними принципами реалізації функціональної 

стійкості в інформаційних системах підприємства [64, 126, 132, 136] є: 
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– виявлення нештатної ситуації; 

– ідентифікацію (розпізнавання) нештатної ситуації; 

– ухвалення рішення про відновлення; 

– перерозподіл основних функцій в ІСП з метою підтримання 

неперервності процесу та відновлення непрацездатних модулів. 

Основний чинник, що здійснює суттєвий вплив на процес 

функціонування модулів ІСП, є відмови апаратури і збої обчислювального 

процесу. Потік відмов характеризується інтенсивністю відмов ( )t  для 

невідновних елементів ІСП чи параметром потоку відмов ( )z t  для 

відновлюваних елементів [128]: 

( )
( ) ,nm t

z t
t


=


 

де ( )nm t  – математичне сподівання числа відмов за досить малий час його 

напрацювання ∆t. 

У теорії надійності [81, 89] вважається, що потік відмов технічних 

пристроїв є стаціонарним пуассонівським та володіє властивістю 

ординарності і стаціонарності. Причини відмов цифрових обчислювальних 

пристроїв достатньо повно досліджено у багатьох роботах, зокрема [141, 

154]. Тому існують методики підвищення надійності за рахунок зниження 

параметра потоку відмов. 

Головною причиною внутрішньоапаратних відмов є комутаційне 

устаткування [148]. Крім того, це різкі зміни навантаження на загальні 

джерела живлення, погані контакти в апаратурі тощо.  

В результаті дії різного роду перешкод чи відмов при передачі 

інформації між модулями інформаційної системи підприємства можлива 

невідповідність між переданим та прийнятим повідомленнями внаслідок 

спотворення їх вмісту [124]. Дана невідповідність характеризується 

коефіцієнтом достовірності kД. Він є відношенням правильно прийнятих 

символів S  до загального числа переданих символів 
0

S  [65]: 
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0

Д

S
k

S
=        

Інколи застосовують коефіцієнт недостовірності, що характеризує 

ймовірність зміни переданого символу в пункті прийому [75]:  

0

1спт
Д

S
q k

S
= = −        

де Sспт – число змінених символів. 

Аналіз зовнішніх чинників, що здійснюють вплив на процес 

функціонування інформаційних систем підприємств. Окрім зовнішніх дій, 

ініційованих зумисними втручаннями в роботу ІСП, не менших збитків 

можуть принести надзвичайні ситуації природного характеру. Відповідно до 

«Класифікаторові надзвичайних ситуацій» бувають [114, 147, 121]: 

− геологічні небезпечні явища – землетруси, зміщення порід,  

селеві потоки; 

− метеорологічні небезпечні явища – бурі, грози, обмерзання,  

смерчі та ін.; 

− гідрологічні небезпечні явища – повені, затоплення та ін. 

Такі явища складно спрогнозувати, проте їх наслідки небезпечні для 

функціонування інформаційних систем підприємств і вимагають тривалих 

відновних робіт. 

Захиститись від дії природних явищ можна лише за вдяки побудові 

функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи підприємства, яка 

об’єднує всі існуючі інформаційні системи підприємства та забезпечує 

функціонально стійкий технологічний процес [10, 15, 17]. 

Отже, аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, що здійснюють вплив на 

функціонування інформаційних систем підприємства показує, що при дії 

зовнішніх факторів та при хаотичному виникненні внутрішніх факторів 

можливі збої у роботі інформаційних систем підприємства. Для зниження 

впливу дестабілізуючих факторів на функціонування ІСП необхідно 
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забезпечити контроль та адаптивне самодіагностування модулів та структури 

ІСП для реалізації властивості функціональної стійкості. Це дозволить 

забезпечити своєчасне виявлення непрацездатного стану систем і 

відновлення їх працездатності. Забезпечить постійний моніторинг причин 

дестабілізуючих факторів і виконання заходів по підвищенню живучості, 

стійкості та надійності. 

1.7. Постановка наукової проблеми та завдань дослідження 

Аналіз функціонування інформаційних систем виробничого 

підприємства і впливу на них дестабілізуючих чинників показав, що 

проблема створення функціонально стійкої узагальненої інформаційної 

системи підприємства, яка об’єднує в собі всі інформаційні системи 

підприємства є дуже широкою та багатогранною.  

Всі заходи щодо забезпечення функціональної стійкості необхідно 

виконувати з урахуванням обмеженого фінансування, умов лавиноподібного 

наростання відмов, у разі їхньої появи, скорочення часу на обробку 

інформації і ухвалення рішень, а також великих фінансових втрат у випадку 

виникнення аварій або випуску неякісної продукції в результаті 

недостовірного діагностування відмов в інформаційних системах 

підприємства [4 – 12]. 

Побудова функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи 

підприємства враховує три основні етапи реалізації принципів 

функціональної стійкості [2, 3]: 

− виявлення нештатної ситуації; 

− діагностування нештатної ситуації; 

− парирування наслідків нештатної ситуації. 

Нештатна ситуація – це невідома раніше та неврахована подія, реакція 

на яку невизначена. Вона полягає в порушенні виконання визначеного об’єму 
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функцій певним модулем або групою модулів інформаційної системи [17]. 

Причинами порушення функціонування можуть бути як внутрішні, так і 

зовнішні фактори. 

На даний час удосконалення сучасних інформаційних систем 

підприємств здійснюється за наступними напрямками [1, 2]: 

− синтез та оптимізація структури інформаційних систем підприємств; 

− вибір сучасного апаратного забезпечення; 

− розробка прикладного мережевого програмного забезпечення на 

ґрунті технології клієнт-сервер. 

З поведеного аналізу можна зробити висновок, що на даний момент в 

теорії та практиці синтезу та експлуатації існуючих інформаційних систем 

підприємств загострилося протиріччя між необхідністю стійкого 

функціонування інформаційних систем підприємств в умовах дії зовнішніх та 

внутрішніх дестабілізуючих факторів і можливостями існуючих методів та 

методик забезпечення властивості функціональної стійкості інформаційних 

систем підприємства. 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ побудови та використання функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства, яка повинна автономно 

функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. 

Мета наукових досліджень полягає у забезпеченні функціональної 

стійкості узагальненої інформаційної системи підприємства за рахунок 

покращення показників діагностування. 

Відомо, що математична модель, яка описує формалізований процес 

функціонування складної технічної системи, зокрема, інформаційної системи 

підприємства включає в себе лише основні характеристики. Додаткові 

характеристики в таких моделях не розглядаються. При дослідженні 
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функціональної стійкості систем головним напрямом досліджень є 

визначення стану відмови системи. Тому процес функціонування 

розглядається як процес послідовної зміни станів. 

Тому основними є операції [13 – 15]: 

– визначення типів несправностей (постійні, мигаючі або збої); 

– встановлення закону розподілу для часу виникнення 

несправностей в системі; 

– формалізація поняття збою в інформаційній системі. 

В ролі параметрів, що описують процес функціонування інформаційної 

системи використовують [19, 22, 23]: 

– час знаходження несправності в системі ;Дt  

– достовірність виявлення несправності ;D  

– ймовірність відновлення працездатності системи 
B

P ; 

– час відновлення працездатності системи 
B

T . 

Для мультимодульних систем з пасивним та активним надлишковим 

ресурсом можливі декілька варіантів розкриття параметрів, які описують 

функціонування системи. 

Одним з основних параметрів, який повинен бути врахований для 

інформаційних систем підприємства, є час знаходження несправності 
Д

t . 

Крім того, процедури виявлення несправностей і відновлення системи 

реалізуються засобами самої системи. З цього випливає, що параметри 
Д

t , 

,D  
B

P  і 
B

T  є функціями стану системи. Тобто після виявлення кожної 

несправності і відновлення системи вказані параметри будуть змінюватися. 

У відповідності до поставленої мети, для вирішення науково-

прикладної проблеми, в роботі сформульовано такі завдання: 

– провести аналіз і оцінку інформатизації та функціонування гірничо 

металургійного комплексу в Україні; 
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– провести аналіз зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів, 

що впливають на процес функціонування інформаційних систем 

підприємства; 

– дослідити можливості застосування математичного апарату 

псевдообернених матриць в процесі забезпечення властивості 

функціональної стійкості; 

– розробити метод формування функції керування параметрами 

технологічного процесу виробничого підприємства; 

– розробити математичну модель технологічного процесу виробничого 

підприємства; 

– розробити умови та критерії функціональної стійкості 

технологічного процесу; 

– розробити метод контролю для забезпечення функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства; 

– розробити метод адаптивного самодіагностування для забезпечення 

функціональної стійкості інформаційної системи підприємства; 

– удосконалити методику забезпечення властивості функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства; 

– виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом імітаційного моделювання. 

Вирішенню сформульованої науково-прикладної проблеми та 

часткових наукових завдань і присвячена дисертаційна робота. 

Висновки до розділу 1 

Метою функціонування інформаційних систем підприємств є 

забезпечення функціонально стійкої, безвідмовної, стабільної роботи 

виробничого комплексу в автоматичному автономному режимі під впливом 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів на процес функціонування 

системи за рахунок контролю та самоконтролю роботи систем, а також 

відповідного вибору керуючих впливів. Складність та наскрізна 
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взаємопов’язаність усіх ланок металургійного виробництва повного циклу є 

класичним прикладом об’єкту інформатизації. 

Функціональна стійкість – це властивість інформаційної системи 

виконувати основні функцій в границях, встановлених нормативними 

вимогами, можливо зі зниженням якості, в умовах дії, на неї, внутрішніх 

(збої, відмови, помилки обслуговуючого персоналу) і зовнішніх (умисні 

ушкодження, дії високих температур, небезпечних природні явища) факторів. 

Виконання основних засад функціональної стійкості здійснюється на етапі 

проектування завдяки створенню розподіленої надмірної структури 

узагальненої інформаційної системи та на етапі експлуатації за рахунок 

розробки і реалізації ефективних методів виявлення й діагностування відмов 

і відновлення функціонування системи. 

Забезпечення функціональної стійкості сучасного промислового 

підприємства нерозривно пов’язане з реалізацією ефективної топології 

виробничого технологічного обладнання, оснащеного датчиками, сенсорами, 

контролерами Programmable Logic Controller (PLC), виконуючими 

пристроями Programmable Automation Controller (PAC), вбудованими в 

загальну архітектуру систем.  

В роботі проведено аналіз класів інформаційних систем оперативного 

виробничого планування. Найбільш відомими такими класами систем є: MRP 

II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS 

(Advanced Planning & Scheduling Systems) і MES (Manufacturing  

Execution Systems).  

Після проведеного аналізу був сформований висновок, що 

автоматизація промислового виробництва за допомогою всебічного 

впровадження сучасних інформаційних платформ дозволяє знайти 

оптимальний баланс у використанні наявних ресурсів підприємства, 

забезпечити розробку та впровадження нової, висококонкурентної продукції, 

знизити виробничі і невиробничі витрати, підвищити якість взаємовідносин з 
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контрагентами і покупцями, забезпечити функціонально стійку виробничу 

інфраструктуру. 

Крім того, зроблено висновок про те, що на даний час не в повній мірі 

досліджені питання контролю та самодіагностування інформаційних систем 

виробничого підприємства. Не достатньо уваги приділено процесу 

відновлення систем після парирування руйнувань різного рівня і збереженню 

системою можливості виконання основних функцій в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів.  

Таким чином, на даний час в теорії та практиці синтезу та експлуатації 

існуючих інформаційних систем підприємств загострилося протиріччя між 

необхідністю сталого функціонування інформаційних систем підприємств в 

умовах дії зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів і 

можливостями існуючих методів та методик забезпечення властивості 

функціональної стійкості інформаційних систем підприємства.  

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

методологічних основ побудови та використання функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства, яка повинна автономно 

функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх  

дестабілізуючих факторів. 

Ця проблематика має суттєве значення для побудови та модернізації 

існуючих інформаційних систем підприємств з метою забезпечення їх 

високої ефективності при функціонуванні за призначенням під дією 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. Відсутність подібних 

рішень у нашій країні та за кордоном робить результати  

досліджень пріоритетними. 

У рамках сформульованої науково-прикладної проблеми 

сформульовані часткові наукові завдання дослідження для забезпечення 

функціональної стійкості узагальненої інформаційної системи підприємства 

на етапах проектування і експлуатації. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, 

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Дослідження класичних понять теорії функціональної стійкості в 

розрізі інформаційних систем підприємства металургійної галузі 

 

Для систем, що динамічно змінюються є багато різних визначень 

стійкості, які характеризують різні властивості об’єктів. Формулювання 

стійкості приводяться в багатьох роботах [49,53, 56, 118, 131]. 

Основним визначення стійкості є визначення по Ляпунову О.М., де 

об’єктом розгляду є система звичайних диференціальних рівнянь в 

евклідовому просторі Z [134]: 

 

( ),t,zF
dt

dz
=  (*) 

 

для якої в області   (Z виконуються умови існування та єдиності розв’язку). 

Вважатимемо, що   співпадає з усім простором Z . Розглядатимемо 

розв’язки системи (*), що починаються у момент часу t0, який, без обмеження 

загальності, покладемо рівним 0. Нехай ρ є метрикою простору Z а ( )0,z t z , 

0t   – розв’язок системи (*) за початкових 

умов ( ) 00z z= . 

Означення 2.1. Розв’язок системи (*) ( )0,  z t z  стійкий за Ляпуновим, 

якщо для будь-якого 0   існує таке ( ) 0    таке, що при будь-якому 0'z , 



74 

 

 

що задовольняє умову ( ) ( ) ( )0 0 0 0, ' ,  , ,  , 'z z z t z z t z       при всіх 

 0t   [74]. 

Зазначимо, що дана властивість розглядається на скінчених інтервалах 

часу, та задовольняє досить широкому класу функцій F  [125]. 

Якщо додатково ввести умову ( ) ( )0 0 ,  , ,  ' 0lim z t z z t z   =  при t → 

для ( )0,  z t z , отримаємо визначення асимптотичної стійкості. Отже, 

асимптотична стійкість, окрім неперервності, вимагає, щоб «збурена» 

траєкторія при t → прагнула до «незбуреної» в сенсі метрики  . 

Для практичних задач важливі не лише якісні висновки щодо наявності 

стійкості, наприклад в сенсі Ляпунова, але й, характер залежності 

функції [123]: 

 

 0 0sup ( ) sup ( , ), ( , '
t t

t z t z z t z    

 

від  , а для асимптотичної стійкості – порядок спадання функції ( )t . Це 

призводить до необхідності зміни визначення стійкості.  

Означення 2.2. Розв’язок ( )0,  z t z  стійкий, якщо існує таке число
0 0 

, що для будь-якого 
0   і всякого 

0'z , такого, що ( )0 0' ,  r z z  , при усіх 

0t   виконується нерівність 

 

( ) ( ) ( )0 0, , , ' ,z t z z t z        

 

де функція ( )   належить заданому сімейству функцій L. Зауважимо, що 

завжди ( )     . 

На даний час значно зріс інтерес щодо дослідження практичної 

стійкості [108, 119, 153, 177].  

Розглянемо систему 
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( ) ( ) ( ), , ,
dz

F z t z t n t
dt

= +    

 

де ( )n t  векторний випадковий процес, ( ),  z t
 

– матриця з елементами

( ),ij z t .  

Позначимо 

 

( )
1/2

2

, , 1

sup , .ij
z t i j

z t 


 
=  

 
   

 

Вважаємо, що розв’язок ( )0,  z t z
 
системи (*) слабко стійкий відносно 

випадкових збурень, якщо для будь-якого  0   та  0   існують параметри

,   0c   такі, що при всіх  ) ( )0 00, ,  ' ,,   t z z c        має місце 

 

( ) ( ) 0 0, , * , ' 1 ,P t z z t z      −    

 

де ( )0* ,  'z t z – розв’язок системи (*) з початковим станом
0'z . 

Наведене означення є ймовірнісним аналогом стійкості при постійно 

діючих дистабілізуючих чинниках. Аналогічні означення стійкості для 

стохастичних систем дані в роботах [197] та ін. 

Отже, з проведеного аналізу означень стійкості для систем 

диференціальних рівнянь, можна зробити висновок, що поняття стійкості за 

Ляпуновим, асимптотичної стійкості тощо природним чином можуть бути 

узагальнені для систем загальнішого вигляду [71, 111, 134]. 

Відмінності понять стійкості складних технічних систем і динамічних 

систем. Аналіз розглянутих понять та означень стійкості систем 

диференціальних рівнянь засвідчив, що вони використовуються при 
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дослідженні систем, в яких або випадковими чинниками можна нехтувати, 

або вони носять характер «малої» перешкоди, як це має місце, наприклад, у 

багатьох системах автоматичного управління [166, 193]. 

Абсолютно інша ситуація виникає при дослідженні складних систем. 

Під складною системою розуміється сукупність взаємозв’язаних, в тому 

числі керованих, підсистем, що виконують різні функції і можливо 

роз’єднаних у просторі та часі, об’єднані загальною системою управління в 

цілях координації спільного функціонування для оптимального розв’язання 

задачі (задач), поставленого перед системою. У терміні «велика технічна 

система» висвітлено напрям розв’язуваваних задач відносно систем 

технічного спрямування [63, 106]. 

Великі технічні системи в цілому, як правило, не піддаються повному 

математичному опису, а якщо й вдається розробити математичну модель, то 

зважаючи на велику складність практично не вдається провести її аналітичне 

дослідження, як це можливо в теорії систем автоматичного управління [164].  

Аналогічно тому, як розглядалися можливі постановки задач про 

стійкість для диференціальних рівнянь, проведемо аналіз різних 

формулювань стійкості для складних технічних систем. 

Розглянемо стійкість складних технічних систем (СТС) [151]. 

Розглянемо деяку СТС з очікуванням, на вхід якої надходить однорідний 

потік заявок. Нехай ( )nW t
 
– функція розподілу часу, що витрачається на 

очікування n-ю вимогою початку обслуговування. Відповідно, до [167], 

назвемо складну технічну систему: 

а) що функціонує стійко, у випадку коли послідовність функцій 

розподілу ( ) nW t  має границю при умові n→ та власну функцію 

розподілу ( )W t  в усіх точках її неперервності ( ( )W t  називається власною 

функцією розподілу, якщо ( ) 1W  = ); 

б) що функціонує субстійко, якщо для послідовності ( ) nW t  при усіх 

n  і t виконується ( ) ( ) nW t W t , де ( )W t
 
– власна функція розподілу; 
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в) що функціонує нестійко, якщо не виконується властивість 

субстійкості. 

З означення випливає, що субстійкість є більш широкою 

характеристикою, ніж стійкість. На практиці може виявитися доцільнішим 

розглядати не послідовність функцій розподілу ( ) nW t , а послідовність 

певних функціоналів від цих функцій ( ) nf W , зокрема, в ролі f  можуть 

виступати моменти функцій 
nW , значення функцій при фіксованій величині 

аргументу тощо. При цьому під стійкістю розуміється, наприклад, 

обмеженість послідовності ( ) nf W . 

Розглянемо інформаційні системи підприємства [188, 192, 202, 215], що 

складаються з великої кількості модулів, які взаємодіють між собою. 

Завданням системи є передача повідомлень з одного модуля в інший. У 

зв’язку з тим, що інформація, яка передається, може виявлятись застарілою, 

часто вимагається, щоб з ймовірністю 1 P  −  час передачі повідомлення 

був не більший 
крt . Якщо є різнотипні повідомлення, то для кожного типу 

повідомлень можна задавати свої ε й 
крt . У загальному випадку можна 

задавати «критичну» функцію розподілу ( )крG t  часу передачі, тобто 

вимагається, щоб функція розподілу часу передачі кожного повідомлення 

була не менше ( )крG t . 

Означення 2.3. Інформаційна система підприємства функціонує 

стійко, якщо для будь-якого   з фіксованої області 
0Q A  (А – множина 

значень параметрів) ( ) ( )n крG t G t
 
для усіх 0t   й 1n  , де ( )nG t – функція 

розподілу часу передачі n-го по рахунку повідомлення: 

0 0: , , ( ) ( ), 0, 1.n крQ Q A G t G t t n          

Означення 2.4. Інформаційна система підприємства функціонує 

стійко при значенні параметра 0 , якщо існує такий окіл 0( )   точки 0 , 

що ( ) ( )n крG t G t  при будь-кому ( )0  
 
для усіх 0t   і 1n  . 
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( ) ( ) ( ) ( )0 0: , 0, 1.n крG t G t t n            

  

В означенні під околом точки 
0  розуміють деяку множину певного 

виду, яка містить точку 
0 . Тобто дана множина не може бути довільною, а 

повинна задовольняти ряду параметрів. Під параметрами розуміють будь-які 

властивості, що достеменно характеризують інформаційну систему 

підприємства [195, 219]. 

Сформулюємо означення практичної стійкості, а потім наведемо 

приклади систем, для яких таке означення представляє інтерес [117]. Нехай 

процес функціонування системи визначається параметром  , елементом 

множини параметрів A . При фіксованому   процес функціонування системи 

описується випадковою функцією часу ,( , ,)z t t I I   – інтервал 

функціонування системи. У кожен момент часу t функція ( ),z t   набуває 

значення з множини Z. Зафіксуємо в Z підмножину Q , а у множині A  – 

підмножину 
0Q . Виберемо  0   і підмножина  . 

Означення 2.5. Процес ,( )z t   назвемо стійким відносно
 ( )0,  ,  ,  T Q Q , 

якщо  

( ) 
0

inf , , 1 .
Q

P z t Q t T


 


   −   

 

Множина 
0Q  задає допустимі обмеження на збурення, а Q  є множиною 

допустимих або прийнятних значень процесу, що цікавить дослідника на 

підмножині моментів  . 

На практиці найчастіше зустрічається випадок  )0,  I =  . В якості T в 

цьому випадку зазвичай вибирають напівінтервал [0, )t , де  t  . Проте 

може потрібно оцінити стійкість на інтервалі вигляду 
1[ ),t t , 

1 ,t t  або 

множині складнішого вигляду.  
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Розглянемо клас адаптивних систем [191, 214]. Сформулюємо спочатку 

означення стійкості для випадкового процесу ( ), , ,z t z Z A   , а потім 

дамо його інтерпретацію. У множині Z виділимо обмежені замкнуті 

підмножини 
yQ , що утворюють систему підмножин { }yQ = . 

Означення 2.6. Процес ,( )z t   називають стійким, якщо для 

фіксованого 0  1   та кожного 
0 ,S A   де 

0S  – задана підмножина A, 

знайдеться множина QyΣ така, що існує випадковий момент часу ( )  , 

для якого 1{ ( ) ,( ),} yP z t Q     − , при усіх ( )  t   . 

Таке означення справедливе для систем, здатних працювати в різних 

режимах, що характеризуються множиною 
yQ . Означення вимагає, щоб з 

ймовірністю, не менше заданої, траєкторія системи потрапила в одну з 

можливих прийнятних границь (деяку множину 
yQ ) і залишалася там. 

Зауважимо, що необхідною (але не достатньою) умовою стійкості в 

цьому сенсі є існування в системи рівнянь  

 

( ) ( ) ( ), 1,2,...,
dz t

F z n
d



 


= =  
(**) 

 

хоча б при одному v в області визначення 
vГ  або точки рівноваги, або 

граничного циклу. Зауважимо також, що системи подібного роду мають 

властивість адаптації, тобто можуть виконувати покладені на них функції у 

разі зміни умов функціонування. Для можливості адаптації до широкого 

діапазону зовнішніх умов необхідно, щоб число основних станів об’єкту було 

достатньо великим і, крім того, типи рухів в областях, заданих системою 

рівнянь (**), мали значну розмаїтість [207]. 

На даний момент для складних технічних систем розроблено досить 

багато методів аналізу стійкості (рис. 2.1). До основних з них можна 

віднести: методи Ляпунова, Вишнеградського, Гурвіця, Рауса, Михайлова, 

Найквіста, Ципкіна, Попова та ін. [139, 157, 172].  
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Рис. 2.1. Класифікація понять класичної теорії стійкості 

 

Для класичної теорії стійкості розроблено критерії та ознаки, за 

допомогою яких можна встановити факт стійкості складної технічної 

системи. При розв’язанні задач структурного та параметричного синтезу, 

також широко використовується поняття стійкості [120, 163].  

При цьому, окрім встановлення факту стійкості, визначаються запас 

стійкості відповідно до конкретної ознаки та області стійкості у фазовому 

просторі параметрів системи. Аналіз різних означень стійкості та методів її 

визначення засвідчив, що класична теорія стійкості працює з динамічними 

системами, які описуються системою диференціальних рівнянь – лінійні, 

нелінійні, цифрові, стохастичні, адаптивні, оптимальні й інші системи. 

Проте, проблема визначення стійкості складних організаційних систем, до 

класу яких відноситься інформаційні системи підприємств, на сьогодні 

Класична теорія стійкості 

Поняття та означення  

стійкості 

- стійкість за Ляпуновим; 

- асимптотична стійкість; 

- експонтетціальна стійкість; 

- гармонічна стійкість; 

- стійкість за Лагранжем; 

- стійкість при постійнодіючих 

збуреннях; 

- практична стійкість. 

Методи визначення стійкості 

систем 

- умови (необхідні і 

достатні); 

- критерії стійкості; 

- ознаки (структурні) 

стійкості; 

- запас стійкості; 

- область стійкості. 
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залишається відкритою. Тому актуальною науковою задачею є розробка 

визначення стійкості функціонування (функціональної стійкості) для 

технологічного процесу, розробка ознак і критеріїв функціональної стійкості 

технологічного процесу, як однієї із властивостей функціональної стійкості 

інформаційної системи підприємства. Проте, перш ніж приступити до 

розробки і обґрунтування цих положень, слід розглянути положення та 

властивості функціональної стійкості в системі властивостей складних 

технічних систем. 

 

2.2. Визначення місця властивості функціональної стійкості 

інформаційних систем підприємства в системі понять надійності, 

живучості й відмовостійкості 

 

Більшість систем, які досліджує сучасна наука, є складними. Вони 

утворюють багаторівневі конструкції. Функціонування таких систем не 

можна описати звичайною сумою взаємодій її складових елементів. 

Прикладами таких систем є біологічні, соціальні, технічні системи різних 

типів. Незважаючи на неоднозначність поняття «Складна система», можна 

виділити ряд ознак [60, 76, 109]:  

– велике число взаємодіючих та взаємопов’язаних між собою 

елементів;  

– функції, що виконуються системою є складними і спрямовані на 

досягнення поставленої мети функціонування системи;  

– можливість розбиття системи на підсистеми, цілі функціонування 

яких підпорядковуються спільній меті функціонування усієї системи;  

– управління інформацією в розгалуженій мережі та інтенсивністю 

потоку інформації в ній;  
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– взаємодія із зовнішнім середовищем та функціонування в умовах дії 

випадкових факторів. 

Складні технічні системи (СТС) будуються для виконання певних 

спеціальних задач, поставлених людиною. Аналіз стану СТС неможливий без 

аналізу якості функцій, що вони виконують [85, 181, 205]. За аналогією до 

природних систем, розвиток штучних системи призводить до ускладнення їх 

функціонування та появи нових властивостей, таких як, власне, 

функціональна стійкість. 

Особливий інтерес для дослідження представляють властивості систем, 

які забезпечують можливість їхнього функціонування при зміні параметрів 

внутрішнього та зовнішнього середовища впродовж тривалих проміжків 

часу. Насамперед це стосується високоорганізованих технічних і більшості 

біологічних систем. Властивість функціональної стійкості – здатність 

системи адаптуватися до нових, й не завжди врахованих ситуацій та 

протистояти будь-яким діям, при цьому виконуючи свою цільову функцію 

Це виконується за рахунок відповідної зміни структури і поведінки системи, 

навіть при пониженій якості функціонування системи [16]. 

Залежно від міри складності організації інформаційних систем 

підприємства та рівня аналізу, властивість функціональної стійкості може 

проявлятися (й відповідно кількісно оцінюватися) у вигляді стійкості до 

помилок, надійності, живучості, відмовостійкості, адаптивності, 

завадостійкості тощо. 

Проведені дослідження показали, що за своєю природою стійкість 

залежить від виду системи і від того, яким чином оцінювати режим  її роботи 

[92, 54, 138]. Тому, окрім означення системи, необхідно мати критерій, що 

дозволяють оцінювати, чи істотно змінюється поведінка системи під дією 

збурень. Така оцінка спирається на певне поняття околу. Система вважається 

стійкою, відносно введеного поняття околу, якщо при досить малих змінах 

умов роботи системи відбуваються за досить малої зміни в її поведінці. 
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У роботі [58] запропоновано розрізняти два види стійкості системи: 

дійсно-енергетичну і структурно-функціональну. Перша стійкість пов’язана з 

сталістю природного складу й енергетичного балансу системи, друга – з 

постійністю структури системи та її реакцій на одні й ті ж зовнішні дії. 

Для складних технічних систем справедливе зауваження [52]: якщо 

немає стійкого утворення із взаємопов’язаних між собою елементів 

(надійності), то немає сенсу вивчати будь-які інші якості цієї системи. 

Згідно з роботою [89], під надійністю системи розуміють здатність 

зберігати в часі, у встановлених межах, значення ознак і параметрів, які 

характеризують властивості, що визначають здатність системи виконувати 

необхідні функції в заданих режимах і умовах. 

Поняття надійності тісно пов’язане з властивістю функціональної 

стійкості. При формальному підході може здатися, що ці поняття підміняють 

одне одного. Проте, вони відрізняються рівнем абстракції явищ, які вони 

виражають. При розв’язанні проблеми надійності система, яка досліджується, 

розглядається з точки зору функціонування в рамках іншої системи. Тобто 

надійність виступає як ознака стійкості лише в певному сенсі, а саме, як 

система, що є підсистемою іншої системи. З точки зору надійності, 

передусім, має значення чи функціонує система в цьому сенсі. Коли ж 

йдеться про стійкість, то передбачається активне збереження системою 

певних характеристик, не звертаючи уваги на те чи відіграють вони яку-

небудь роль в загальнішій системі [55]. 

Принципово важливий моментом є єдність активності і стійкості 

системи. Дана єдність реалізовується в адаптивній природі її поведінки. 

Тобто адаптивність системи – це скорельована з середовищем активність 

[110]. Отже, поняття надійності і стійкості виражають і характеризують 

якісну визначеність систем складного динамізму. Вони співпадають в 

певному відношенні, і в той же час є різними рівнями абстракції (виражають 

різні критерії) в поясненні внутрішніх механізмів активності технічних 

систем [20]. Зауважимо, що для біологічних систем із зростанням їх 
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складності не спостерігається тенденція в зниженні «надійності», для 

штучних же систем картина зворотна. Це пов’язано з недосконалістю їх 

організації. 

Стійкість (надійність) складної системи на протязі певного часу є 

необхідною умовою її цілісного функціонування. Але така якість характерна 

не лише для складних систем. Прості системи і тіла також мають стійкість 

(міцність), необхідну для їх цілісного існування [84, 112]. 

Розглянемо ряд понять, які характеризують надійність розподілених 

інформаційних систем [80, 116, 137, 203]. 

Відмова – це подія, при якій деякий елемент інформаційної системи 

(модуль для інформаційної системи підприємства) втрачає здатність 

виконувати функції по обробці, зберіганню та передачі інформації [90]. 

Відновлення – це подія коли елемент, що відмовив повністю відновлює 

здатність виконувати задані функції щодо обробки та передачі інформації. 

Ймовірність безвідмовної роботи r(t) характеризується продуктивністю 

модуля інформаційної системи ω (τ) на визначеному проміжку часу (0,t): 

 ) ( ) 0, ( ) 1 ,r t P t  =   → =  

де  

( )
1, 0 ;

0, 0 .

якщо при елемент знаходиться в працездатномустані

якщо при елемент знаходиться в непрацездатномустані


 




= 


 

 

Ймовірністю відновлення модуля, що відмовив, називається функція  

 

( ) ( ) ,{ [1 0, ) }0u t P t  →−  ==
 

 

де ( ) ,{ }0[ )0,P t   → =
 
– ймовірність того, що (при виконанні відновних 

робіт) продуктивність ω(τ) залишається рівною нулю і характеризує 

можливості елемента ІСП досягти заданої продуктивності після відмови. 
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Для характеристики продуктивності ( ) 
 

у момент часу 0t 

(включаючи t(∞)) служить функція готовності:  

 

( )1( ) { ( ), 1}, : ,s i t p i t Р i t= = =   

 

де ( ) :    1Р i t =
 

– ймовірність того, що, в умовах потоку відмов і 

відновлень, модуль, що почав функціонувати в стані 
0'i Е , матиме при t>0 

продуктивність, рівну потенційно можливій; Е’0={0, 1} – множина станів 

модуля інформаційної системи; i=0 – відмова; i=1 – працездатний стан; 

Рj(i,t) – ймовірність знаходження елемента в момент t ≥ 0 в стані jЕо за 

умови, що початковим був її стан iЕ0. 

Основними шляхами підвищення надійності є використання різних 

видів надмірності – функціональної, алгоритмічної, технічної (апаратною і 

програмною), топологічної, часової – і організація її у вигляді дублюючих 

або мажоритарних структур. Одним з напрямів теорії надійності в сфері 

підвищення якості функціонування технічних систем є забезпечення 

відмовостійкості, тобто цілеспрямованого резервування окремих частин 

системи. А. Авіжиєніс визначає відмовостійкість як унікальну властивість 

цифрової системи, що забезпечує їй як логічній машині можливість 

продовжувати виконання заданих програмою дій і після виникнення 

несправностей. Отже, відмовостійкість забезпечує життєздатність логічної 

машини, оскільки її завдачею є повернення з помилкових станів до заданої 

поведінки забезпечуючи можливість правильної обробки інформації. Задача 

відмовостійкості – реагувати на виникнення несправностей і захищати 

логічну машину від недосконалості фізичної системи, що є її носієм.  

Відмовостійкість вимагає наявності надмірного апаратного і 

програмного забезпечення, які зайві у безвідмовній системі. Тому концепції 

паралельності і відмовостійкості виявляються пов’язаними між собою, 

оскільки в обох випадках потрібно використовувати додаткові функціональні 
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компоненти. Використання паралельних систем, найчастіше, і дозволяє 

забезпечити високу продуктивність, відмовостійкість, надійність та 

живучість. 

На основі марківської моделі, основний показник відмовостійкості Q 

можна визначити [50]: 

 

( )
0

1 ,

m

Si z
i

ПВ

L z

Q
T

=
==


 
 

де  

( )SiL z  – z-перетворення Лапласа, ймовірності перебування системи в усіх 

станах відмов, за виключенням стану повної відмови 
ПВS ; 

TПВ – середнє напрацювання системи до повної відмови 

           
( )

0
0

;
m

ПВ Si z
i

T L z
=

=

=
       

m – число станів відмов системи. 

Показника Q характеризує відношення часу роботи системи в станах 

відмов до усього напрацювання системи до повної відмови. Чим вище Q тим 

ефективніше система парирує відмови. 

В основному виділяють три типи відмов, стійкість до яких має бути 

забезпечена в інформаційних системах – фізичні, проектні і інтерактивні. 

Проективні відмови пов’язані з помилками при розробці програмного і 

апаратного забезпечення. Інтерактивні відмови пов’язані з невірними діями 

людини-оператора при взаємодії з системою. До фізичних причин 

виникнення відмов відносяться старіння елементів, невиявлені часткові 

дефекти, ушкодження, що викликаються діями людей чи впливом 

середовища [62]. Для систем і комплексів, які працюють в особливо 

відповідальних умовах (наприклад, металургійне виробництво) використання 

методів теорії надійності «в чистому вигляді» пов’язане з певними 

складнощами. Аналіз існуючих методів, дозволив встановити наступні 
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висновки відносно меж застосування відомих положень теорії надійності та 

необхідності проведення подальших досліджень. 

1. На сьогодні не в повній мірі розроблено науково обґрунтовані 

методи розподілу функцій між апаратними і програмними засобами при 

виявленні несправностей і відновленні.  

2. Потрібні подальші дослідження щодо діагностування несправностей 

і способів захисту від них. Крім того необхідно досліджувати ті несправності, 

які можуть відбутися в інформаційній системі в процесі відновлення від 

попередньої несправності. 

Отже, властивості надійності і відмовостійкості, є необхідними, проте 

недостатні для забезпечення якісного функціонування інформаційної 

системи підприємства. Методологія створення функціонально стійких 

інформаційних систем дозволяє дещо інакше підійти до подібних проблем і 

запропонувати методи їх розв’язання [80]. 

Живучисть – це властивість системи зберігати обмежену 

працездатність в умовах дії зовнішніх впливів, що призводять до відмови її 

складових частин. Властивість живучості характеризує здатність системи 

протистояти розвитку критичних відмов за будь-яких умов експлуатації, у 

тому числі непередбачених документацією [47]. 

Прикладом функціональної оцінки живучості може служити живучість 

судна, енергетичної системи, мережі передачі інформації, обчислювальної 

системи тощо [160]. 

У електроенергетичних системах під живучістю об’єкту енергетики 

розуміється властивість протистояти збуренням та не допускати їх 

каскадного розвитку з масовим порушенням живлення для споживачів. При 

цьому в якості збурень розглядаються дії, що призводять до їх розвитку. 

Під живучістю судна розуміється здатність протистояти дії стихійних 

сил вітру і хвиль, пожеж, а при ушкодженнях – зберігати і відновлювати 

повністю або частково морехідні якості. З конструкторської точки зору, 
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живучість судна забезпечується його непотоплюваністю і стійкістю, 

раціональністю конструкцій й устаткування [88]. 

Живучисть деякої мережі зв’язку визначається ймовірністю існування 

зв’язку між довільною парою вузлів в реальних умовах її функціонування 

[68]. У роботі [86] під живучистю мережі мається на увазі її чутливість до 

ушкоджень. Для інформаційної мережі розв’язання задачі живучості 

залежить від визначення поняття руйнування [66]. 

Основним параметром оцінки живучості обчислювальних систем є 

функція [73] 

 

( )
( ),

, ,
i t

N i t
N


=   

де ( ),i t

 

– математичне сподівання продуктивності обчислювальної системи 

у момент часу 0;t N  – сумарна продуктивність усієї системи. 

Отже, розглянуті властивості характеризують поведінку складної 

системи в умовах дії чинників зовнішнього середовища, що здатні порушити 

заданий режим функціонування системи: 

− надійність системи характеризує її здатність до нормального 

функціонування в заданих режимах і умовах;  

− стійкість – продовження того ж функціонування при дії збурень;  

− живучисть – здатність системи протидіяти зовнішнім діям; 

− адаптивність – збереження деякої частини системи при зміні множини 

параметрів, що дозволяє оптимальним, в певному сенсі, способом досягти 

тієї мети, яка була наперед обумовлена.  

Проте, окремо жодна з цих властивостей не відображає поняття 

функціональної стійкості системи, і всі в комплексі вони також не можуть її 

характеризувати. Тому, що вони невідображають одночасно активний 

характер властивості функціональної стійкості при дії невідомих збурень. 

Відбір якостей, які мають бути збережені і за рахунок чого це збереження 
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може бути отримане зазначено в таблиці 2.1. Термін «функціональна 

стійкість» вимагає точного семантичного і математичного визначення, без 

якого дана властивість, багатьма авторами, постійно зводиться до однієї з 

перелічених вище властивостей. 

Під функціональною стійкістю об’єкту розуміється його властивість 

зберігати спроможність впродовж заданого часу виконання своїх основних 

функцій в межах, встановлених нормативними вимогами, в умовах впливу 

потоку відмов, несправностей, збоїв [5, 17, 18, 21]. 

Функціональна стійкість характеризується можливостями системи: 

– виконувати встановлений мінімальний об’єм своїх функцій при 

зовнішніх і внутрішніх діях, що невизначені умовами нормальної 

експлуатації; 

– виконувати вибір оптимального режиму функціонування за рахунок 

власних внутрішніх ресурсів; 

– перебудовувати структуру, змінювати функцій окремих підсистем і їх 

поведінку. 

Властивість функціональної стійкості властива не лише біологічним 

видам, але і складним технічним системам.  

Характер поведінки системи вибирається відповідно до змін зовнішніх 

умов і з функціональним інваріантом системи, який можна назвати 

внутрішньою метою її функціонування. Вибір поведінки припускає також 

наявність деякої множини можливих різноманітних наслідків, об’єднаних 

загальною властивістю відповідності одній зовнішній причині в цих умовах. 

Отже, здійснювати вибір поведінки можуть тільки системи, що в 

принципі виключають жорсткий зв’язок зовнішньої причини вибору з 

фактичною поведінкою системи в результаті вибору (зовнішні причини 

викликають наслідки, які не можуть бути передбачені однозначно) [45, 72]. 
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Таблиця 2.1 

Місце властивості функціональної стійкості в класифікації 

властивостей складних технічних систем 

 

Властивість Суть Відмови 
За рахунок чого 

забезпечується 
 

1 2 3 4 

Стійкість Збереження 

координат руху під 

дією збурень 

Збурення, що 

поступають на 

вхід системи 

Нечутливість до 

збурень, реалізація 

принципів 

управління щодо 

відхилення 

Надійність 

(безвідмовні

сть) 

Збереження 

параметрів 

функціонування в 

заданих межах 

Експлуатаційні 

відмови, 

обумовлені 

фізичним 

старінням 

Застосування 

високонадійної 

елементної бази і 

системи технічного 

обслуговування 

Відмово-

стійкість 

Збереження 

працездатності із 

заданою якістю при 

відмовах в 

елементах системи 

Експлуатаційні 

відмови і збої 

елементів 

системи 

Застосування усіх 

видів резерву, 

можливість 

деградації системи 

до заданого рівня 

Живучість Здатність 

протистояти 

зовнішнім діям, 

зберігаючи 

обмежену 

працездатність 

Дії зовнішнього 

середовища 

Захист зовнішнього 

середовища; 

відновний ремонт 

Завадостій-

кість (для 

інформ. 

систем) 

Збереження 

правильності 

інформації при 

обробці і передачі  

Інформаційна дія 

зовнішнього 

середовища 

Захист каналів 

зв’язку, 

завадостійке 

кодування 

Функціо-

нальна 

стійкість 

Збереження 

виконання основних 

функцій(можливо з 

погіршенням якості) 

в умовах внутрішніх 

і зовнішніх дій 

Експлуатаційні 

відмови, збої, 

зовнішні дії, 

помилки 

обслуговуючого 

персоналу 

Застосування 

інформаційної, 

обчислювальної, 

енергетичної 

надмірності 
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Залежно від типу і призначення системи функціональна стійкість 

забезпечується різними засобами і видами надмірності, які закладаються в 

систему при проектуванні і використовуються в процесі експлуатації. 

З точки зору якісного виконання функцій системою функціональна 

стійкість системи характеризує її здатність виконувати задані функції з 

деяким допустимим зниженням якості. Причому дії на систему можуть мати 

як природний, так і умисний характер. 

Основною особливістю функціонально стійких систем є їх здатність 

деградувати на структурному рівні до повної відмови системи, тобто 

виключати із структури елементи, що відмовили, перебудовувати структуру, 

настроювати параметри системи для пристосування (адаптації) до нових 

умов експлуатації. 

Властивість функціональної стійкості була введена завдяки 

спостереженням за поведінкою біологічних систем, організмів з властивою 

їм властивістю виконувати задані цілі при фізичних ушкодженнях за рахунок 

біологічної надмірності: множина органів чуття, нервових волокон, адаптації 

мозку, як системи управління і переробки інформації, а також симетричності 

організму [46]. 

Аналогія будь-якої складної технічної системи з біологічними 

системами очевидна. Наприклад [144]: 

1) підсистема формування і обробки даних – аналог органів чуття і 

мозку; 

2) підсистема передачі даних і зв’язку – аналог нервової системи; 

3) підсистема, що управляє, система ухвалення рішень – аналог 

розумового процесу і м’язової системи організму. 

Аналогічно поведінці живих організмів, при втраті ними деяких частин 

і функцій слід синтезувати технічну систему, зокрема бездротову сенсорну 

мережу, яка б виконувала основну функцію (передачу повідомлень між 

сенсорними вузлами) при виході з ладу елементів системи (сенсорних вузлів 
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і каналів зв’язку), поступово знижуючи якість функціонування – 

збільшується час передачі повідомлення. 

Така різноманітність властивості функціональної стійкості, різних не 

лише при переході від живої природи до технічних систем, але і залежно від 

типу, призначення, способу організації технічної системи, ставить дві 

основні задачі: введення деякого загального означення, критеріїв оцінки і 

методів підвищення функціональної стійкості для інформаційних систем 

підприємства; ретельне вивчення окремих класів технічних систем і 

визначення найбільш ефективних засобів підвищення їх функціональної 

стійкості. 

 

 

2.3. Дослідження можливості застосування математичного апарату 

псевдообернених матриць в процесі забезпечення властивості 

функціональної стійкості  

Вперше концепція псевдообернених інтегруючих операторів 

представлена Фредгольмом в 1903 році. Проблематиці існування та єдності 

для будь-якої матриці над дійсними і комплексними числами 

псевдооберненої матриці незалежно описано Еліакімом Муром в 1920 році та 

Роджером Пенроуз  в 1955 році.  

Псевдообернена матриця – узагальнення оберненої матриці в 

математиці, зокрема, в лінійній алгебрі. 

Матриця, псевдообернена до матриці 𝐴 позначається як 𝐴+. 

Часто вживається більш узагальнене поняття (англ. generalized 

inverse) – псевдообернення. Під псевдооберненням розуміють як розв’язок 

задачі найкращої апроксимації (за методом найменших квадратів з 

граничним варіантом регуляризації) для відповідної системи лінійних 

рівнянь.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0


93 

 

 

Система рівнянь 𝐴 𝑥 =  𝑏 може не мати точних розв’язків, але можна 

знайти приблизні розв’язки – такі 𝑥 при яких мінімізується  ‖𝐴𝑥 − 𝑏‖2. Це 

розв’язок методом найменших квадратів. 

Загальний розв’язок системи 𝐴 𝑥 =  𝑏 є сумою частинного розв’язку 

цієї системи та загального розв’язку однорідної системи 𝐴 𝑥 =  0. 

Нехай задана матриця 𝐴 розмірності 𝑚 × 𝑛. За визначенням Мура –

Пенроуза через граничний перехід має місце означення. 

Означення 2.7. Псевдооберненою матрицею 𝐴+ називається матриця 

розмірності 𝑛 ×𝑚 вигляду 

 

𝐴+ = 𝑙𝑖𝑚
𝛿2→0

{(𝐴𝑇𝐴 + 𝛿2𝐸𝑛)
−1𝐴𝑇} = 𝑙𝑖𝑚

𝛿2→0
{𝐴𝑇(𝐴𝐴𝑇 + 𝛿2𝐸𝑚)

−1}. (2.1) 

 

Тут 𝐸𝑛 — одинична матриця розмірності 𝑛 × 𝑛.  

Псевдообернена матриця має такі властивості: 

1. Якщо матриця 𝐴 — невироджена, то 𝐴+ = 𝐴−1. 

2. 𝐴+ = (𝐴𝑇𝐴)+𝐴𝑇, 𝐴+ = 𝐴𝑇(𝐴𝐴𝑇)+. 

3. Якщо матриця 𝐴𝑇𝐴 — невироджена, то  

𝐴+ = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇 .  

Якщо матриця 𝐴𝐴𝑇 — невироджена, то  

𝐴+ = 𝐴𝑇(𝐴𝐴𝑇)−1. 

4. Якщо 𝑎 ∈ ℝ𝑛 – вектор розмірності 𝑛, 𝑎 ≠ 0, то з означення Мура–

Пенроуза (1) випливає, що  

(𝑎𝑇)+ =
𝑎

𝑎∗𝑎
, 𝑎+ =

𝑎𝑇

𝑎𝑇𝑎
. 

Якщо 𝑎 = 0, то з (1) випливає 𝑎+ = 0. 

5. (𝐴+)+ = 𝐴. 

6. (𝐴𝑇)+ = (𝐴+)𝑇 

Важливою є гарантує існування псевдооберненої матриці. Наведемо її 

без доведення.  
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Теорема 2.1 (характеристична властивість псевдооберненої 

матриці)  Матриця 𝐴+ розмірності 𝑛 ×𝑚 є псевдооберненою матрицею до 

матриці 𝐴 розмірності 𝑚 × 𝑛 тоді і тільки тоді, якщо виконуються такі 

умови: 

• 𝐴𝐴+𝐴 = 𝐴;  

• 𝐴+𝐴𝐴+ = 𝐴+;  

• 𝐴𝐴+ — симетрична матриця розмірності 𝑚 ×𝑚;  

• 𝐴+𝐴 — симетрична матриця розмірності 𝑛 × 𝑛.  

 

В лінійній алгебрі та функціональному аналізі лінійний оператор 𝑍, що 

діє в лінійному просторі, називається проектором (оператором 

проектування та проекційним оператором) 𝑃2 = 𝑃. Іноді проекційний 

оператор називають ідемпотентним. В якості означення можна 

використовувати наступну властивість проектора:  

Лінійний оператор 𝑍: 𝑋 → 𝑋 є проектором, тоді і тільки тоді, коли 

існують такі підпростори 𝑈 та 𝑉 простору 𝑋, що 𝑋 розкладається в їх 

пряму суму, і при цьому для будь-якого елемента 𝑢 ∈ 𝑈 маємо 𝑃𝑢 =  𝑢, а для 

будь-якого елемента 𝑣 ∈ 𝑉 маємо 𝑃𝑣 = 0. Підпростір 𝑈 називається 

образом, а 𝑉 — ядром проектора 𝑍. 

У загальному випадку, розклад лінійного простору в пряму суму не 

єдиний. Тому, для підпростору 𝑉 простору 𝑋, взагалі кажучи, існує багато 

проекторів, образ чи ядро яких збігається 𝑉. 

Нижче ми будемо звертатись до важливих властивостей проективної 

матриці: 

1. матриця 𝑍(𝐴) = 𝐸 − 𝐴+𝐴 — проектор на ядро 𝐾𝑒𝑟 𝐴 матриці 𝐴, 

тобто  

𝑍(𝐴)ℝ𝑛 = 𝐾𝑒𝑟 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛: 𝐴𝑥 = 0}; 

 

2. матриця 𝑍(𝐴𝑇) = 𝐸 − 𝐴𝐴+ — проектор на ядро 𝐾𝑒𝑟 𝐴𝑇 матриці 𝐴∗;  
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3. матриця 𝑌(𝐴) = 𝐴𝐴+ — проектор на область значень матриці 𝐴, 

тобто  

𝑌(𝐴)ℝ𝑛 = 𝐼𝑚 𝐴 = {𝑦 ∈ ℝ𝑛: 𝑦 = 𝐴𝑥, 𝑥 ∈ ℝ𝑛}; 

 

4. матриця 𝑌(𝐴𝑇) = 𝐴+𝐴 — проектор на область значень матриці 𝐴𝑇.  

Сингулярний розклад матриці (сингулярне представлення матриці чи 

англ. singular-value decomposition, SVD) — один з важливих методів розкладу 

дійснозначних чи комплекснозначних матриць. Приймемо без доведення 

таку теорему. 

Теорема 2.2 (про сингулярний розклад матриці)  Будь-яку матрицю 

𝐴 розмірності 𝑚 × 𝑛 можна єдиним способом представити у вигляді  

𝐴 = 𝑈Λ𝑉𝑇 , 

де 𝑈 — унітарна матриця розмірності 𝑚×𝑚, 𝑉 — унітарна матриця 

розмірності 𝑛 × 𝑛, 𝛬 — матриця розмірності 𝑚× 𝑛, яка в правому 

верхньому кутку містить матрицю 𝛬0 розмірності 𝑟 × 𝑟, яка є діагональною  

 

𝛬0 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑟),     𝛬 = (
𝛬0 0
0 0

), 

 

𝜆1 > 𝜆2 > ⋯ , 𝜆𝑟 > 0, а решта елементів матриці 𝛬 є нульовими, 𝑟 =

𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐴.  

Нехай задана матриця 𝐴 розмірності 𝑚 × 𝑛. Якщо відомий її 

сингулярний розклад  

𝐴 = 𝑈Λ𝑉𝑇 , 

де позначення відповідають теоремі 2.2, то  

𝐴+ = 𝑉𝛬+𝑈𝑇 , 

 

𝛬+ = (
𝛬0
+ 0
0 0

) , 𝛬0
+ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆1

−1, 𝜆2
−1, … , 𝜆𝑟

−1). 
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Власне обчислити псевдообернену матрицю 𝐴+ для матриці 𝐴 ∈ ℝ𝑚×𝑛 

скінченним ітераційним способом дозволяє формула Гревіля.  

Якщо для матриці 𝐴 відома псевдообернена (обернена) матриця 𝐴+, то 

для розширеної матриці (
𝐴
𝑎𝑇
) справедлива формула (Гревіля) 

 

(
𝐴
𝑎𝑇
)
+

= {
(𝐴+ −

𝑍(𝐴)𝑎𝑎𝑇𝐴+

𝑎𝑇𝑍(𝐴)𝑎
  ⋮  

𝑍(𝐴)𝑎

𝑎𝑇𝑍(𝐴)𝑎
) ,   𝑖𝑓   𝑎𝑇𝑍(𝐴)𝑎 > 0,

(𝐴+ −
𝑅(𝐴)𝑎𝑎𝑇𝐴+

1+𝑎𝑇𝑅(𝐴)𝑎
⋮  

𝑅(𝐴)𝑎

1+𝑎𝑇𝑅(𝐴)𝑎
) ,   𝑖𝑓   𝑎𝑇𝑍(𝐴)𝑎 = 0,

     (2.2) 

 

де 𝑍(𝐴) = 𝐸 − 𝐴+𝐴 — проектор на ядро матриці 𝐴,   𝑅(𝐴) = 𝐴+(𝐴+)𝑇. 

Нехай задана матриця 𝐴 розмірності 𝑚 × 𝑛, 𝑏 ∈ ℝ𝑚 — відомий вектор і 

розглядається система лінійних алгебраїчних рівнянь 

𝐴𝑥 = 𝑏,      (2.3) 

де 𝑥 ∈ ℝ𝑛 — шуканий вектор. Така система може не мати точних розв’язків. 

Тоді шукають такі вектори 𝑥 ∈ ℝ𝑛, що розв’язують задачу  

∥ 𝐴𝑥 − 𝑏 ∥2→ 𝑚𝑖𝑛
𝑥∈ℝ𝑛

. 

 

Означення 2.8. Псевдорозв’язком системи (2.3) називається 

найменший за нормою вектор  

𝑥 = 𝐴+𝑏. 

Власне загальне представлення множини узагальнених розв’язків 

системи (2.3) записується таким чином 

 

Ω𝑥 = 𝐴
+𝑏 + 𝐾𝑒𝑟𝐴 = {𝐴+𝑏 + 𝑍(𝐴)𝑣: 𝑣 ∈ ℝ𝑛}, 

 

де 𝑍(𝐴) = 𝐸 − 𝐴+𝐴 — проектор на ядро 𝐾𝑒𝑟𝐴 матриці 𝐴. 

Описаний математичний апарат буде використовуватись нижче при 

детальному вивченні проблематики функціональної стійкості на виробничих 

підприємствах. 
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2.4. Розробка методу формування функції керування параметрами 

технологічного процесу виробничого підприємства для забезпечення 

функціональної стійкості даного процесу 

Розглянемо задачу щодо побудову функції керування, яка забезпечує 

виконання виробничого процесу в такий спосіб, щоб результат виконання 

процесу гарантував отримання в кінцевому випадку готової продукції, що 

задовольняє всім параметрам, які вимагаються діючими стандартами. 

Проаналізувавши проблематику автоматизації систем управління 

підприємством представимо методику автоматизації виробничого процесу з 

використанням інструментарію псевдообернення. 

Під виробничим процесом сучасного підприємства розуміють такий 

комплекс заходів, за допомогою яких здійснюється виробництво тієї чи то 

іншої готової продукції, напівфабрикатів, заготовок чи то інших 

виробів [185]. Основним завданням промислових підприємств є освоєння 

нових продуктів, конструкцій машин та обладнання, засобів механізації й 

автоматизації, новітніх технологій тощо.  

Для кожної продуктової галузі характерна своя специфіка, яка залежить 

від типу виробництва, призначення, розмірів і точності машин, рівня 

виробництва і технічної оснащеності [91]. В загальному випадку 

автоматизація виробництва – це етап машинного виробництва, що 

характеризується звільненням людського фактору від безпосереднього 

виконання функцій керування виробничими процесами та делегуванням цих 

функцій інформаційно-обчислювальним комплексам – автоматичним 

пристроям і системам.  

Керування – це цілеспрямована дія на об’єкт, яка забезпечує 

оптимальний чи заданий режим його роботи в рамах прийнятних толерансів. 

При автоматизації виробничих процесів людина не виключається 

повністю з ланцюжка створення додаткової вартості. Автоматизація швидше 

означає найбільш раціональний розподіл обчислювальної та виробничого 
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навантаження на кожному виробничому центрі, баланс якого залежить від 

конкретного підприємства і цілей автоматизації [143]. 

Для проведення автоматизації процесів існують певні вимоги до 

підприємства, без яких вона стає малоефективною і складно реалізовується.  

По перше: обов’язковою вимогою є перехід підприємства на процесну 

модель управління. Нині значна кількість підприємств, як правило, 

функціонують на базі системно-функціонального підходу, що є багато в чому 

попередником процесного підходу. Перехід на процесну модель керування – 

задача, складність якої залежить від масштабу і специфіки діяльності 

підприємства. 

По-друге: важливою вимогою є відповідність поточної моделі процесів 

підприємства технічним критеріям, що використовується при їх 

автоматизації.  

Період автоматизації процесів – етап, який дозволяє провести їх 

реінжинірингу. Метою реінжинірингу є пошук і розшивання "вузьких місць" 

на підприємстві, пошук нераціонально використовуваних ресурсів і 

виробничого потенціалу, визначення можливостей поточного розширення 

виробничої системи підприємства тощо. При цьому життєво важливим 

фактором є підготовка підприємства до цього процесу, приведення структури 

його процесів в максимально ефективну конфігурацію. У процесі 

автоматизації вибудовується нова модель структури процесів, що 

отримується в результаті автоматизації більшості з них. Відтак потрібно 

спочатку вибудувати конфігурацію виробничих процесів в найбільш 

ефективній формі із забезпеченням чіткого виконання вимог до 

технологічного процесу на кожній ланці, кожному виробничому центрі у 

відповідності до діючих стандартів з дотриманням відхилень лише в рамках 

допустимих стандартами толерансів. 

Головна мета інформатизації полягає в забезпеченні злагодженого, 

комплексного, ритмічного ходу виробництва по виготовленню та випуску 

продукції при найповнішому і рівномірному використанні всіх виробничих 
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ресурсів, вчасному виконанні зобов’язань щодо випуску готової продукції на 

основі рівномірного і комплектного ходу виробництва на кожній виробничій 

ланці, а також досягненні мінімальної тривалості виробничого циклу (ТВЦ), 

а відтак й скорочення обсягів незавершеного виробництва [94]. Для реалізації 

даної мети на практиці широко застосовуються інформаційні системи, 

реалізуються принципи, характерні для інтегрованих автоматизованих 

систем управління підприємством (ІАСУ), коли автоматизується широкий 

комплекс функцій керування, що охоплюють задачі стратегічного, 

виробничого, фінансового планування, оперативного керування постачанням, 

закупками, запасами в поєднанні з автоматизацією конструкторської, 

технологічної підготовки виробництва тощо.  

Зазначимо, що без автоматизації процесу контролю параметрів 

виробничих процесів на сучасних підприємствах неможливо організувати 

серійний випуск якісної продукції. Для розв’язання подібних задач на 

виробничих підприємствах, забезпечення стійкості виробничих процесів 

завдяки контролю в режимі реального часу ключових виробничих параметрів 

пропонується математична модель, яка може бути невід’ємно інтегрованою в 

автоматизовану систему управління підприємством [170]. Необхідно 

зауважити, що будь-яка автоматизація вимагає глибокого вивчення як всіх 

процесів на підприємстві в цілому так і кожного атомарного процесу на 

кожному виробничому центрі зокрема (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Топологія лінійного технологічного виробничого процесу  

 

1 3 5 
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Випуск продукції зазвичай складається з низки етапів, на кожному з 

яких висуваються певні вимоги до параметрів та характеристик сировини, 

напівфабрикатів чи то в кінцевому підсумку готової продукції. Позначимо 

такі набори параметрів на кожному 𝑖 –му етапі  𝑥(𝑖),  𝑖 = 1,2,…𝑁. 

Технологічні виробничі процеси для гарантування досягнення 

параметрів 𝑥(𝑖) на кожному етапі вимагають зовнішніх впливів на 

виробничий процес – 𝑢(𝑖) (ефект від роботи, енергетичний ефект, хімічні чи 

то інші технологічні впливи на кожному з етапів). 

Зрозуміло, що кінцева якість продукції як і проміжна кількість на 

кожному етапі залежить від жорсткого дотримання технології та 

забезпечення витримки необхідних параметрів на кожному попередньому 

кроці. Далі вважатимемо, що ця апріорна вимога виконана. 

Також позначимо: 

𝐴(𝑖) – матрицю залежності показників якості продукції на 𝑖 + 1-му 

етапі від показників на 𝑖-му етапі, власне матриця виробничого процесу; 

𝐶(𝑖) – матрицю, яка визначає структуру впливу на виробничий процес 

𝑢(𝑖). 

Тоді математичну модель технологічного процесу, що забезпечується 

інформаційними системами виробничого підприємства можна записати так 

 

𝑥(𝑖 + 1) = 𝐴(𝑖)𝑥(𝑖) + 𝐶(𝑖)𝑢(𝑖),    𝑖 = 1,2,… ,𝑁.    (2.4) 

𝑥(𝑖) ∈ ℝ𝑛,      𝐴(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛,      𝐶(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑚,      𝑢(𝑖) ∈ ℝ𝑚. 

 

Тут 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
𝑇 – вектор стану розмірності 𝑛, 𝑢 =

(𝑢1, … , 𝑢𝑚)
𝑇 – вектор керування розмірності 𝑚, 𝐴(𝑡) – 𝑛 × 𝑛 – матриця, 

𝐶(𝑡) – 𝑛 ×𝑚 – матриця, 𝑡 = 0,1,… , 𝑁 − 1. Позначимо 𝐼𝑁 = {0, 1,… , 𝑁}; 

𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢) розв’язок системи (2.4), 𝑡 ∈ 𝐼𝑁 при керуванні 𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1.  

Вважатимемо, що для виконання робіт по випуску деякої продукції 

існує чітко визначена сукупність певних робіт та низка критеріїв, які 

обов’язково виконуються в ході реалізації самого процесу. Тобто, знаючи 
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характеристики процесу на початковому етапі та чіткі вимоги до продукції в 

кінці процесу, водночас відомі певні проміжні характеристики продукції в 

певних контрольних точках на визначених етапах виконання цього процесу. 

При цьому при автоматизації таких процесів на практиці доводиться ставити 

певні задачі керування, які власне описують конструктивні умови стосовно 

функції керування 𝑢, яка власне забезпечує кероване цілеспрямоване 

виконання процесу. 

Базовою задачею є задача яка розглядає знаходження функції 

керування 𝑢, що забезпечує виконання процесу, таким чином, щоб результат 

виконання процесу гарантує отримання в кінцевому випадку в 𝑥(𝑁) 

продукції, що задовольняє всім якісним характеристикам, які вимагаються 

діючими стандартами до неї. В разі ж, якщо в кінці процесу продукція має 

відхилення від заданих стандартних параметрів, то такі відхилення 

гарантовано попадають в множину допустимих толерансів, які визначені 

діючими стандартами до такої продукції. Математично, це означає, що існує 

бажаний кінцевий стан 𝑥𝑁 і додатній параметр 휀 > 0 такі, що 

 

‖𝑥(𝑁) − 𝑥𝑁‖ < 휀. 

 

Розглянемо простір ℓ2
(𝑚)

, елементами якого є послідовності векторів з 

ℝ𝑚 такі, що якщо 𝑢 ∈ ℓ2
(𝑚)

, то 

𝑢(𝑡) ∈ ℝ𝑚, 𝑡 = 0,1,2, …; 

∑∞𝑡=0 ∥ 𝑢(𝑡) ∥
2< ∞. 

В просторі ℓ2
(𝑚)

 можна ввести норму  

∥ 𝑢 ∥ℓ2= √∑

∞

𝑡=0

∥ 𝑢(𝑡) ∥2< ∞ 

і скалярний добуток  
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⟨𝑢, 𝑣⟩ℓ2 =  ∑

∞

𝑡=0

⟨𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡)⟩, 𝑢, 𝑣 ∈ ℓ2
(𝑚)
. 

 

Простір ℓ2
(𝑚)

 є гільбертовим. Ми вважаємо, що ℓ2
(𝑚)

 є простором 

допустимих керувань системи (2.1). 

Позначимо Θ(𝑡) = 𝐴𝑡−1𝐴𝑡−2…𝐴1𝐴0, Θ(𝑡, 𝑠) = 𝐴𝑡−1𝐴𝑡−2…𝐴𝑠, Θ(𝑡, 𝑡) =

𝐸, де 𝐸 — одинична матриця, 𝑡, 𝑠 ∈ 𝐼𝑁. 

Виникає задача про переведення системи (2.4) з початкового стану 

𝑥(0) = 𝑥0 в найближчу точку 𝑥(𝑁) до заданого кіцевого стану 𝑥𝑁. Отже, ми 

розв’язуємо задачу знаходження керування, яке мінімізує критерій якості  

 

𝐼(𝑢) =∥ 𝑥(𝑁, 𝑥0, 𝑢) − 𝑥𝑁 ∥    (2.5) 

 

на розв’язках системи (2.4) з початковою умовою 𝑥(0) = 𝑥0. Тут 𝑥(𝑁, 𝑥0, 𝑢)– 

значення розв’язку системи (2.4) з початковою умовою 𝑥(0) = 𝑥0 при 

допустимому керуванні 𝑢 ∈ ℓ2
(𝑚)

 в момент 𝑡 = 𝑁. Так як 

 

𝑥(𝑁, 𝑥0, 𝑢) = 𝛩(𝑁)𝑥0 +∑

𝑁−1

𝑘=0

𝛩(𝑁, 𝑘)𝐶(𝑘)𝑢(𝑘), 

 

то підстановка останньої рівності в (2.5) дає  

𝐼(𝑢) =∥ 𝑥(𝑁, 𝑥0, 𝑢) − 𝑥𝑁 ∥=∥ 𝛩(𝑁)𝑥0 +∑

𝑁−1

𝑘=0

𝛩(𝑁, 𝑘)𝐶(𝑘)𝑢(𝑘) − 𝑥𝑁 ∥= 

 

=∥ ∑𝑁−1𝑘=0 𝑊(𝑘)𝑢(𝑘) − 𝑐 ∥,    (2.6) 

 

де 𝑐 = 𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0,  
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𝑊(𝑡) = 𝛩(𝑁, 𝑡)𝐶(𝑡) =

(

 

𝑤1
𝑇(𝑡)

𝑤2
𝑇(𝑡)

⋮
𝑤𝑛
𝑇(𝑡))

 , 

 

𝑤𝑗 ∈ ℝ
𝑚, 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 є векторами, які описують стрічки матриці 

𝑊(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1. При цьому вважаємо, що 𝑤𝑗(𝑡) = 0, 𝑡 = 𝑁,𝑁 + 1,…,  

𝑗 = 1,2,… , 𝑛. 

Використовуючи систему функцій  

 

𝐻 = {𝑤1(⋅),𝑤2(⋅), … ,𝑤𝑛(⋅)} ⊂ ℓ2
(𝑚)
, 

 

сконструюємо лінійний многовид 𝐿 = 𝐿𝑖𝑛  𝐻. Оскільки ℓ2
(𝑚)

— гільбертів 

простір, то ℓ2
(𝑚)

 розкладається в пряму суму  

 

ℓ2
(𝑚)

= 𝐿 ⊕ 𝐿⊥, 

 

де 𝐿⊥ — ортогональне доповнення до 𝐿. Отже, довільне керування 𝑢 ∈ ℓ2
(𝑚)

 

можна подати у вигляді  

 

𝑢(𝑡) = 𝑢0(𝑡) + 𝑣(𝑡),       𝑡 = 0,1,….   (2.7) 

 

Тут 𝑢0 ∈ 𝐿, 𝑣 ∈ 𝐿⊥. Тому  

⟨𝑢0, 𝑣⟩ℓ2 = 0 

 

для 𝑢0 ∈ 𝐿. Так як 𝑢0 ∈ 𝐿𝑖𝑛 𝐻 , то існує вектор 𝜆 = (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛)
𝑇 такий, що  

 

𝑢0(𝑡) = 𝜆1𝑤1(𝑡) + 𝜆2𝑤2(𝑡) + 𝜆𝑛𝑤𝑛(𝑡) = 𝑊
𝑇(𝑡)𝜆 ∈ 𝐼𝑚(𝑊𝑇(𝑡)). 

 



104 

 

 

Тут 𝐼𝑚(⋅) — образ лінійного оператора. Отже, 

 

𝑢(𝑡) = 𝑊𝑇(𝑡)𝜆 + 𝑣(𝑡),     𝑡 = 0,1,….  (2.8) 

 

Зауважимо, що ∑𝑁−1𝑘=0 𝑊(𝑘)𝑣(𝑘) = 0, так як 𝑣 ∈ 𝐿⊥. Підстановка (2.8) в 

(2.6) перетворює задачу (2.5) в еквівалентну їй задачу  

 

𝐽(𝜆) =∥ ∑𝑁−1𝑘=0 𝑊(𝑘)𝑊
𝑇(𝑘)𝜆 − 𝑐 ∥→ 𝑚𝑖𝑛

𝜆∈ℝ𝑛
,   (2.9) 

 

𝑐 = 𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0. Як бачимо, елемент 𝑣 ∈ 𝐿⊥ не впливає на розв’язок задачі 

(2.5), грає роль інваріанта, і його можна вважати нульовим. 

З властивостей псевдооберненої матриці випливає, що розв’язком 

задачі (2.9) є  

 

�̂� = 𝛷+(𝑁)𝑐 + 𝑧,     (2.10) 

 

де Φ(𝑁) = ∑𝑁−1𝑘=0 𝑊(𝑘)𝑊
𝑇(𝑘) – грамміан керованості, Φ+(𝑁) – 

псевдообернена матриця до матриці Φ(𝑁), 𝑧 ∈ 𝐾𝑒𝑟(Φ(𝑁)) – довільний 

вектор. 

Оскільки 𝐾𝑒𝑟(Φ(𝑁)) = 𝑍𝑁ℝ
𝑛, де 𝑍𝑁 = 𝑍(Φ(𝑁)) = 𝐼 − Φ

+(𝑁)Φ(𝑁) – 

оператор проектування на 𝐾𝑒𝑟(Φ(𝑁)), то (2.10) має вигляд  

 

�̂� = 𝛷+(𝑁)𝑐 + 𝑍𝑁𝑝,    (2.11) 

де 𝑝 ∈ ℝ𝑛, 𝑐 = 𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0. Формула (2.11) описує множину всіх розв’язків 

задачі (2.6). 

Слід зазначити, що за властивостями псевдооберненої матриці серед 

розв’язків задачі (2.9) вектор  

�̂� = Φ+(𝑁)𝑐 

має найменшу норму. 
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Підставляючи (2.11) в (2.8) при 𝑣(𝑡) = 0, 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1, одержимо  

 

𝑢(𝑡) = 𝑊𝑇(𝑡)𝛷+(𝑁)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0) +𝑊
𝑇(𝑡)𝑍𝑁𝑝,  (2.12) 

 

де 𝑝 ∈ ℝ𝑛, 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1. Формула (2.12) є розв’язком задачі мінімізації критерію 

якості (2.5). Формула (2.12) при 𝑝 = 0 має вигляд  

𝑢(𝑡) = 𝑊𝑇(𝑡)𝛷+(𝑁)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0), 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1. 

Підставляючи керування (2.12) в функціонал (2.9), одержуємо  

 

𝐼(𝑢) = 𝐽(�̂�) =∥ 𝛷(𝑁)�̂� − 𝑐 ∥=∥ 𝛷(𝑁)𝛷+(𝑁)𝑐 + 𝛷(𝑁)𝑍𝑁𝑝 − 𝑐 ∥. 

 

Оскільки 𝑍𝑁𝑝 ∈ 𝐾𝑒𝑟(Φ(𝑁)), то Φ(𝑁)𝑍𝑁𝑝 = 0. Тому  

 

𝐼(𝑢) =∥ 𝛷(𝑁)𝛷+(𝑁)𝑐 − 𝑐 ∥=∥ (𝐼 − 𝛷(𝑁)𝛷+(𝑁))𝑐 ∥. 

 

Оскільки 𝑌(Φ(𝑁)) = Φ(𝑁)Φ+(𝑁) є проектором на область значень 

𝐼𝑚(Φ(𝑁)) матриці Φ(𝑁), 𝑍(Φ𝑇(𝑁)) = 𝐼 − Φ(𝑁)Φ+(𝑁) є проектором на ядро 

𝐾𝑒𝑟(Φ𝑇(𝑁)) матриці Φ𝑇(𝑁), то  

 

𝐼(𝑢) =∥ 𝑌(𝛷(𝑁))𝑐 − 𝑐 ∥=∥ 𝑍(𝛷𝑇(𝑁))𝑐 ∥.   (2.13) 

 

Формула (2.13) показує наскільки точно можна розв’язати задачу про 

переведення системи (2.4) з точки 𝑥(0) = 𝑥0 в 𝑥(𝑁) = 𝑥𝑁. З (2.13) випливає, 

що 𝐼(𝑢) = 0 тоді і тільки тоді, коли 𝑌(Φ(𝑁))𝑐 = 𝑐, або 𝑍(Φ𝑇(𝑁)) = 0. Отже, 

має місце така теорема. 

Теорема 2.3.  Керування  

 

𝑢(𝑡) = 𝑊𝑇(𝑡)𝛷+(𝑁)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0) +𝑊
𝑇(𝑡)𝑍𝑁𝑝,  (2.14) 

 



106 

 

 

переводить систему (2.4) з точки 𝑥(0) = 𝑥0 в точку 𝑥(𝑁), найближчу до 

точки 𝑥𝑁, де 𝑝 ∈ ℝ𝑛, 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1, 𝑍𝑁 = 𝑍(Φ(𝑁)) = 𝐸 −Φ
+(𝑁)Φ(𝑁). При цьому 

евклідова відстань від точки 𝑥(𝑁) до точки 𝑥𝑁  

 

∥ 𝑥(𝑁) − 𝑥𝑁 ∥=∥ 𝑌(𝛷(𝑁))𝑐 − 𝑐 ∥=∥ 𝑍(𝛷
𝑇(𝑁))𝑐 ∥ 

 

де 𝑐 = 𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0. 

 

Якщо 𝑌(Φ(𝑁))𝑐 = 𝑐, тобто вектор 𝑐 = 𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0 належить 

області значень 𝐼𝑚(Φ(𝑁)) матриці Φ(𝑁), то керування (2.14) переводить 

систему (2.4) з точки 𝑥(0) = 𝑥0 в точку 𝑥(𝑁) = 𝑥𝑁.  

Зауважимо, що керування (2.14) переводить систему (2.4) з точки 

𝑥(0) = 𝑥0 в точку 𝑥(𝑁) = 𝑥𝑁 для довільних 𝑥0, 𝑥𝑁 тоді і тільки тоді, коли 

𝑍(Φ𝑇(𝑁)) = 0. Це еквівалентно умові Φ(𝑁)Φ+(𝑁) = 𝐼. Оскільки матриця 

Φ(𝑁) є симетричною, квадратною і має розмірність 𝑛 × 𝑛, то це означає, що 

Φ+(𝑁) = Φ−1(𝑁). 

Теорема 2.4 (про найменшу норму). Серед керувань, які переводять 

систему (2.4) з точки 𝑥(0) = 𝑥0 в точку 𝑥(𝑁), найближчу до точки 𝑥𝑁, 

керування  

 

𝑢∗(𝑡) = 𝑊
𝑇(𝑡)Φ+(𝑁)(𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0), 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1  (2.15) 

має найменшу норму в ℓ2
(𝑚)

.  

Доведення. З доведення теореми 2.3 випливає, що допустиме керування 

𝑢, яке переводить систему (2.4) з точки 𝑥(0) = 𝑥0 в точку 𝑥(𝑁), найближчу 

до точки 𝑥𝑁, має вигляд (2.7), де 𝑢0 = 𝑢∗ + 𝑧0 ∈ 𝐿, 𝑢∗ визначається з (2.15), 

𝑧0(𝑡) = 𝑊
𝑇(𝑡)𝑍𝑁𝑝, де 𝑝 ∈ ℝ𝑛 — довільний вектор, 𝑡 ∈ 𝐼𝑁−1, 𝑣 ∈ 𝐿⊥ — 

довільний елемент. Тоді  

∥ 𝑢 ∥ℓ2
2 = ⟨𝑢, 𝑢⟩ℓ2 = ⟨𝑢0 + 𝑣0, 𝑢0 + 𝑣0⟩ℓ2 = 
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= ⟨𝑢0, 𝑢0⟩ℓ2 + ⟨𝑣0, 𝑣0⟩ℓ2 + 2⟨𝑢0, 𝑣0⟩ℓ2 = ⟨𝑢0, 𝑢0⟩ℓ2 + ⟨𝑣0, 𝑣0⟩ℓ2 ≥ 

 

≥ ⟨𝑢0, 𝑢0⟩ℓ2 = ⟨𝑢∗ + 𝑧0, 𝑢∗ + 𝑧0⟩ℓ2 = ⟨𝑢∗, 𝑢∗⟩ℓ2 + ⟨𝑧0, 𝑧0⟩ℓ2 + 2⟨𝑢∗, 𝑧0⟩ℓ2 . 

 

Так як 𝑍𝑁𝑝 ∈ 𝐾𝑒𝑟 Φ(𝑁), то Φ(𝑁)𝑍𝑁𝑝 = 0 і  

⟨𝑢∗, 𝑧0⟩ℓ2 = ∑

𝑁−1

𝑡=0

⟨𝑊𝑇(𝑡)𝛷+(𝑁)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0),𝑊
𝑇(𝑡)𝑍𝑁𝑝⟩ = 

 

= ⟨𝛷+(𝑁)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0),∑

𝑁−1

𝑡=0

𝑊(𝑡)𝑊𝑇(𝑡)𝑍𝑁𝑝⟩ = 

 

= ⟨𝛷+(𝑁)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0),𝛷(𝑁)𝑍𝑁𝑝⟩ = 0. 

Тому  

∥ 𝑢 ∥ℓ2
2 ≥ ⟨𝑢∗, 𝑢∗⟩ℓ2 + ⟨𝑧0, 𝑧0⟩ℓ2 ≥ ⟨𝑢∗, 𝑢∗⟩ℓ2 =∥ 𝑢∗ ∥ℓ2

2 . 

 

З одержаної оцінки випливає, що серед керувань, які переводять 

систему (2.4) з точки 𝑥(0) = 𝑥0 в точку 𝑥(𝑁), найближчу до точки 𝑥𝑁, 

керування 𝑢∗ має найменшу норму. Теорему доведено. 

Метод формування функції керування параметрами технологічного 

процесу виробничого підприємства для забезпечення функціональної 

стійкості даного процесу. 

Розглянемо метод визначення керування виробничим процесом, що 

забезпечує випуск продукції згідно заданого стандарту з дотриманням 

допустимих стандартами толерансів на заданому виробничому центрі.  

Крок 1. Задаємо початковий стан 𝑥(0) = 𝑥0 та кінцевий стан 

 𝑥(𝑁) = 𝑥𝑁. 

Крок 2. Задаємо параметр відхилення 휀 > 0, який визначає сукупність 

можливих відхилень (толерансів) для виробу від вимог стандарту. 

Крок 3. Знаходимо матрицю Θ(𝑁) = 𝐴𝑁−1𝐴𝑁−2…𝐴1𝐴0. 
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Крок 4. Знаходимо матриці Θ(𝑁, 𝑡) = 𝐴𝑁−1𝐴𝑁−2…𝐴𝑡 для всіх 

𝑡 = 0,1,…𝑁 − 1, Θ(𝑁,𝑁) = E. 

Крок 5. Знаходимо матриці 𝑊(𝑡) = Θ(𝑁, 𝑡)𝐶(𝑡), для всіх 

 𝑡 = 0,1,…𝑁 − 1. 

Крок 6. Знаходимо матрицю Φ(𝑁) = ∑𝑁−1𝑘=0 𝑊(𝑘)𝑊
𝑇(𝑘). 

Крок 7. Знаходимо псевдообернену матрицю Φ+(𝑁). 

Крок 8. Знаходимо керування 

𝑢(𝑡) = 𝐾(𝑡)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0), 

де 𝐾(𝑡) = 𝑊𝑇(𝑡)Φ+(𝑁) для всіх 𝑡 = 0,1,…𝑁 − 1. 

Крок 9. Знаходимо матрицю  𝑍𝑁 = 𝐸 −Φ
+(𝑁)Φ(𝑁). 

Крок 10. Перевіряємо умову ‖𝑍𝑁(𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0)‖ < 휀: 

виконання даної умови вказує на те, що керування 𝑢(𝑡) розвязує задачу про 

випуск продукції з заданими допусками 

 

‖𝑥(𝑁) − 𝑥𝑁‖ < 휀; 

 

інакше керування 𝑢(𝑡), яке забепечує випуск продукції з допусками, не існує. 

Кінець опису методу. 

Підсумовуючи вище викладені міркування зазначимо, що 

проаналізувавши проблематику сучасних підходів до автоматизації 

управління виробничими процесами на промислових підприємствах та 

дослідивши задачу про побудову функції керування, яка забезпечує 

виконання виробничого процесу в такий спосіб, щоб результат виконання 

процесу гарантував отримання в кінцевому випадку готової продукції, що 

задовольняє всім характеристикам, які вимагаються діючими стандартами до 

неї вдалося отримано явний вигляд функції керування, з найменшою 

нормою, яка розв’язує поставлену задачу. Відтак вперше розроблено метод 

формування функції керування параметрами технологічного процесу 

виробничого підприємства для забезпечення функціональної стійкості даного 

процесу. Даний метод відрізняється від існуючих тим, що використовує 
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принцип управління за відхиленням та враховує запропоновані автором 

необхідні та достатні умови того, що у виробничому процесі будуть 

реалізовані еталонні вимоги. Зазначений метод забезпечує точність 

керування технологічним процесом 

 

2.5. Розробка математичної моделі, поняття та критеріїв  функціонально 

стійкого технологічного процесу, що забезпечується інформаційними 

системами виробничого підприємства 

 

Проведемо аналіз проблеми створення інформаційних систем 

управління підприємством та детально викладемо особливості авторського 

підходу до розв’язання задач виробничого планування, як пріоритетної 

складової в системі управління сучасним підприємством. 

В даний час підвищення ефективності управління виробничим 

підприємством тісно пов’язане з вдосконаленням системи оперативно 

виробничого планування (ОВП) на підприємстві [105]. При цьому головна 

мета ОВП полягає в забезпеченні злагодженого, комплексного, ритмічного 

ходу виробництва по виготовленню та випуску продукції при найповнішому 

і рівномірному використанні всіх виробничих ресурсів, вчасному виконанні 

зобов’язань щодо випуску готової продукції на основі рівномірного і 

комплектного ходу виробництва на кожній виробничій ланці, а також 

досягненні мінімальної тривалості виробничого циклу (ТВЦ) і, відповідно, 

скорочення обсягів незавершеного виробництва.  

Досягнення вищевказаної мети забезпечується за рахунок розв’язання 

досить складного набору функцій ОВП, до яких, як правило, відносять:   

− розрахунки завантаження виробничих потужностей по 

підприємству в цілому і виробничих підрозділах зокрема;  
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− розрахунки календарно-планових нормативів організації 

виробничого процесу, в тому числі ТВЦ виготовлення готових виробів та їх 

елементів, визначення величини незавершеного виробництва, розрахунки 

партій запуску виробів, визначення термінів випереджуючого запуску 

виробів у виробництво за фазами і стадіями обробки деталей із 

виготовленням виробів;  

− розробка календарних графіків запуску-випуску виробів;  

− усталення оперативних виробничих завдань виробничим 

підрозділам підприємства (цехам, дільницям, робочим центрам);  

− оперативне регулювання, облік і контроль виконання планових 

завдань;  

− задачі мережевого планування;  

− задачі побудови розкладів;  

− забезпечення функціональної стійкості систем тощо. 

В результаті накопиченого досвіду в даній сфері на сьогоднішній день 

розроблено велика кількість методик ОВП та управління промисловим 

підприємством. Найбільш відомими з них є такі: MRP II (Manufacturing 

Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS (Advanced 

Planning & Scheduling Systems) і MES (Manufacturing Execution Systems). Ці 

системні рішення апробовані за останні 15-20 років на різних виробничих 

підприємствах в багатьох індустріях [196]. 

Спільною рисою даних систем є те, що в них реалізуються принципи, 

характерні для інтегрованих автоматизованих систем управління 

підприємством (ІАСУ), коли автоматизується широкий комплекс функцій 

управління, що охоплюють задачі стратегічного, виробничого, фінансового 

планування, оперативного управління постачанням, закупками, запасами в 

поєднанні з автоматизацією конструкторської, технологічної підготовки 

виробництва тощо.  

Нині переважну увагу при вивченні питань автоматизації управління 

підприємствами приділяється ERP-систем [194]. Їх концепція побудована на 
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автоматизації та інформатизації бізнес-процесів (БП) планування продажів, 

об’ємного виробничого та фінансового планування, управління ланцюжками 

постачання, задач обліку тощо.  

До переваг ERP-систем слід віднести реалізацію в них процесного 

підходу до управління промисловим підприємством, що є основою 

міжнародних стандартів ISO й, по суті, яке визначило представлення ERP-

систем як загальноприйнятої міжнародної практики створення систем 

управління промисловими підприємствами. Зазначимо, що в попередньому 

пункті описано ключову роль саме процесного підходу до автоматизації 

сучасних виробничих підприємств [162]. 

Однак ERP-системи мають й суттєві недоліки [190]. Зокрема, в 

більшості систем ERP планування базується на застосуванні стандарту 

MRPII. В цьому стандарті передбачається лише об’ємне планування, як 

правило, на рівні місячного плану. Це обумовлює той факт, що планування 

робіт, технологічних операцій для виробничих центрів, верстатів та іншого 

технологічного обладнання в ERP-системах ведеться без врахування 

поточного завантаження виробничих ланок і стану незавершеного 

виробництва. В досить примітивній формі здійснюється визначення 

тривалості виробничого процесу (ВП) засобами простого підсумовування 

тривалості всіх його операцій, хоча в дійсності тривалість ВП залежить від 

завантаженості виробничих центрів та обладнання на момент виконання 

замовлення. Це є причиною того, що будь-який детальний ERP-план буде 

виконати практично неможливо. Коригувати такі плани оперативно, 

зазвичай, не вдається. 

В цих умовах одним із дієвих варіантів є створення на підприємстві 

системи виробничого планування класу APS (Advanced Planning & Scheduling 

Systems) або, при досить високому рівні автоматизації виробництва, MES-

системи (Manufacturing Execution Systems), які забезпечують більш точне 

планування ходу виробництва [183]. Дані системи з’явились на ринку в кінці 

1990-х років і мають головною метою складання детального в порівнянні з 
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ERP-системами цехових і міжцехових розкладів роботи для всього парку 

обладнання на всіх портфелях замовлень на тривалий термін з врахуванням 

реального стану незавершеного виробництва. 

Системи APS складають розклад роботи всього підприємства, всіх його 

виробничих ділянок і робочих центрів (РЦ). Але завдання видаються не на 

окремі робочі місця (це завдання MES-систем), а за окремими цехами. Кожен 

цех в результаті отримує  свій власний розклад на тривалий період роботи. 

При цьому в порівнянні з алгоритмами MRPII, алгоритми APS при складанні 

розкладів одночасно враховують як потреби в матеріалах, так і потужності 

підприємства з врахуванням їх поточного і запланованого 

завантаження [169].  

В алгоритмах APS враховуються переналагодження і деякі інші 

параметри технологічного середовища. Також APS-системи дозволяють 

розв’язувати задачі планування з врахуванням комплектації.  

Базова умова комплектації: відтак під завданнями комплектації  ПП в 

задачах планування будемо розуміти процедуру, яка відповідає за те, що для 

виготовлення тієї чи іншої одиниці планування (ОП) з портфеля замовлень є 

в наявності всі необхідні матеріали, всі технологічні та допоміжні ресурси, 

всі комплектуючі, вся оснастка, весь інструмент, всі норми і вся 

документація. Якщо все перераховане є в наявності, то виготовлення даної 

ОП можна планувати в часі. 

Розглянемо зазначену процедуру планування детальніше. Припустимо, 

що є ОП 𝑒𝑖 (рис. 2.3), представлена технологічним процесом у вигляді 

множини операцій {𝑒𝑖𝑗 , 𝑗 =  1, . . . , 𝑝𝑖}. Для кожної операції відомі необхідні 

для виконання: ресурси, обладнання, інструмент, оснастка, комплектуючі, 

документація тощо. 
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Рис. 2.3. Процеси комплектації одиниці планування (ОП) 

 

В процесі комплектації при перевірці будь-якої 𝑗-ої операції 𝑒𝑖-ої ОП 

може виявитися, що для неї потрібен спеціальний інструмент, який не може 

бути придбаний в силу унікальності, а, отже, повинен бути виготовлений 

раніше, ніж почнеться по плану 𝑗-а операція. На 𝑗 + 1–ій операції може 

виявитися, що для неї потрібне спеціальне пристосування і цього 

пристосування не тільки немає в наявності, але воно навіть не спроектовано. 

І, врешті, на якій-небудь 𝑘-ій операції аналіз покаже, що, по-перше, 

необхідно придбання стандартних комплектуючих, яких немає на складі 

підприємства, і немає спеціального вимірювального інструменту, який ще 

необхідно розробити і виготовити, і т. і. Інакше, ми бачимо, що навіть один 

технологічний процес виготовлення ОП може породити безліч суміжних 

бізнес-процесів, виконання яких необхідно забезпечити до моменту початку 

відповідної основної технологічної операції. 

В основі побудови алгоритму розкладів в APS лежить простий 

інструментарій [178]. Є безліч операцій для всієї сукупності виробів, 

множини верстатів, і на кожен виріб є обмеження – за термінами випуску, за 
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наявністю матеріалів і т. і. Обмеження поділяються на суттєві та несуттєві. 

Спочатку, при першому проході алгоритму, складається виробничий розклад 

з врахуванням здійсненності суттєвих обмежень, наприклад, відсутність 

порушень термінів  поставок. Якщо розклад сформовано, то він вважається 

допустимим і приймається як базовий для подальшої “оптимізації” – на 

наступних проходах алгоритму реалізується спроба врахувати інші, менш 

важливі, обмеження. 

За своєю суттю це не що інше, як ітераційний процес отримання 

прийнятного розкладу з врахуванням нових обмежень, які вносяться на новій 

ітерації. В ряді випадків процес планування спрощують ще більше. Спочатку 

планують одну деталь, потім іншу, до тих пір, поки всю множину деталей не 

буде сплановано.  

Таким чином, спростивши алгоритм побудови виробничого розкладу, 

APS-системи забезпечують можливість в межах наявних обчислювальних 

потужностей отримувати допустимі виробничі розклади і більш точно 

прогнозувати терміни поставок. При цьому APS-системи не ставлять собі 

складних задач на зразок мінімізації в складених розкладах термінів 

переналадок, транспортних операцій, зменшення кількості задіяного  

обладнання і т. і., оскільки облік цих вимог неминуче призведе до 

ускладнення алгоритмів й неможливості за найкоротший час отримувати 

розклади для великих розмірностей. В зв’язку з цим APS-системи мають 

обмежений склад критеріїв планування. 

Далі відзначимо, що APS-системи при можливості повинні тісно 

взаємодіяти з MES-системами, які визначаються як системи оперативного 

характеру, націлені на формування розкладів роботи не тільки для верстатів, 

а й для транспортних засобів, систем управління процесами складування, 

бригад наладчиків і т. п. При цьому основними функціями MES -систем є не 

тільки планування, але й диспетчеризація виробничих процесів в цеху. 

Зазвичай MES-системи включають в себе розвинені засоби підтримки 

технологічної підготовки того чи іншого типу виробництва. Інакше вони 
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можуть мати засоби інтеграції з системами автоматизації проектування 

технологічних процесів  САПР ТП / АСТПВ. Такі ІАСУ іменуються 

системами класу PLM (product lifecycle management) і характеризуються тим, 

що в них зникає функціональний і інформаційний розрив між контурами 

оперативного управління та технічної підготовки виробництва. 

Власне це є свідченням того, що створення систем управління нового 

покоління тісно пов’язане з розвитком методології утворення узагальненої 

інформаційної системи підприємства і інтегрованих моделей для ІАСУ, що 

ґрунтуються на системному підході, які містять формалізований описи всієї 

сукупності виробничих та бізнес процесів; матеріальних об’єктів та ресурсів, 

що задіяні в оперативному управлінні виробництвом і його конструкторській 

та технологічній підготовці (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Схема інформаційної автоматизованої системи управління 

підприємством 

Очевидно, що методологія створення узагальненої інформаційної 

системи підприємства повинна підтримуватись відповідними базовими 

інформаційними технологіями, що забезпечують:  

реінжиніринг бізнес-процесів оперативного управління та технічної 

підготовки виробництва з метою забезпечення переходу від функціонально-

орієнтованої до процесної організації управління підприємством; 

опис і візуальне представлення електронної структури виробу (ЕСВ) й 

надання йому статусу стандарту підприємства; 
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управління бізнес-процесами оперативного планування і технічної 

підготовки виробництва з використанням ЕСВ, спрямоване на підтримку 

функціональних задач APS, MES, PLM-систем ІАСУ. 

При цьому слід зауважити, що пріоритетною складовою в наведеному 

переліку компонент ІАСУ, з нашої точки зору, є система середньострокового 

і оперативного планування. Подібний акцент значимості даної системи 

обумовлюється тим, що ефективне виробниче планування є найбільш 

дешевим способом підвищення пропускної спроможності виробничих 

систем. Причому важливим моментом тут є вибір відповідного методу 

виробничого планування. 

Аналіз відомих методів розв’язування задач виробничого планування 

показує, що останні при всьому своєму розмаїтті можна розділити на два 

класи [145]:  

− методи мережевого планування; 

− методи, що відносяться до загальної теорії розкладів.  

При цьому до переваг методів мережевого планування відноситься їх 

відносна простота, орієнтація на процесне представлення загальної схеми 

організації робіт з виконання виробничої програми замовлень, природне 

сприйняття управляючим персоналом мережевих графіків і прив’язки робіт 

(технологічних операцій), які в них входять до часу і т. і. До недоліків цих 

методів відносять те, що планування виконання виробничих операцій в них 

здійснюється з використанням спрощених схем розподілу виробничих 

потужностей технологічних ланок, без врахування стану незавершеного 

виробництва і т. і.  

До переваг загальної теорії розкладів, що використовує методи 

імітаційного моделювання, при формуванні виробничих програм відносять 

можливість врахування великої кількості технологічних і організаційних 

обмежень, поточного завантаження виробничих ланок та стану 

незавершеного виробництва. При цьому загальна теорія розкладів дозволяє 

розв’язувати лише задачі планування з невеликою розмірністю, водночас, 
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вузька орієнтація методу спрямована на підвищення завантаження 

виробничого обладнання без чіткого управління термінами виконання 

виробничої програми за відсутності процесного представлення загальної 

схеми організації робіт у виробничій системі. 

Часто для розв’язання задач виробничого планування на практиці 

використовують комбінований підхід, представляючи задачі мережевого 

планування і розподілу наявних виробничих ресурсів мережі робіт як 

розширення загальної задачі побудови виробничих розкладів.  

Будемо вважати, що у виробничій системі задано множину одиниць 

планування {𝑧}, 𝑧 = 1, . . . , 𝑍 з портфелю замовлень, представлених 

технологічними процесами з множини операцій {𝑜𝑧𝑖𝑟}, 𝑧 = 1, . . . , 𝑍; 𝑖 =

1, . . . , 𝐼, 𝑟 = 1, . . . , 𝑅. Множина операцій {𝑜𝑧𝑖𝑟}, 𝑧 = 1, . . . , 𝑍; 𝑖 = 1, . . . , 𝐼, 𝑟 =

1, . . . , 𝑅 визначає множину робіт на мережі 𝒮 = {𝑠}, де 𝑠 = 𝑜𝑧𝑖𝑟  відповідає 𝑖-ій 

операції виконання 𝑧-ого замовлення з використанням ресурсу 𝑟-го типу. 

Також будемо вважати, що виробнича система має множину типів ресурсів 

ℜ = {𝑟}, 𝑟 = 1, . . . , 𝑅, в якості яких можуть виступати виробничі ділянки, 

робочі центри і т. і. Множина ℜ розглядається як система обслуговування 

щодо виконання {𝑜𝑧𝑖𝑟}. 

Порядок встановлено технологічний реалізації робіт в мережі, який 

може бути представлений у вигляді мережевого графіка, тобто у вигляді 

безконтурного орграфа 𝒮 =< 𝐼,∗,∗∗, 𝑉 > з однією початковою вершиною « ∗

», кінцевою вершиною « ∗∗ », множиною робіт ℐ та множиною дуг 𝒱, що 

визначають технологічний порядок виконання робіт.  

Відповідно до технології, кожна робота 𝑖 виконується з використанням 

певного виду ресурсу 𝑟-го типу, тобто виконується на обладнанні 𝑟-го 

виробничої ланки, що дозволяє ідентифікувати будь-яку з робіт трійкою <

𝑧𝑖𝑟 >. При цьому в якості вихідної характеристики роботи < 𝑧𝑖𝑟 > є її обсяг 

𝑤𝑧𝑖𝑟 (трудомісткість виконання) та інтенсивність виконання 𝑁𝑧𝑖𝑟. Тут під 

інтенсивністю роботи < 𝑧𝑖 > розуміється кількість одиниць 𝑟-го ресурсу, що 
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виділяється для її виконання. З врахуванням введених характеристик роботи 

її тривалість 𝑡𝑧𝑖𝑟 визначається як деяка функція вигляду 

 

𝑡𝑧𝑖𝑟 = 𝑓(𝑤𝑧𝑖𝑟 , 𝑁𝑧𝑖𝑟), 

зокрема, 

𝑡𝑧𝑖𝑟 =
𝑤𝑧𝑖𝑟

𝑁𝑧𝑖𝑟
⁄ . 

Тоді, визначаючи 𝜏𝑧𝑖𝑟
поч як момент часу початку виконання роботи 𝑖𝑧, а  

𝜏𝑧𝑖𝑟
зав як момент часу її завершення, формально виробничий розклад процесу 

виконання того чи іншого замовлення можна представити як множину пар 

вигляду  

< 𝜏𝑧𝑖𝑟
поч ,   𝜏𝑧𝑖𝑟

зав  >, 𝑧 = 1, . . . , 𝑍, 𝑖 = 1, . . . , 𝐼, 𝑟 = 1, . . . , 𝑅. 

 

Введені позначення дозволяють виділити загальну схему формування 

виробничого розкладу по виконанню замовлень як процедуру, що 

складається з кроків, які циклічно повторюються: 

− вибрати зі списку нерозглянутих замовлень 𝑍 чергове замовлення {𝑧} 

для включення його в розклад і встановити тимчасову точку відліку, що 

дорівнює номеру дня виконання замовлення; 

− виділити з мережевого графіка замовлення {𝑍} максимальний фронт 

робіт, що претендують на включення в розклад, тобто таких у яких всі 

наступні за технологією роботи вже включені в розклад; 

− виділити з сформованого фронту робіт операцію з найбільшою 

трудомісткістю 𝑤𝑧𝑖𝑟 (дана евристика забезпечує першочергове включення в 

розклад робіт критичного напрямку); 

− включити в розклад виділену роботу, перевіривши умови наявності для 

її виконання всіх комплектуючих, необхідних матеріалів, технологічних і 

допоміжних ресурсів, оснастки, необхідного інструменту, документації, і 

призначити для її виконання «мінімально достатнє» число одиниць, що 

звільняється після виконання чергової операції виробничого ресурсу з 
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врахуванням вимог виконання за термінами розглянутого замовлення, 

недопущення збільшення тривалості критичного напрямку замовлення і 

забезпечення рівномірності ходу технологічного процесу. Після чого 

визначаються моменти часу початку і завершення виділеної роботи.  

На кожному циклі даної процедури в розклад вбудовується одна робота 

виділеного замовлення. Отже, після скінченної кількості повторів кроків 2–4, 

рівного потужності множини операцій {𝑜𝑧𝑖𝑟}, процес побудови розкладу для 

виділеного замовлення завершиться. При цьому, в разі виявлення дефіциту 

ресурсу на тій чи іншій данці, для виконання будь-якої роботи з множини 

{𝑜𝑧𝑖𝑟} всі роботи даної множини виключаються з сформованого розкладу і 

виконання замовлення розглядається повторно за умови виділення на 

останню роботу його критичного напрямку більшої (наприклад, на одиницю) 

величини ресурсу. 

Відзначимо, що описана методика побудови розкладів дозволяє, з 

одного боку, здійснювати виробниче планування з врахуванням діючих на 

підприємстві технологічних і організаційних обмежень, а з іншого, 

реалізовувати принципи “витягуючого” (Pull Scheduling) планування, 

забезпечує виконання замовлень за принципом “just in time” з мінімізацією 

обсягів незавершеного виробництва. 

Запропонована методика має рекурсивний характер та дозволяє 

будувати виробничі розклади з перевіркою дотримання таких інтегральних 

критеріїв ефективності розкладів як критерій мінімальної календарної 

тривалості виконання розкладу, критерій мінімуму вартості виконання 

розкладів тощо. 

При цьому сформований виробничий розклад, орієнтований на 

процесне представлення загальної схеми організації робіт у виробничій 

системі, дозволяє здійснити перехід від виробничого планування по часовим 

інтервалам та цехам до позаказно-орієнтованого менеджменту, а також до 

побудови на її основі систем процесно-орієнтованого бюджетного 

планування і позаказно-орієнтованого контролю та управління витратами. 
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Розглянемо нижче власне критерій, який забезпечить неперервність 

роботи сучасного підприємства. Вважатимемо, що виконано все 

вищеописане – підприємство працює в умовах ресурсної забезпеченості з 

чітко запланованими графіками випуску готової продукції. Власне дослідимо 

як працює даний процес на атомарному рівні. Дослідимо як це працює на 

рівні окремого виробничого процесу на певній виробничій ділянці (робочому 

центрі), що випускає конкретний вид продукції. 

Без автоматизації процесу контролю параметрів виробничих процесів 

на сучасних підприємствах неможливо організувати серійний випуск якісної 

продукції. Власне, для розв’язання подібних задач на виробничих 

підприємствах, забезпечення стійкості виробничих процесів завдяки 

контролю в режимі реального часу ключових виробничих параметрів 

пропонується математична модель, яка може бути невід’ємно інтегрованою в 

автоматизовану систему управління підприємством. 

Випуск продукції зазвичай складається з низки етапів, на кожному з 

яких висуваються певні вимоги до параметрів та характеристик сировини, 

напівфабрикатів чи то в кінцевому підсумку готової продукції. Позначимо 

такі набори параметрів на кожному 𝑖 –му етапі  𝑥(𝑖), 𝑖 = 1,2,…𝑁   (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Топологія технологічного виробничого процесу 

 

Технологічні виробничі процеси, що забезпечуються інформаційними 

системами виробничого підприємства, для гарантування досягнення 

параметрів 𝑥(𝑖)  на кожному етапі вимагають зовнішніх впливів на 

виробничий процес – 𝑢(𝑖) (ефект від роботи, енергетичний ефект, хімічні чи 

то інші технологічні впливи на кожному з етапів) (рис. 2.6). 

1 2 3 4 4 5 𝑁 

𝑥(0) 𝑥(1) 𝑥(2) 𝑥(3) 𝑥(𝑁) 
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Рис. 2.6. Схема виконання виробничого процесу 

 

Зрозуміло, що кінцева якість продукції та проміжна кількість на 

кожному етапі залежить від дотримання технології та забезпечення витримки 

необхідних параметрів на кожному попередньому кроці. Далі вважатимемо, 

що ця апріорна вимога виконана. 

Зауважимо, що в реальних виробничих умовах хід виробничого 

процесу забезпечить повторюваність та інтенсивність випуску продукції, яка 

задовольняє наперед заданим вимогам та стандартам з певними 

відхиленнями (допусками) 휀(𝑖), які характерні для кожного виробничого 

процесу чи то виробу взагалі кажучи індивідуально. Тобто, всі лінійні, 

хімічні, механічні, геометричні чи інші характеристики виробу повинні 

відповідати еталонному зразку не перевищуючи пороги технологічних 

похибок. В протилежному випадку, при значних відхиленнях, продукція 

вважатиметься бракованою, що потягне за собою додаткове виділення 

ресурсів, оснастки, інструменту, внесення змін у виробничі плани та змінить 

час виконання всього замовлення (тобто, знову виникне необхідність 

виконання вищеописаних процедур). 

Також позначимо: 

𝐴(𝑖) – матрицю залежності показників якості продукції на 𝑖 + 1-му 

етапі від показників на 𝑖-му етапі, власне матриця виробничого процесу; 

𝐶(𝑖) – матрицю, яка визначає структуру впливу на виробничий процес 𝑢(𝑖). 

1 
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Тоді математична модель технологічного процесу, що забезпечується 

інформаційними системами виробничого підприємства можна записати так 

 

𝑥(𝑖 + 1) = 𝐴(𝑖)𝑥(𝑖) + 𝐶(𝑖)𝑢(𝑖),    𝑖 = 1,2,… ,𝑁.          (2.16) 

𝑥(𝑖) ∈ ℝ𝑛,      𝐴(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛,      𝐶(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑚,      𝑢(𝑖) ∈ ℝ𝑚. 

 

Представимо (2.16)  у вигляді  

𝐴𝑥 = 𝐶𝑢.       (2.17) 

 

Таке представлення демонструє, що всі етапи технологічного 

виробничого процесу можуть бути описані системою алгебраїчних рівнянь 

(2.17), де власне 

 

𝑥 = (

𝑥(0)
𝑥(1)
⋮

𝑥(𝑁)

) ∈ ℝ𝑛×𝑁,       𝑢 = (

𝑢(0)
𝑢(1)
⋮

𝑢(𝑁 − 1)

) ∈ ℝ𝑛×𝑁. 

 

𝐶 =

(

 
 

𝐶(0)   ⋯  0
0 𝐶(2)  ⋯ 0
0
⋮
0

0
⋮
0

𝐶(3)
⋮
0

⋯ 0
⋱ ⋮

0 𝐶(𝑁 − 1))

 
 

 — блочна матриця (𝑁 𝑛) ×

(𝑁 𝑚). 

 

𝐴 =

(

 
 

−𝐴(0) 𝐸 0 ⋯ ⋯ ⋯ 0
0 −𝐴(1) 𝐸 ⋯ ⋯ ⋯ 0
0
⋮
0

0
⋯
0

−𝐴(2)
⋯
0

𝐸
⋯
0

⋯
⋱
0

⋯
⋯

−𝐴(𝑁 − 1)

0
⋮
𝐸)

 
 

 — матриця ((𝑁 −

1)𝑛) × ((𝑁 + 1)𝑛). 
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При цьому матриці 𝐴 та 𝐶 визначають топологію виробничого процесу. 

Вектор 𝑢 описує технологічні особливості виробничого процесу. 

Отже, вперше розроблено математичну модель функціонально стійкого 

технологічного процесу, що забезпечується інформаційними системами 

виробничого підприємства. Дана модель відрізняється від існуючих 

використанням математичного апарату псевдообернених матриць. 

Запропонована модель дозволяє описати та промоделювати технологічний 

процес, що забезпечується інформаційними системами виробничого 

підприємства. 

Нехай �̅� = (

�̅�(0)
�̅�(1)
⋮

�̅�(𝑁)

) — еталонний процес. Еталонний процес гарантує 

повну відповідність набору параметрів 𝑥(𝑘), 𝑘 = 0,1,… ,𝑁, які мають бути 

дотримані при ідеальному виконанні виробничого процесу на всіх етапах та 

на кожній з ланок. Тобто, це певне медіанне значення, яке водночас 

передбачає наявність апріорної сукупності допустимих відхилень параметрів 

системи. Задано параметр 휀 > 0, що визначає сукупність допустимих 

відхилень (толерансів) від еталонних значень. 

Означення 2.9. Якщо при заданих матрицях 𝐴, 𝐶  та векторі 𝑢 існує 

розв’язок 𝑥 = �̅� + 𝑒 системи (2.17) такий, що ‖𝑒‖ ≤ 휀, то такий 

технологічний процес називатимемо функціонально стійким. 

Справджується теорема 

 

Теорема 2.5. Нехай виконується умова  

 

𝑢𝑇𝑄𝑢 = 0,      (2.18) 

 

де 𝑄 = 𝐶𝑇𝑍(𝐴𝑇)𝐶,  𝑍(𝐴𝑇) = 𝐸 − 𝐴𝐴+ — проектор на ядро матриці 𝐴𝑇, 𝐴+ — 

псевдообернена матриця. При цьому  
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‖𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�)‖ ≤ 휀.     (2.19) 

 

Тоді технологічний процес, описаний рівнянням (2.17), є функціонально 

стійким. 

Доведення.  Нехай 𝑢𝑇𝑄𝑢 = 0. Врахуємо, що 𝐴𝐴+ — симетрична 

матриця і  𝑍𝑇(𝐴𝑇) = 𝑍(𝐴𝑇). Так як 𝑍(𝐴𝑇) — проектор, то 𝑍2(𝐴𝑇) = 𝑍(𝐴𝑇). 

Тоді з (2.18) випливає 

𝑢𝑇𝑄𝑢 = 𝑢𝑇𝐶𝑇𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑢 = 𝑢𝑇𝐶𝑇𝑍𝑇(𝐴𝑇)𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑢 = 0. 

 

Звідси ‖𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑢‖2 = 0  і  𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑢 = 0. Оскільки 𝑍(𝐴𝑇) = 𝐸 − 𝐴𝐴+, то 

 

(𝐶 − 𝐴𝐴+𝐶)𝑢 = 0. 

 

Як наслідок, 𝐴𝐴+𝐶𝑢 = 𝐶𝑢. Тоді 

 

𝐴𝐴+𝐶𝑢 − 𝐴�̅� = 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�. 

 

Оскільки 𝐴 = 𝐴𝐴+𝐴, то  

 

𝐴𝐴+𝐶𝑢 − 𝐴�̅� = 𝐴𝐴+𝐶𝑢 − 𝐴𝐴+𝐴�̅� = 𝐴𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�). 

Тому  

𝐴𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�) = 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�. 

 

Це означає, що 𝐶𝑢 − 𝐴�̅� ∈ Im 𝐴. Звідси випливає, що існує 𝑒 ∈ ℝ𝑛 таке, 

що  

𝐴𝑒 = 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�.     (2.20) 

З (2.20) одержуємо 

𝐴(𝑒 + �̅�) = 𝐶𝑢. 
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Отже, вектор 𝑒 + �̅� є розв’язком (2.17). Оскільки виконується (2.20) та 

𝑒 ∈ Im 𝐴, то  

𝑒 ∈ {𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�) + 𝑣},    (2.21) 

 

де 𝑣 ∈ 𝐾𝑒𝑟 (𝐴) , тобто 𝐴𝑣 = 0. Серед векторів сукупності (2.21) найменше за 

нормою значення вектора 𝑒 досягається при 𝑣 = 0, а саме  

 

𝑒 = 𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�). 

 

Оскільки має місце (4), то ‖𝑒‖ ≤ 휀,  𝑥 = �̅� + 𝑒. Отже, технологічний 

процес є функціонально стійким. Теорему доведено. 

Справджується також обернена теорема до теореми 2.5. 

 

Теорема 2.6. Якщо технологічний процес є функціонально стійким, то  

𝑢𝑇𝑄𝑢 = 0, 

при цьому  

‖𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�)‖ ≤ 휀. 

 

Доведення. З умови теореми 2.6 випливає, що існує розв’язок системи 

(2.17) 𝑥 = �̅� + 𝑒, ‖𝑒‖ ≤ 휀, де 𝐴𝑥 = 𝐶𝑢. Отже 𝐴(�̅� + 𝑒) = 𝐶𝑢. 

Звідси випливає 

𝐴𝑒 = 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�.    (2.22) 

 

За означенням образу матриці 𝐶𝑢 − 𝐴�̅� ∈ Im 𝐴. Тому, виходячи з того, 

що 𝐴𝐴+ є проектром на Im 𝐴, одержуємо 

 

𝐴𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�) = 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�. 

Таким способом  

𝐴𝐴+𝐶𝑢 − 𝐴𝐴+𝐴�̅� = 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�. 
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Але 𝐴𝐴+𝐴 = 𝐴, тому 𝐴𝐴+𝐶𝑢 = 𝐶𝑢. Звідси (𝐸 − 𝐴𝐴+)𝐶𝑢 = 0. Отже 

𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑢 = 0 i ‖𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑢‖2 = 0. Таким чином 𝑢𝑇𝐶𝑇𝑍𝑇(𝐴𝑇)𝑍(𝐴𝑇)𝐶𝑇𝑢 = 0 i 

𝑢𝑇𝑄𝑢 = 0. З формули (2.22) випливає, що  

   

𝑒 ∈ {𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�) + 𝑍(𝐴)𝑣, 𝑣 ∈ ℝ𝑛𝑁}. 

Оскільки  

‖𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�)‖ ≤ 휀, 

 

то при 𝑣 = 0 ∃𝑒 таке, що ‖𝑒‖ ≤ 휀. Теорему доведено. 

Якщо розв’язок системи (2.17), який відповідає умовам функціональної 

стійкості не існує, це означає, процес не може гарантовано реалізовуватись. В 

такому випадку технологічний процес слід зупинити, щоб проаналізувати, які 

параметри призводять до функціональної нестійкості.  

При цьому розв’язуємо задачу  

 

𝐼(𝑒) = ‖𝐴𝑒 − 𝐶𝑢 − 𝐴�̅�‖ → 𝑚𝑖𝑛𝑒.    (2.23) 

 

Розв’язком даної задачі мінімізації є сукупність векторів  

 

𝑒 ∈ {𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�) + 𝑍(𝐴)𝑣, 𝑣 ∈ ℝ𝑛𝑁}, 

при цьому вектор 

𝑒 = 𝐴+(𝐶𝑢 − 𝐴�̅�) 

має найменшу норму. Власне він фактично окреслює гранично допустиму 

межу відхилень від еталонного значення. В разі подальшого зростання 

відхилень, процес потрібно негайно припинити, адже при цьому процес 

продукуватиме неприпустимі відхилення заданих стандартів.  

На практиці це означає, що існування точного розв’язку системи 

гарантує функціональну стійкість системи, якщо відхилення від еталонного 

значення задовольняють (2.19), то виробничий процес стійко функціонує 

випускаючи продукцію згідно зі стандартом з дотриманням гарантованих 
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технологічних допусків, якщо ж умова (2.19) не виконується, проте існує 

розв’язок (2.23) це означає, що система функціонує в умовах близьких до 

втрати стійкості (технологічно це означає, що процес забезпечує випуск 

продукції неналежної якості, яка буде обов’язково дефектована, наприклад, 

продукції буде присвоєно низький ґатунок, розряд тощо). Якщо не має 

розв’язків задачі (2.23), то процес має бути негайно зупинений. Система 

повернеться у вихідне положення на рівень функціональних задач APS, MES, 

PLM-систем ІАСУ та застосовується вище описаний алгоритм повторного 

планування та рестарту скоректованого виробничого плану. 

Удосконалено метод аналізу технологічного процесу, що 

забезпечується інформаційними системами виробничого підприємства. 

Даний метод включає в себе запропоноване означення, умови та критерії 

функціональної стійкості технологічного процесу. Зазначений метод 

дозволяє під час здійснення технологічного процесу якісно і кількісно 

характеризувати здатність інформаційних систем підприємства до 

парирування наслідків нештатних ситуацій, що виникають в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

Припустимо, що ми маємо еталонні показники значення вектора �̅�.  

Актуальною є задача, чи можливо організувати виробничий процес 

таким чином, щоб дотримуватись заданих еталонних показників за рахунок 

вибору вектора 𝑢?  

Тобто пропонується механізм, який в реальній практиці є методикою, 

що забезпечує дотримання технологічних вимог на всіх етапах виробничого 

процесу.  

Справджуються наступні твердження. 

Теорема 2.7. Нехай структура виробничого процесу визначається 

матрицями 𝐴 та 𝐶 , а вектором �̅� задані еталонні значення параметрів 𝑥 та 

характеристик продукції в кінці кожного етапу виробництва. Тоді 

необхідною і достатньої умовою того, що у виробничому процесі будуть 

реалізовані еталонні вимоги �̅� є виконання умови 
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�̅�𝑇𝑃�̅� = 0,     (2.24) 

 

де матриця 𝑃 = 𝐴𝑇𝑍(𝐶𝑇)𝐴,  Z(𝐶𝑇) = 𝐸 − 𝐶𝐶+.  

Доведення. Для того, щоб еталонні показники �̅� були реалізовані 

необхідно і достатньо щоб існував вектор 𝑢 для якого виконується 

співвідношення (2.17). Ця умова еквівалентна тому, що  

 

𝐴�̅� ∈ 𝐼𝑚 𝐶.       (2.25) 

 

де 𝐼𝑚 𝐶 — образ оператора 𝐶. Позначимо 𝑌(С) = СС+ — матрицю 

ортогонального проектування на півпростір 𝐼𝑚 С. Тоді умова (2.25) 

еквівалентна виконанню рівності  

 

𝑌(𝐶)𝐴�̅� = 𝐴�̅�.     (2.26) 

Звідси СС+𝐴�̅� = 𝐴�̅� й 

(𝐸 − СС+)𝐴�̅� = 0.    (2.27) 

 

Оскільки 𝑍(𝐶𝑇) = 𝐸 − СС+, то 𝑍(𝐶𝑇)𝐴�̅� = 0. Отже ‖𝑍(𝐶𝑇)𝐴�̅�‖2 = 0 , 

звідки 

�̅�𝑇𝐴𝑇𝑍𝑇(𝐶𝑇)𝑍(𝐶𝑇)𝐴�̅� = �̅�𝑇𝐴𝑇𝑍(𝐶𝑇)𝐴�̅� = 0.   (2.28) 

 

Таким способом одержуємо (2.20). І навпаки, виконання (2.28) 

випливає (2.27) і звідси (2.26). Отже 𝐴�̅� ∈ 𝐼𝑚 𝐶, тобто ∃𝑢 таке, що 𝐴�̅� = 𝐶𝑢. 

Теорему доведено.  

Наслідок 2.1. Нехай виконуються умовa (2.24) теореми 2.7. Тоді 

сукупність реалізації вектора 𝑢 за еталонними значеннями вектора �̅� 

визначається співвідношенням  

{𝐶+𝐴�̅� + 𝑍(𝐶)𝑤:  𝑤 ∈ ℝ𝑁 𝑚}. 

де  𝑍(𝐶) = 𝐸 − 𝐶+𝐶 — оператор проектування на ядро матриці 𝐶. 
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Приклад  Нехай задано деякі числа 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. Та, крім того, 

𝐴(0) = 𝑎,   𝐴(1) = 𝑏,   𝐴(2) = 𝑐. 

𝐶(0) = 1,   𝐶(2) = 1,   𝐶(3) = 𝑑. 

𝑥(1) = 𝑎𝑥(0) + 𝑢(0), 

𝑥(2) = 𝑏𝑥(1) + 𝑢(1), 

𝑥(3) = 𝑐𝑥(2) + 𝑑𝑢(2). 

 

𝑥 = (

𝑥(0)
𝑥(1)
𝑥(2)
𝑥(3)

),       𝑢 = (

𝑢(0)
𝑢(1)
𝑢(2)

). 

Одержимо 

(
−𝑎 1    0 0
0 −𝑏    1 0
0   0 −𝑐 1

)(

𝑥(0)
𝑥(1)
𝑥(2)
𝑥(3)

) = (
1 0 0
0 1 0
0 0 𝑑

)(

𝑢(0)
𝑢(1)
𝑢(2)

) 

 

 

𝐴 = (
−𝑎 1    0 0
0 −𝑏    1 0
0   0 −𝑐 1

),     𝐶 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 𝑑

). 

 

𝐴𝑥 = 𝐶𝑢. 

Підсумовуючи наведені міркування зазначимо, що провівши аналіз 

проблеми створення узагальненої інформаційних систем управління 

підприємством запропоновано методику побудови систем автоматизованого 

керування підприємством. Отримано конструктивні умови існування 

функціонально стійкого відтворюваного виробничого процесу, що гарантує 

серійний випуск еталонної продукції протягом необхідного часового 

інтервалу. В разі успішного комплексного автоматизованого підходу до 

управління сучасним виробничим підприємством при всебічному 

впровадженні APS, MES, PLM-систем. 
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2.6. Дослідження залежності функціональної стійкості виробничого 

підприємства від топології складних виробничих процесів  

 

В даний час підвищення ефективності управління виробничим 

підприємством тісно пов’язане з вдосконаленням системи інформатизації 

управління виробничим підприємством [51].  

При цьому слід зауважити, що пріоритетною складовою є система 

середньострокового і оперативного планування. Подібний акцент значимості 

даної системи обумовлюється тим, що ефективне виробниче планування є 

найбільш дешевим способом підвищення пропускної спроможності 

виробничих систем. Причому важливим моментом тут є вибір відповідного 

методу виробничого планування. 

Вважатимемо, що підприємство працює в умовах ресурсної 

забезпеченості з чітко запланованими графіками випуску готової продукції. В 

попередньому пункті описано методику побудови систем автоматизованого 

керування підприємствами на рівні окремого виробничого процесу на певній 

виробничій ділянці (робочому центрі), що випускає конкретний вид 

продукції. 

Зазначимо, що без автоматизації процесу контролю параметрів 

виробничих процесів на сучасних підприємствах неможливо організувати 

серійний випуск якісної продукції. Для розв’язання подібних задач на 

виробничих підприємствах, забезпечення стійкості виробничих процесів 

завдяки контролю в режимі реального часу ключових виробничих параметрів 

нижче пропонується математична модель, яка може бути невід’ємно 

інтегрованою в автоматизовану систему управління підприємством, 

доповнивши її інструментарієм, що забезпечить функціональну стійкість 

сучасного виробничого підприємства. 

Нагадаємо, що в загальному випадку під бізнес-процесом 

(технологічним процесом) розуміють стійку, цілеспрямовану сукупність 
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взаємопов’язаних дій, яка за допомогою визначених технологій та за 

оптимальний час перетворює входи (ресурси) у виходи (результати), що 

мають цінність для внутрішніх і зовнішніх споживачів і, в кінцевому 

результаті, забезпечує зростання капіталізації підприємства. 

Випуск продукції зазвичай складається з низки етапів, на кожному з 

яких висуваються вимоги до параметрів та характеристик сировини, 

напівфабрикатів чи то, в кінцевому підсумку, готової продукції. Позначимо 

такі набори параметрів на кожному 𝑖 –му етапі  𝑥(𝑖), 𝑖 = 1,2,…𝑁   (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Топологія лінійного технологічного виробничого процесу 

 

Технологічні виробничі процеси для гарантування досягнення 

параметрів 𝑥(𝑖)  на кожному етапі вимагають зовнішніх впливів на 

виробничий процес — 𝑢(𝑖) (ефект від роботи, енергетичний ефект, хімічні чи 

то інші технологічні впливи на кожному з етапів). 

Зрозуміло, що кінцева якість продукції та проміжна кількість на 

кожному етапі залежить від дотримання технології та забезпечення витримки 

необхідних параметрів на кожному попередньому кроці. Далі вважатимемо, 

що ця апріорна вимога виконана. 

Зауважимо, що в реальних виробничих умовах хід виробничого 

процесу забезпечить повторюваність та інтенсивність випуску продукції, яка 

задовольняє наперед заданим вимогам та стандартам з певними 

відхиленнями (допусками) 휀(𝑖), які характерні для кожного виробничого 

процесу чи то виробу взагалі кажучи індивідуально. Тобто, всі лінійні, 

хімічні, механічні, геометричні чи інші характеристики виробу повинні 

1 3 5 



132 

 

 

відповідати еталонному зразку, не перевищуючи пороги технологічних 

похибок. В протилежному випадку, при значних відхиленнях, продукція 

вважатиметься бракованою, що потягне за собою додаткове виділення 

ресурсів, оснастки, інструменту, внесення змін у виробничі плани та змінить 

час виконання всього замовлення (тобто, знову виникне необхідність 

виконання вищеописаних процедур). 

Нехай  

𝐴(𝑖) — матриця залежності показників якості продукції на 𝑖 + 1-му 

етапі від показників на 𝑖-му етапі, власне матриця виробничого процесу; 

𝐶(𝑖) — матриця, яка визначає структуру впливу на виробничий процес 

𝑢(𝑖). 

Тоді, як було вказано раніше, математична модель технологічного 

процесу, що забезпечується інформаційними системами виробничого 

підприємства можна записати так 

 

𝑥(𝑖 + 1) = 𝐴(𝑖)𝑥(𝑖) + 𝐶(𝑖)𝑢(𝑖),    𝑖 = 0,1,2, … ,𝑁 − 1. 

𝑥(𝑖) ∈ ℝ𝑛,      𝐴(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛,      𝐶(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑚,      𝑢(𝑖) ∈ ℝ𝑚. 

 

Однак на сучасному підприємстві одночасно функціонує багато 

паралельних бізнес процесів й досить часто не лише лінійних. При цьому 

важливо, що для отримання високої якості, рівня обслуговування, гнучкості, 

низьких витрат і т. і. процеси повинні бути простими та мають 

задовольнятися такі умови: 

− впровадження інтегрованих процесів – кілька технологічних операцій 

об’єднуються в одну. Основна особливість перепроектований процесів – 

відсутність складального конвеєра: багато роботи і завдання, які раніше 

виконувалися окремо, тепер об’єднуються в одну, виконувану одним 

виробничим центром (чи то підрозділом) на який покладено повну 

відповідальність за виконання роботи. На підприємстві при цьому 

мінімізується кількість помилок, затримок і додаткової роботи у зв’язку з 
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проблемами, які виникали при розподілі завдань. Зазвичай процес, 

орієнтований на самодостатність виробничого центру (підрозділу), 

виконується в швидше, ніж його конвеєрна версія. При цьому, оскільки 

інтегрований процес породжує меншу кількість помилок, технологія 

дозволяє зменшити вимоги до керування на кожному виробничому процесі; 

− виробничі центри (підрозділи) приймають рішення. Підприємства, 

ущільнюють процеси не тільки горизонтально (покладаючи на виробничі 

центри сукупність послідовних завдань), але також і вертикально. 

Вертикальне ущільнення означає, що в тих місцях процесу, де виробничі 

центри зазвичай зверталися за відповіддю до центрів керування, тепер 

забезпечені власними механізмами керування та саморегуляції. На відміну 

від тієї ситуації, коли функція керування ізолюється від самої роботи, в 

перепроектованому процесі прийняття рішень (процесі керування) стає 

частиною роботи, і тепер самі виробничі центри виконують ту частину 

роботи, яку раніше було покладено на функцію керування; 

− етапи процесу виконуються в природному порядку. Реінжиніринг 

процесів звільняє їх – від визначеної лінійної послідовності виконання етапів, 

при якій роботи чергового етапу починаються після закінчення 

попереднього; в перепроектованому процесі етапи організовані в такій 

послідовності, в якій це необхідно. Відмова від лінійності прискорює роботу 

процесів з двох причин. По-перше, багато етапів виконуються одночасно. 

По-друге, зменшується час між початком і закінченням виконання процесу і 

тим самим знижується ймовірність повторного виконання вже виконаної 

роботи через старіння інформації або суперечностей з раніше виконаними 

роботами; 

− існують різні версії процесу. Традиційні (стандартизовані) процеси 

були орієнтовані на виробництво масової продукції для масового ринку. Всі 

вхідні дані обробляються однаково, а відтак підприємства виробляли 

однакову продукцію. На теперішній момент для того, щоб задовольняти 

сучасним вимогам, необхідно мати декілька версій одного і того ж процесу, 
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кожна з яких була б налаштована на вимоги різних замовників, ситуацій і 

вхідних даних; 

− робота виконується там, де її доцільно виконувати (вихід роботи за 

межу функціональних структур підприємства). На традиційних 

підприємствах робота виконується виробничими центрами, згрупованими в 

тематичні підрозділи. Це надмірно витратний процес, оскільки в його 

виконанні беруть участь кілька різних підрозділів, дублюючи функції, 

створюючи значні часові затримки при постійній необхідності координації та 

складного керування. Таким чином винос роботи за межі підрозділів 

дозволяє досягати оптимальних рішень; 

− зниження частки робіт з перевірки і контролю. Традиційні процеси 

рясніють операціями перевірки і контролю, які є різновидом марної роботи, 

оскільки не створюють ніяких цінностей, але тим не менш потрібні для того, 

щоб гарантувати відсутність порушень та дотримання критеріїв якості. 

Сучасні процеси використовують більш збалансований підхід. Замість того, 

щоб негайно перевіряти кожну операцію, в перепроектованому процесі 

застосовується груповий або відкладений контроль в чітко визначених 

проміжних станах реалізації технологічного процесу; 

− мінімізація погоджень. Погодження – є поширеним різновидом 

надмірної, не раціональної роботи, яку перепроектований процес зводить до 

мінімуму. Це досягається зменшенням числа точок зовнішнього контакту, що 

є в процесі, що призводить до зниження ймовірності отримання 

суперечливих даних, за якими, власне, і потрібно керування; 

− єдиний координаційний центр. Єдиний координаційний центр буває 

корисний у ситуаціях, коли різні етапи процесу настільки складні або до 

такого ступеня розкидані в просторі, що розподіленій системі не під силу 

впоратися з їх інтеграцією. Виступаючи буфером між складним процесом і 

замовником, єдиний координаційний центр відповідальний за виконання 

всього процесу, хоча насправді це і не так. Для того, щоб виконати цю 

функцію (тобто мати можливість задовольнити запити замовника і вирішити 
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можливі технологічні проблеми) координаційний центр повинен мати доступ 

до всіх інформаційних систем та реально впливати на всі ланки, що 

виконують процес; 

− поєднання централізованих і децентралізованих операцій. 

Інформаційна технологія дозволяє підрозділам діяти, як повністю 

автономним одиницям, водночас користуючись перевагами централізації.  

Власне математично такі процеси описують таким чином 

  

𝐷(𝑖 + 1) 𝑥(𝑖 + 1) = 𝐴(𝑖)𝑥(𝑖) + 𝐶(𝑖)𝑢(𝑖),    𝑖 = 0,1,2,… ,𝑁 − 1.   (2.29) 

 

𝑥(𝑖) ∈ ℝ𝑛,   𝐴(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛,  𝐶(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑚,   𝐷(𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛,   𝑢(𝑖) ∈ ℝ𝑚. 

 

𝐷(𝑖) – матриця, яка на 𝑖 + 1-му етапі характеризує продукт який отримано 

після виконання попередніх робіт, що виконувались паралельно чи то 

незалежно одна від одної, а починаючи з 𝑖 + 1-го етапу об’єднуються в 

єдиний лінійний потік. 

Система (2.16) отримується з системи (2.29) у випадку, коли 𝐷(𝑖) = 𝐸. 

Система (2.29) допускає представлення 

𝐴𝑥 = 𝐶𝑢, 

де матриця 𝐴 записується у вигляді 

 

𝐴 =

(

 
 

−𝐴(0) 𝐷(1) 0 ⋯ ⋯ ⋯ 0
0 −𝐴(1) 𝐷(2) ⋯ ⋯ ⋯ 0

0
⋮
0

0
⋯
0

−𝐴(2)
⋯
0

𝐷(3)
⋯
0

⋯
⋱
0

⋯
⋯

−𝐴(𝑁 − 1)

0
⋮

𝐷(𝑁))

 
 
. 

 

Матриця 𝐴 має розмірність ((𝑁 − 1)𝑛) × ((𝑁 + 1)𝑛). 

Розглянемо нижче детальніше підходи до організації топології 

виробничих процесів, які задовольняють даним вимогам. 
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На рис. 2.8 наведено приклад організації виробництва з двома 

симетричними напрямками випуску продукції, які дозволяють збільшити 

ефективність виробничих процесів при підвищенні продуктивності випуску. 

Таким чином на практиці долають проблему “вузького горла”, коли для 

повноцінного завантаження процесу з певного 𝑥(𝑘) кроку необхідно 

паралельно підготувати необхідну кількість напівпродуктів використовуючи 

методологію паралельного випуску.  

 

Рис. 2.8. Топологія розподіленого технологічного виробничого процесу 

з двома напрямками випуску 

 

В даному випадку процес починаючи з -го етапу описується системою 

(2.29), при цьому до цього моменту математично виконання процесу 

описується системою (2.16). Після розгалуження процесу система описується 

співвідношенням (2.16), де матриця 𝐴(𝑖) – блочна матриця розмірності 𝑛 × 𝑛 

вигляду 

𝐴(𝑖) =

(

 
 
 

𝐴(𝑖, 0) 0 0 ⋯ ⋯ ⋯  

0 𝐴(𝑖, 1) 0 ⋯ ⋯ ⋯  

0
⋮
0

0
⋯
0

𝐴(𝑖, 2)
⋯
0

0
⋯
0

⋯
⋱
0

⋯
⋯

𝐴(𝑖, 𝑘)

 
 
 )

 
 
 

, 

 

де 𝐴(𝑖, 𝑗) — блочні матриці розмірності 𝑟𝑗 × 𝑟𝑗, ∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑛.  

Досягнувши певного етапу починаючи з 𝑥(𝑘) процес описується (2.29). 

При цьому матриця 𝐷(𝑖) блочна матриця розмірності 𝑛 × 𝑛 вигляду 

1 
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𝐷(𝑖) =

(

 
 
 

𝐷(𝑖, 0) 0 0 ⋯ ⋯ ⋯  

0 𝐷(𝑖, 1) 0 ⋯ ⋯ ⋯  

0
⋮
0

0
⋯
0

𝐷(𝑖, 2)
⋯
0

0
⋯
0

⋯
⋱
0

⋯
⋯

𝐷(𝑖, 𝑘)

 
 
 )

 
 
 

, 

 

𝐷(𝑖, 𝑗) – блочні матриці розмірності 𝑟𝑗 × 𝑟𝑗, ∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑛.  

Такі ситуації виникають, коли процес виконується в такий спосіб, який 

передбачає об’єднання на певному етапі кількох підпроцесів, що раніше 

виконувались паралельно чи то незалежно (рис. 2.9). 

 

 

 

Рис. 2.9. Топологія розподіленого технологічного виробничого процесу 

з несиметричними напрямками випуску 

 

На практиці часто зустрічаються виробничі центри, які можуть 

виконувати одне й теж виробниче завдання кількома альтернативними 

шляхами. Приклад топології такої організації виробничого процесу 

зображено на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Топологія матричної організації виробничих процесів 

 

Сучасне підприємство – це сукупність великої кількості атомарних 

процесів, що поєднані в єдину сукупність управління всіма його ресурсами 

як єдиного злагодженого механізму [159]. Виконуючи вимоги до організації 

процесів на сучасному підприємстві, в переважній більшості випадків 

матимемо справу з матричної топологією організації виробничих процесів. 

Схематично таку організацію сучасного підприємства зображено на рис. 2.10. 

Така топологія організації процесів передбачає функціонально стійку 

організацію роботи виробничого підприємства. Його інформаційний простір 

наскрізно поєднує роботу ERP- та MES-систем зi зворотнім зв’язком з 

кожним атомарним виробничим процесом [59]. При цьому єдиний 

координаційний центр постійно контролює стійкий та збалансований випуск 

продукції, ритмічну логістику, ефективне управління ресурсами та постійні 

контролі якості виконання процесів 𝐴(𝑖), забезпечуючи необхідне керування 

𝑢(𝑖) кожним процесом при чітко визначеній структурі 𝐶(𝑖) керування 

процесами.  
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Власне необхідно зазначити, що створення інформаційних систем 

управління підприємством безпосередньо визначається впровадженням 

методики побудови комплексних систем автоматизованого керування 

підприємством з використанням APS, MES, ERP, PLM-систем з обов’язковим 

контролем роботи кожного робочого центру при  випуску кожної одиниці 

продукції із застосуванням зручного інструментарію контролю якості 

дотримання технологічних вимог, що базується на широкому використанні 

математичного апарату псевдо обертання.  

Висновки до розділу 2 

Проведено дослідження різних понять та методів визначення стійкості 

складних технічних систем. При цьому, окрім встановлення факту стійкості, 

визначається запас стійкості відповідно до конкретної ознаки, і так само 

області стійкості у фазовому просторі параметрів системи. Аналіз різних 

означень стійкості та методів її визначення показав, що класична теорія 

стійкості працює з динамічними системами, які описуються системою 

диференціальних рівнянь: лінійні, нелінійні, цифрові, стохастичні, адаптивні, 

оптимальні та інші системи. Проте, проблема визначення стійкості складних 

організаційних систем, до класу яких відноситься інформаційні системи 

підприємств, на сьогодні залишається відкритою. Тому актуальною 

науковою задаею є розробка визначення стійкості функціонування 

(функціональної стійкості) для технологічного процесу, що забезпечується 

інформаційними системами виробничого підприємства, розробка ознак і 

критеріїв функціональної стійкості технологічного процесу, як однієї із 

властивостей функціональної стійкості інформаційної системи підприємства.  

Крім того, в роботі визначено положення властивості функціональної 

стійкості в системі властивостей складних технічних систем. 
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Вперше розроблено метод формування функції керування параметрами 

технологічного процесу виробничого підприємства для забезпечення 

функціональної стійкості даного процесу. Даний метод відрізняється від 

існуючих тим, що використовує принцип управління за відхиленням та 

враховує запропоновані автором необхідні та достатні умови того, що у 

виробничому процесі будуть реалізовані еталонні вимоги. Зазначений метод 

забезпечує точність керування технологічним процесом. 

Вперше розроблено математичну модель функціонально стійкого 

технологічного процесу, що забезпечується інформаційними системами 

виробничого підприємства. Дана модель відрізняється від існуючих 

використанням математичного апарату псевдообернених матриць. 

Запропонована модель дозволяє описати та промоделювати технологічний 

процес, що забезпечується інформаційними системами виробничого 

підприємства. 

Удосконалено метод аналізу технологічного процесу, що 

забезпечується інформаційними системами виробничого підприємства. 

Даний метод включає в себе запропоноване означення, умови та критерії 

функціональної стійкості технологічного процесу. Зазначений метод 

дозволяє під час здійснення технологічного процесу якісно і кількісно 

характеризувати здатність інформаційних систем підприємства до 

парирування наслідків нештатних ситуацій, що виникають в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 



141 

 

 

РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ТА 

ДІАГНОСТУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПРИНЦИПОМ АДАПТИВНОГО 

НАКОПИЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Основна відмінність нового принципу полягає в новому підході до 

виконання процедури діагностування інформаційної системи підприємства. 

Основна суть полягає в такому: по-перше, процедура діагностування може 

бути закінчена в будь який момент часу; по-друге, вільному виборі модуля, 

який приймає рішення про стан інформаційної системи підприємства. Коли 

система працює за призначенням перевірки відбуваються випадковим чином. 

Випадковість стосується вибору пари модулів, що перевіряють один одного 

та часу перевірки між ними. Тому після деякого часу в інформаційній системі 

може бути здійснено довільну кількість елементарних перевірок.  

Оцінка стану інформаційної системи підприємства на основі 

елементарних перевірок може бути представлена у вигляді двох методів: 

методу самоконтролю та методу адаптивного самодіагностування. 

Адаптивність полягає в тому, що даний метод пристосовується до 

відмовної ситуації в інформаційній системі. При цьому діагностична 

інформація про стан модулів накопичується хаотичним чином. Обсяг такої 

інформації залежить від відмовної ситуації. Після накопичення інформації 

про стан системи отримана інформація обробляється і виявляється 

несправність із достовірністю не нижче заданої. 

Метод самоконтролю використовуємо з метою перевірки наявності в 

інформаційній системі несправних модулів. У випадку виявлення несправних 

модулів використовується метод адаптивного самодіагностування. На основі 

даного методу виявляється місце знаходження несправного модуля 

інформаційної системи підприємства. 



142 

 

 

Однією із задач є визначення моменту закінчення роботи методу 

самоконтролю і видачі результату у випадку коли, результат всіх 

елементарних перевірок показує, що несправні модулі відсутні. При цьому 

результат контролю має певну достовірність, яка залежить від надійності 

модулів інформаційної системи та кількості виконаних перевірок. 

Під час функціонування інформаційної системи підприємства за 

призначенням модулі системи окрім основних задач виконують взаємні 

перевірки. Період часу між двома послідовними видачами результату 

контролю інформаційної системи назвемо циклом самоконтролю. Цикл 

виконується або заданий час або задану кількість разів. Якщо під час 

виконання циклу самоконтролю не було отримано жодної елементарної 

перевірки, результат якої свідчить про наявність несправності в модулях 

системи, то видається результат самоконтролю тобто інформація, що система 

працює в штатному режимі. Після видачі результатів самоконтролю 

починається новий цикл перевірок. У випадку, коли під час виконання 

методу самоконтролю один з результатів елементарних перевірок виявляє 

несправність, то цикл самоконтролю припиняється і починається робота 

методу адаптивного самодіагностування. 

В залежності від того, який момент часу приймається за початок 

процедури адаптивного самодіагностування, можливі дві стратегії 

адаптивного самодіагностування. 

Перша стратегія. Метод адаптивного самодіагностування починається в 

момент початку останнього циклу самоконтролю 
k

t . При цьому 

враховуються елементарні перевірки виконані за час  . Згідно даної 

методики після появи результату елементарної перевірки, що показує 

наявність несправності в інформаційній системі підприємства, результати 

отримані до цього часу не аналізуються і апріорні ймовірності справного 

стану модулів системи на момент часу 
0

t  не визначаються. Дешифрація 

синдрому здійснюється після закінчення роботи методу адаптивного 

самодіагностування. 



143 

 

 

Друга стратегія. Метод адаптивного самодіагностування починається в 

момент часу 
0

t . На основі результатів елементарних перевірок, які виконані 

за час  , визначаються апріорні ймовірності справності модулів 

інформаційної системи підприємства. Після виконання методу адаптивного 

самодіагностування обчислюються апріорні ймовірності справного та 

несправного стану модулів на основі якого формується результат 

адаптивного самодіагностування та визначається його достовірність. 

Після отримання діагностичної інформації кожний модуль 

інформаційної системи підприємства оцінює свою готовність видачі 

результатів самоконтролю системи із заданою достовірністю. 

 

3.1. Розробка методу самоконтролю інформаційної системи підприємства 

Відповідно до розглянутих методів контролю та адаптивного 

самодіагностування інформаційної системи підприємства, в залежності від 

результатів елементарних перевірок, використовується метод контролю 

стану модулів системи або метод адаптивного самодіагностування. Дані 

методи мають різні цілі та способи реалізації. 

При контролі технічного стану модулів системи основною задачею є 

контроль всіх модулів системи [70]. Для цього потрібно отримати таку 

структуру перевірочних зв’язків при якій кожний модуль інформаційної 

системи підприємства перевіряється іншими модулями, принаймні одним. 

Відсутність одиничних результатів елементарних перевірок свідчить про 

відсутність несправностей в системі або про те, що вони є але не 

проконтрольовані або недостатньо проконтрольовані. Якщо вважати, що 

справний модуль системи під час елементарної перевірки з ймовірність 1 

визначає технічний стан модуля, що перевіряється, то цієї елементарної 

перевірки достатньо, щоб вважати його справним (при нульовому 

результаті). Оскільки елементарні перевірки виконуються випадковим 
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чином, то перевірити чи всі модулі системи були проконтрольовані можливо 

за допомого відслідковування структури перевірочних зв’язків (СПЗ). Проте, 

це достатньо складна задача та потребує постійного відслідковування 

матриці суміжності діагностичного графу системи кожним модулем. 

В роботі в якості спрощення задачі відслідковування діагностичного 

графу системи пропонується використовувати параметри, які відображають 

структуру перевірочних зв’язків. Визначення таких параметрів складає 

окрему задачу дослідження. Проте, в якості таких параметрів можуть бути 

розглянуті локальні степені вершин діагностичного графу інформаційної 

системи або кількість ребер діагностичного графу та інші. Як показали 

дослідження найпростішим параметром є відслідковування кількості ребер 

системи, які відповідають кількості елементарних перевірок в системі. В 

свою чергу кількість перевірок залежить від часу виконання процедури 

самоконтролю. Тому про структуру перевірочних зв’язків можна судити з 

затраченого часу на виконання елементарних перевірок. В тому випадку 

коли, на виконання елементарних перевірок в інформаційній системі 

накладаються різного роду обмеження для визначення кількості 

елементарних перевірок в системі необхідно виконати вибір додаткових 

параметрів, щоб визначити властивості підмножин структурних зв’язків. 

Якщо в системі важко визначити кількість ребер в діагностичному графі, то 

можна використовувати суму локальних вершин графа. Відслідковування 

суми локальних степенів вершин діагностичного графу дозволяє в довільний 

момент часу визначити кількість виконаних елементарних перевірок в 

інформаційній системі підприємства 

 

,
1


=

+=
N

i
i

K   

де +

i
  – кількість ребер, що виходить із і-ї вершини діагностичного графу,  

N  – кількість вершин діагностичного графу (ДГ) інформаційної системи 

підприємства. 
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 Інформаційна система підприємства організована таким чином, що 

робоча інформація передається в модуль системи після отримання сигналу 

про його готовність або справність. Тому необхідно забезпечити мінімальний 

час з моменту початку роботи методу самоконтролю до моменту видачі 

інформації про справність всіх модулів ІСП. Кожному моменту часу 

виконання процедури самоконтролю відповідає певне значення ймовірності 

того, що всі модулі ІСП проконтрольовані або ймовірність видачі інформації 

ВІ
P  про справність модулів.  

 Якщо відома залежність ймовірності видачі інформації 
ВІ

P від часу 

виконання набору елементарних перевірок, то немає необхідності 

відслідковувати поточні структури перевірочних зв’язків в інформаційній 

системі підприємства. В цьому випадку достатньо виконувати перевірки на 

протязі наперед заданого часу при якому забезпечується задане значення 

ймовірності 
ВІ

P . 

 Після досягнення заданого значення ймовірності 
ВІ

P  процедура 

виконання елементарних перевірок завершується. Далі можливі два варіанти 

аналізу структури перевірочних зв’язків (СПЗ):  

– перший полягає в аналізі СПЗ для того, щоб встановити чи всі модулі 

були перевірені. Якщо всі модулі перевірені, то видається інформація про 

стравність модулів ІСП. Якщо не всі модулі перевірено, то процедура 

елементарних перевірок повторюється; 

– другий варіант полягає в тому, що аналіз СПЗ не проводиться, а відразу 

видається інформація про справність модулів ІСП. Як окремий випадок 

можна розглянути самоконтроль з обмеженням на виконання елементарних 

перевірок до отримання повного діагностичного графу. При цьому в якості 

обмеження використовуємо умову відсутності кратних ребер в 

діагностичному графі. 
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 Отже, метод самодіагностування інформаційної системи підприємства 

при випадковому виконанні елементарних перевірок може бути 

представлений наступним чином (рис. 3.1). 

 

 

 

Основними задачами даного методу є визначення залежності 

ймовірності 
ВІ

P  від часу виконання набору елементарних перевірок та 

визначення оптимальної ймовірності ОПТ

ВІ
P  при якій досягається мінімум 

загального часу, що витрачається на всю процедуру самодіагностування. 

 

 

Самоконтроль інформаційної системи підприємства при випадковому 

виконанні елементарних перевірок 

Без обмежень на виконання 

елементарних перевірок 

З обмеженнями на виконання 

елементарних перевірок 

Без аналізу 

структури 

перевірочних 

зв’язків 

Без аналізу 

структури 

перевірочних 

зв’язків 

З аналізом 

структури 

перевірочних 

зв’язків 

До отримання 

заданої 

ймовірності  

До утворення 

повного 

діагностичного 

графу 

До отримання 

заданої 

ймовірності  

 

Рис. 3.1.  Метод самодіагностування інформаційної системи підприємства 

при випадковому виконанні елементарних перевірок 

З аналізом 

структури 

перевірочних 

зв’язків 
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3.1.1. Визначення критерію достатності діагностичної інформації  при 

відсутності обмежень на виконання елементарних перевірок 

В ролі критерія достатності діагностичної інформації розглянемо 

ймовірність видачі інформації. При самоконтролі інформаційної системи 

підприємства елементарні перевірки відбуваються в довільні моменти часу 

функціонування модулів за призначенням. Позначимо через 
ji

 ,  та 
ji

 ,  

значення часу зайнятості та свободи модуля під час виконання основних 

функцій в ІСП. Через 
i

М  та 
j

М  позначимо і-й та j-й модулі ІСП. 

Час функціонування ІСП розбивається на рівні по величині інтервали 

s...,,2,1, =


. Інтервал 

  задовольняє умові 

iеп
t 


 , де 

еп
t – час 

виконання елементарної перевірки. 

Ймовірність появи вільного проміжку в роботі і-го модуля в довільний 

момент часу обчислюється за формулою 

 

срiсрi

срi

i
P





+
=       (3.1) 

 

де 
срiсрi

 +  – середнє значення часу занятості та свободи ділянки. 

 Нехай ймовірність участі і-го модуля в елементарній перевірці 
ij

t  або 

ji
t  на інтервалі часу   визначається двома подіями 

1
A та 

2
A . 

 Суть події 
1

A  полягає в тому, що початок інтервалу часу   попадає на 

вільний проміжок 
i

  роботи і-го модуля та залишок часу 0

i
 буде більше 

еп
t . 

Суть події 
2

A  полягає в тому, що початок інтервалу часу   попадає на 

робочий (зайнятий) проміжок 
i

  і-го модуля та залишок часу 0

i
  буде 

еп
t

i
− 0 . 

Розглянемо окремо події 
1

A та 
2

A . Подія 
1

A  визначається двома подіями 

1
B та 

2
B : 



148 

 

 

1
B  – початок інтервалу часу   попадає на вільний проміжок. 

Ймовірність 
1

B  дорівнює ймовірності 
i

P  та обчислюється за формулою (3.1); 

2
B  – ймовірність того, що час який залишився 0

i
  буде більший часу 

виконання елементарної перевірки 
еп

t . Ймовірність події 
2

B  обчислюється за 

формулою 

 =−=
сpi

еп

i

еп

i
t

t

dttdttBP




 )()(1)( 00

0

2
 

де  
0
i

 – щільність розподілу випадкової величини 0

i
 . 

 Припустимо, в межах інтервалу ],0[ 0

i
  випадкова величина 0

i
  з 

рівною ймовірністю приймає будь-яке значення тобто має постійну щільність 

розподілу  












=

.0,0

;0,
1

00

0

0

iii

срii

срi

iякщо

якщо

i







   (3.2) 

  

Враховуючи (3.2) для  ймовірності )(
2

BP  отримаємо 

 

cpi

eпcpi

cpi

tdt
BP







−
== )(

2
. 

 

Для ймовірності події  
1

A  маємо 

 

( )
cpicpi

eпcpi
t

BPBPAP




+

−
== )()(

211
.     (3.3) 

 

Подія 
2

A  визначається двома подіями  
1

C  та 
2

C , де 
1

C – подія, коли 0

i
  

приймає таке значення, що 
еп

t
i

− 0 , а ймовірність події 
2

C обчислюється за 

формулою 
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−

=
еп

i

t

dttCP





0

2
)()( 0 , 

де  
0
i

 – щільність розподілу випадкової величини 0

і
 . 

 На проміжку ],0[
срi

  випадкова величина 0

і
  має постійну щільність 

розподілу, що дорівнює 
срi



1
. Тому,  

срi

еп

t

срi

tdt
СP

еп








−

== 
−

0

2
)( . 

 

Отже, для ймовірності події 
2

А  отримуємо 

 

( )
cpicpi

eп
t

СPСPAP




+

−
== )()(

212 .    (3.4) 

 

Ймовірність участі і-го модуля в елементарній перевірці на інтервалі 

часу   рівна 

).()(}{)(
2121

APAPAAPP
eпi

+==   

 

Враховуючи (3.3) та (3.4) отримуємо 

 

срiсрi

епсрi

eпi

t
P






+

−+
=

2
)( .     (3.5) 

 

Розглянемо загальний випадок виконання елементарних перевірок в 

ІСП. Коли допускається будь-яка кратність перевірок і модулі можуть 

перевіряти один одного. Тобто, якщо і-й модуль перевірив j-й, то і j-й модуль 

після перевірки може перевірити і-й. 
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Оскільки в кожній елементарній перевірці беруть участь два модулі, то 

на інтервалі   може бути організовано максимально 






2

N

 

елементарних 

перевірок.  

Ймовірність, що на інтервалі   буде виконана одна елементарна 

перевірка дорівнює ймовірності того, що в двох із N  модулів співпадуть 

вільні проміжки і вони можуть бути задіяні в елементарній перевірці. Дана 

ймовірність )(
епi

P
 
визначається як 

Nепi
PP

,2
)( = , де 

N
P

,2
 знаходиться з умови 

 


==

=+
n

m

m

mn

n

i
eiei

zPzpq
0

,
1

)( , де 1=+
eiei

pq , Nnm == ,2 .  (3.6) 

 

Ймовірність виконання на інтервалі   рівно k елементарних перевірок 

рівна  

Nkепk
PP

,2
)( = , 

 

де  )(
епk

P також визначається формулою (3.6). 

 В середньому на інтервалі часу   буде виконано r  елементарних 

перевірок, де  











=

=
2

0
,2

N

k
Nk

Pkr . 

 

 За s  інтервалів буде виконано rs елементарних перевірок. При Nrs 

ймовірність того, що всі модулі перевірені дорівнює 0. При Nrs   

ймовірність того, що всі модулі перевірені знаходиться на основі теореми 

про повторні випробування для випадку коли кожний експеримент може 

мати N  виключаючи один одного наслідків з рівними ймовірностями 
N

P
1

= . 

Припустимо, що ймовірність наслідків рівна. В загальному випадку вони 



151 

 

 

знаходиться за формулою (3.5). Тоді ймовірність 
ВІ

P  буде обчислюватись за 

формулою 

 

,1,...,,,
21,,...,, 21

= N
L

srmmmВІ
mmmприPP

N
   (3.7) 

 

де сума поширюється на всі можливі способи розбиття числа rs  на N  

доданків 
N

mmm ,...,,
21

 )...,,1,0( Njsrm
j

= ; 

 


==

=
N

i
i

N

i
i

msrm
11

1, . 

 Сумовані ймовірності  

 

sr

N

srmmm
Nmmm

sr
P

N

1

!!...!

)!(

21

,,...,, 21
= .    (3.8) 

 

 Позначимо через 


XXX ,...,,
21

 відповідні члени !...,,!,!
21 N

mmm , з 

формули (3.8) Через 


YYY ,...,,
21

 позначимо члени !...,,!,!
21 N

mmm  для  

яких 
=

=
N

i
i

m
1

0 .  

Враховуючи введені позначення  (3.7)  можна переписати у вигляді 

 

 
sr

j
j

ВІ
NX

sr
P

1)!(

1

=
=



.     (3.9) 

 Позначимо суму 
=



1

1

j
j

X
 через 

s
D , де індекс s  показує залежність даної 

суми від значення s . Тоді  

ssrВІ
D

N

sr
P =

)!(
.      (3.10) 

Після логарифмування (3.10) отримуємо 
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]))!ln[(exp( srBrsDP
sВІ

+−= , де NB ln= .   (3.11) 

 

Представимо шукану ймовірність 
ВІ

P  у зручному вигляді. Оскільки 

сума по всім можливим комбінаціям  .  

 

1
,,...,, 21
=


srmmm N

P , 

то 

sr

j i
ij

N
YX

sr =













+  

= =

 

1 1

11
)!( .    (3.12) 

 

 Підставляючи (3.12) в (3.9) отримуємо формулу для обчислення 

ймовірності 
ВІ

P   





=

=

+

=





1

1

1

1

1

1

i
j

i
i

ВІ

X

Y

P .     (3.13) 

 

 Розглянемо залежність 
jj

YX ,  від sr . Оскільки точно такі значення 

знайти складно, то знайдемо їх середні значення )(),(
kсрkср

rsYrsX , де через  

k
s  позначено номер останнього інтервалу розбиття часу функціонування 

інформаційної системи підприємства. Далі для знаходження середніх значень 

срср
YX ,  необхідно визначити функцію )(

~
kВІ

rsP . Дану функцію будемо 

вважати основною для знаходження значень ймовірності 
ВІ

P . Відповідність 

між функціями  )(
kВІ

rsP  і )(
~

kВІ
rsP  встановлюється на основі обробки певного 

об’єму обчислювальних значень )(
kВІ

rsP  і )(
~

kВІ
rsP . 

 Середні значення )(),(
kсрkср

rsYrsX , знаходяться з співвідношень 
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.
2

)()(
)(

,
2

)()(
)(

minmax

minmax

kk

kср

kk

kср

rsYrsY
rsY

rsXrsX
rsX

+
=

+
=

   (3.14) 

 

 Позначимо 
k

rs  через k  і визначимо значення 
maxminmaxmin

,, YYXX . 

 Можна показати, що для )1(
min

+kX  справедливе рекурентне 

співвідношення 

)(
1

)1(
minmin

kX
N

k
kX 




 +
=+ ,    (3.15) 

 

З співвідношення (3.15) випливає, що  

 






 −−





 −






=

N

Nkk

N

k

N

k
kX

)(
....

1
)(

min
.   (3.16) 

 

Для )(
max

kX справедливо  

 

 !)1()(
max

−−= NkkX .     (3.17) 

 

Отже для )(kX
ср  

отримаємо 

 

 

2

)(
....

1
!)1(

)(





 −−





 −






+−−

=
N

Nkk

N

k

N

k
Nk

kX
ср

.  (3.18) 

Для 
min

Y  також справедливе рекурентне співвідношення 

 

)1(
1

1
)(

minmin
−






−

−
= kY

N

k
kY . 
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Доведення аналогічне як і для )(
min

kX . Відмінність доведення в тому, 

що одне значення 
i

m  в )(
min

kY рівне нулю. Тому значення N  зменшиться на 

одиницю. Тому в знаменнику дробу, що знаходиться під знаком   стоїть 

)1( −N . Отже, для )(
min

kY  можна записати 

 

 






−

+−−







−

−







−
=

1

)1(
...

1

1

1
)(

min
N

Nkk

N

k

N

k
kY    (3.19) 

 

Значення )(
max

kY визначається аналогічно )(
max

kX , тільки в даному 

випадку один елемент km
i
=  , а інші 1−N  елементів 1,...,1},{ −= Njm

j
 

дорівнюють нулю. Тому  

 

!)(
max

kkY = .      (3.20) 

 

Отже, для )(kY
ср

отримуємо 

 

2

1

)1(
....

1

1

1
!

)(







−

+−−







−

−







−
+

=
N

Nkk

N

k

N

k
k

kY
ср

.   (3.21) 

 

Число доданків 
i

X  та 
j

Y  знаходиться як число різних розміщень з k  

перевірок по N різних модулів тобто 

 










−

−
==

1

1

N

k
XK

ix
;     (3.22) 
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−
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−

−+
==

1

1

1

1

N

k

N

kN
YK
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.   (3.23) 
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В такому випадку вираз (3.13) приймає вигляд  

 

)(

)(
1

1
)(

~

kYK

kXK
kP

cpx

cpy

ВІ




+

= ,      (3.24) 

 

де )(),(,, kYkXKK
cpcpyx

 знаходяться за формулами (3.18), (3.21) – (3.23). 

Оскільки значення 
ВІ

P
~

 відображають значення 
ВІ

P  з великою похибкою, 

тому для встановлення точного співвідношення між ними визначено 

корекційну функцію )(k  шляхом математичного моделювання розглянутого 

в п’ятому розділі дисертаційної роботи.  

 

3.1.2. Визначення критерію достатності діагностичної інформації  при 

наявності обмежень на виконання елементарних перевірок 

Введемо обмеження на виконання елементарних перевірок. Нехай цим 

обмеженням буде відсутність кратних ребер в діагностичному графі 

інформаційної системи підприємства. Тому максимальна кількість перевірок 

в системі, а отже і максимальна кількість ребер ДГ буде рівна )1( −NN , де  

N – кількість модулів в ІСП (вершини ДГ). При цьому кожна вершина може 

мати  1−N  ребро, що входить. 

Для випадку обмеженої кількості елементарних перевірок ймовірність 

ВІ
P  знаходиться як сума ймовірностей різних комбінацій розміщення з k  

перевірок по N різних модулів так щоб кожний модуль хоча б один раз 

перевірявся другим модулем. Отже, 

   

,
,,...,, 21

=
L

kmmmВІ N
PP
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де )1(}max{,1,
11

−= 
==

Nmmkm
i

N

i
i

N

i
i

. 

Оскільки у випадку коли не накладаються умови на виконання 

елементарних перевірок ймовірність 
ВІ

P  може бути представлена у вигляді 

функції  )(
~

kP
ВІ

, де  

)(

)(
1

1
)(

~

kYK

kXK
kP

cpx

cpy

ВІ




+

= .     (3.25) 

 

Число доданків 
x

K  визначається як число різних розміщень з k  

перевірок по N різних модулів так, щоб кожний модуль був перевірений хоча 

б раз і не було б жодного модуля в якого число перевірок більше ніж 1−N . 

Число доданків 
y

K  визначається як число різних розміщень з k  

перевірок по N різних модулів так, щоб хоча б один модуль був не 

перевірений і при цьому не було б жодного модуля в якого число перевірок 

більше ніж 1−N . 

Для визначення 
x

K  можна використати функцію вигляду 

NmxxxxA )...()( 2 +++= , де 1−= Nm . 

Значення }{
x

K  можна розглядати як послідовність функцій )(xA , де 

кожне значення 
x

K  знаходиться як коефіцієнт при kx . Таким чином 

 

m

m

mnnn

Nnnn
mN

Nm xnnnPxxx
+++

=+++

=+++ 
...2

...
21

2 21

21

)...,,,()...( . 

Для кожного значення k  величини )()(

2

)(

1
...,,, k

m

kk nnn  знаходяться як 

невід’ємні цілі розв’язки системи рівнянь 

 





=++++

=++++

Nnnnn

kmnnnn

m

m

...

...32

321

321
  .    (3.26) 
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Розв’язок системи (3.26) дозволяє визначити кожний доданок 

)...,,,( )()(

2

)(

1

k

m

kk

N
nnnP  у вигляді поліноміальних коефіцієнтів. 

  

!...!!

!
)...,,,(

)()(

2

)(

1

)()(

2

)(

1 k

m

kk

k

m

kk

N
nnn

N
nnnP = . 

Таким чином  

 

= )...,,,( )()(

2

)(

1

k

m

kk

Nx
nnnPK . 

 

Для визначення 
y

K  вводимо параметр 
0

K , що дорівнює загальному 

числу різних розподілів k  перевірок між N  модулями, так щоб не було 

жодного модуля з кількістю перевірок більшою ніж 1−N .  

Значення 
0

K  знаходиться за допомогою наступної функції  

 

NmxxxxA )...1()( 2 ++++= , де 1−= Nm . 

 

З аналогії отримання 
x

K  можемо визначити  

 

= )...,,,( )()(

2

)(

10

k

m

kk

N
nnnPK , 

 

де )()(

2

)(

1
...,,, k

m

kk nnn  є розв’язками системи рівнянь 

  





=++++

=−++++

Nnnnn

knmnnn

m

m

...

)1(...32

321

432
. 

Шукане значення 
y

K  знаходиться як різниця 
xy

KKK −=
0

. 

Середні значення )(),( kYkX
cpcp  

у виразі (3.25) визначаються згідно з 

(3.14). Значення )(
min

kX і )(
min

kY  знаходяться за формулами (3.16) та (3.19). 
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Умова обмеженості кількості елементарних перевірок змінює )(
max

kX  і 

)(
max

kY  в порівняні  з формулами (3.17) та (3.20). 

Максимальне значення )(
max

kX  буде тоді коли в )(kX
 
будуть входити 

максимальні члени тобто 1−= Nm
i

 (тут 
i

m  кількість перевірок і-го модуля). 

Нехай таких членів буде 
1
r . Тоді кількість перевірок для 

1
r  модулів буде 

)1(
1

−Nr . Кількість перевірок, що залишилися )1(
1

−− Nrk  будуть виконані 

1
rN −  модулями. Для того щоб )(

max
kX  було максимальне розподіл перевірок 

між 
1
rN −  модулями повинен бути таким, що 1

1
−− rN  модулів мають 

1,...,1,1
1
−−== rNjm

j
, а один модуль має 

)1()2()1()1(
111

−−−−=−−−−−= NNrkrNNrkm


. Тоді отримаємо 

 

   !)1()2()!1(!!...!)(
121max

1 −−−−−== NNrkNmmmkX
r

N  

 

Значення 
1
r  можна знайти з нерівності 

 

11
)1( rNNrk −−− . 

 

Дана нерівність означає, що кількість перевірок яка залишилася для 

1
rN −  модулів більша кількості цих модулів. 

Отже,  

2
1

−

−


N

Nk
r           або     






−

−
=

2
1

N

Nk
r . 

Максимальне значення )(
max

kY  також буде тоді коли в )(kY  будуть 

входити максимальні члени 
i

m  тобто 1−= Nm
i

. Припустимо, що таких 

членів 
2

r . Тоді кількість перевірок для 
2

r  буде )1(
2

−Nr . Кількість перевірок, 

що залишилися )1(
2

−− Nrk  будуть виконані 
2

rN −  модулями. Для того щоб 

)(kY
 було максимальним розподіл перевірок між 

2
rN −  модулями повинен 
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бути таким, що 1
2
−− rN  модулів мають 1,...,1,0

2
−−== rNjm

j
, а один 

модуль має )1(
2

−−= Nrkm


. Тоді отримаємо 

 

   !)1()!1(!!...!)(
221max

2 −−−== NrkNmmmkY
r

N , 

 

Значення 
2

r  можна знайти з нерівності kNr − )1(
2

 тобто 






−
=

1
2

N

k
r . 

Отже, в результаті виконання деякого числа елементарних перевірок 

отримується певна структура перевірочних зв’язків (СПЗ). Після проведення 

аналізу отриманої структури можна зробити висновок про результат 

контролю інформаційної системи підприємства. Даний результат з певною 

точністю відображає дійсний стан системи і характеризується певною 

достовірністю контролю. 

 

3.1.3. Дослідження достовірності контролю при випадковому виконанні 

елементарних перевірок 

Достовірність контролю технічного стану модулів інформаційної 

системи підприємства тобто ймовірність того, що результат контролю 

правильно відображає дійсний стан модулів системи визначається вибраною 

методикою контролю (див. рис. 3.1) та різний для кожного випадку 

контролю. Загальним для всіх випадків буде умова про достовірність 

елементарної перевірки. Суть даної умови в тому, що результат елементарної 

перевірки, яку виконав справний модуль ІСП правильно відображає стан 

перевіреного модуля ІСП. 

Достовірність контролю при аналізі структури перевірочних 

зв’язків.  

В цьому варіанті після виконання набору перевірок виконується аналіз 

структури перевірочних зв’язків. На основі даного аналізу робиться висновок 
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про достовірність контролю, що потім порівнюється із заданим значенням 

достовірності. У випадку якщо визначене значення достовірності контролю 

виявиться меншим заданого, то інформація про технічний стан модулів ІСП 

не видається і проводиться повторне виконання циклу перевірок. 

Визначення достовірності контролю здійснюється на основі 

використання теореми Баєсса. Введемо наступні гіпотези: 

0
A – всі модулі справні; 

1
A – несправний перший модуль ІСП, а всі інші справні; 

i
A – несправний і-й модуль ІСП, а всі інші справні. 

Гіпотези вводяться для всіх комбінацій справних та несправних 

модулів інформаційної системи підприємства. 

Через R  позначимо подію, яка складається тільки з нульових 

результатів елементарних перевірок. Ймовірність )/(
i

ARP  – умовна 

ймовірність отримання даного синдрому при гіпотезі 
i

A . Тоді достовірність 

контролю можна розглядати як умовну ймовірність )/(
0

RAP  тобто як 

апостеріорну ймовірність гіпотези 
0

A . 

Згідно з теоремою Баєсса [152] дана ймовірність обчислюється за 

формулою 

 


=




=

M

j
jj

ARPAP

ARPAP
RAP

0

00

0

)/()(

)/()(
)/( .    (3.27) 

 

Отже, для знаходження )/(
0

RAP  необхідно визначити всі умовні 

ймовірності MjARP
j

,...,0),/( = , де 1...2 +++=
N

CNM . 

Розгляд всіх умовних ймовірностей )/(
j

ARP  є складною задачею 

особливо при великих значеннях N . Можливе спрощення слідує з залежності 

можливих ситуацій розподілу несправностей (гіпотез) від структури 

перевірочних зв’язків.  
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Виразимо дану залежність у вигляді вектора )...,,,(
21 M

fffF = , де 

  Mif
i

...,,1,1,0 == . Тоді вираз для умовних ймовірностей можна 

представити у вигляді  

j

rjj
pfARP


)()/( = , 

 

де 
r

p – ймовірність того, що перевірка зв’язана з несправним модулем дає 

результат «1»; 
j

 – кількість елементарних перевірок, які пов’язані з 

несправним модулем, що характеризують ситуацію 
j

A : 


=

+=
l

m
mi

1

 , 

де l  – кількість несправних модулів при ситуації 
j

A ; +

m
  – кількість 

перевірок виконаних т-м несправним модулем. 

Отже, кожна ситуацій перевірочних зв’язків (представлена у вигляді 

діагностичного графу G ) задає набір  )...,,,(
21 M

fff , визначивши який можна 

оцінити достовірність контролю 
G

D  

 

 
M

rMMrr

r

G
pKfpKfpK

pK
D





+++
=

...10

0

110

0 .    (3.28) 

 

 Формула (3.28) апріорні ймовірності гіпотез представлені як вагові 

коефіцієнти MiK
i

,...,1, = при відповідних умовних ймовірностях. 

 Із (3.28) випливає, що різні структури перевірочних зв’язків мають 

різні достовірності контролю. Найбільш істотним для визначення 

достовірності самоконтролю 
G

D  є наявність контура з числом вершин, що 

покривають даний контур. Тому визначення координат вектора 

)...,,,(
21 M

fffF =  ґрунтується на пошуку замкнутих контурів в 

діагностичному графі інформаційної системи підприємства. 
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 Алгоритм визначення вектора )...,,,(
21 M

fffF = . 

    Введемо параметр 
i

g  – наявність ситуації в системі рівно з і 

несправними модулями. 

Розглянемо алгоритм визначення вектора )...,,,(
21 M

fffF = . 

Крок 1. Всі вершини діагностичного графа інформаційної системи 

підприємства пронумеруємо та виберемо вершину з міткою «1». 

Крок 2. Для вершини з міткою «1» визначаємо замкнутий контур 

максимальної довжини Njivvvvvс
ji

,...,2,},...,,...,,...,,,{
1211

== . 

Крок 3. Якщо довжина контуру ,
1

NKc =  то 1,...,1,0;1 −=== Miff
iM .  

Алгоритм закінчено. 

Крок 4. Виберемо вершину з міткою «2» та перевіримо умову чи входить 

дана вершина в контур 
1

с  якщо входить, то 
12

сс =  в протилежному 

випадку =
2

с . 

Крок 5. Із матриці суміжності ДГ системи 
ijG

A =  видаляється перший 

рядочок та перший стовпець.  В результаті отримаємо матрицю 1

G
A . 

Крок 6. Для вершини з міткою «2» визначається контур максимальної 

довжини Njivvvvс
ji

,...,3,},...,,...,,...,,{
222

== . 

Крок 7. Визначається },{max
222

ccс
cK

= . 

Крок 8. Вибирається вершина з міткою «3» та перевіряється умова: чи 

входить вершина «3» в контур 
1

с  або 
2

с . Якщо входить, то 

},{max
223

ccс
cK

=  в протилежному випадку =
3

с . 

Крок 9. Із матриці суміжності 1

G
A  видаляється рядочок та стовпець, які 

відповідають вершині з міткою «2». Отримуємо 2

G
A . 

Крок 10. Для вершини з міткою «3» визначається контур максимальної 

довжини Njivvvvс
ji

,...,4,},...,,...,,...,,{
333

== . 

Крок 11. Визначається },{max
333

ccс
cK

= . 
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Крок 12. Кроки 8, 9, 10 та 11 повторюємо відповідно для вершин з мітками 

«4», «5», …, « N ». 

Крок 13. На основі отриманих значень 
N

ссс ...,,,
21

 і 
Nссс

KKK ...,,,
21

 

визначаються параметри 
i

g . 

Крок 14. Знаючи всі параметри 
i

g , Ni ,...,1=  на основі співвідношення між 

i
g  та 

i
f   визначаються всі функції  Mif

i
,...,1, = .  

Алгоритм закінчено. 

Достовірність самоконтролю без аналізу структури перевірочних 

зв’язків інформаційної системи підприємства. 

В цьому випадку використовуються дані про кількість виконаних 

елементарних перевірок k . При цьому перевірки можуть утворювати різні 

структури перевіряючих зв’язків. Кожну СПЗ можна охарактеризувати своєю 

достовірністю самоконтролю 
iG

D . 

Визначимо простір елементарних подій   як множину всіх СПЗ. В 

якості його підмножини   визначимо структуру з фіксованою 

максимальною довжиною контура. Кожній події A  поставимо у 

відповідність число )(AP  – ймовірність події A . За означенням події 

n
AAA ,....,,

21
 незалежні і 1)( =

l
i

AP . 

Таким чином в результаті виконання k  перевірок може настати тільки 

одна з подій 
i

A  (система має контур максимальної довжини і). Ймовірність 

даної події рівна 
i

P . Оскільки кожна подія 
i

A  характеризується ще одним 

числовим параметром 
iG

D , то введемо в розгляд математичне сподівання 

достовірності контролю ][
K

DM  

 

i
i

GK
PDDM

i
=][ .      (3.29) 

В загальному випадку події 
i

A  може відповідати декілька СПЗ 

kiG
i

,...,1, = . При цьому кожна структура має своє значення 
iG

D . Структура 
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,
i

G  яка відповідає події 
i

A  мають приблизно однакові значення 
iG

D . Тому 

для зручності розглядається мінімальна за числом ребер структура M

i
G , що 

відповідає події 
i

A . Такою структурою є контур довжиною і. Представимо 

дану СПЗ M

i
G  у вигляді прямої за ребрам суми її частин  

 





HGM

i
= , 

де  – кількість ребер в СПЗ M

i
G . 

 Поставимо кожному ребру структури M

i
G  випадкову величину  , яка 

приймає значення 0 або 1 в залежності від того виконана чи не виконана 

перевірка, що відповідає даному ребру. Після цього представимо процедуру 

елементарних перевірок у вигляді ряду послідовних експериментів 

(перевірок). В цих перевірках випадкова величина  ,...,1, =i
i

 приймає 

значення 0 або 1. Позначимо значення випадкової величини 
i

  в j-му 

випробувані через 
ij

 . Тоді перший індекс і при випадковій величині 
ij

  

відповідає номеру ребра M

i
G , а другий j – номеру випробування. З елементів 

ij
  можна утворити   сум 

 

....

....................................

;...

;...

21

222212

112111

s

s

s








+++=

+++=

+++=

     (3.30) 

 

 Для зручності розглянемо випадок коли в результаті кожного 

випробування може бути виконана не більше ніж одна елементарна 

перевірка, тобто 0 або 1. Для більш складних випадків метод дослідження 

залишається таким самим. Далі представимо ліві частини сум (3.30) у вигляді 

прямокутної матриці і виберемо із стовпця елементи з 0 або 1. 
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 Визначимо загальну кількість різних варіантів вибору елементів з 0 або 

1 з кожного стовпця. Для цього спочатку розглянемо кількість варіантів в 

яких є 1 елемент, 2 елементи, …, s  елементів. Позначимо дані величини 

через      sQsQsQ
s

  ...,,,
21

, де в квадратних дужках вказані 

розмірність матриць з яких виконується вибір. Можна показати, що 

 

  ssQ = 
1

, 

а  

   )()1(
1

1
1

isQsQ
s

i
jj

−−= 
−

=
−
 , де sj ,...,2= . 

 

 На основі      sQsQsQ
s

  ...,,,
21

 визначається загальне число 

різних варіантів вибору елементів із початкової матриці з 0 або 1 елемента з 

кожного стовпця: 

 
=

=
s

j
j

sQ
1

 . 

 

 Для кожного варіанту вибору елементів утворимо суму з цих елементів. 

В результаті отримаємо наступні   суми:  ,...,1, == i
iji

. Особливість 

кожної такої суми полягає в тому, що випадкові величини 
ij

  є незалежними 

оскільки визначаються при різних випробуваннях. 

 Введемо подію }{  =
ii

R . Тоді ймовірність утворення з k  перевірок 

структури M

i
G  буде дорівнювати ймовірності появи хоча б однієї із подій 

i
R , 

де  ,...,1=i  

)...()(
21 

RRRPGR M

ii
= .    (3.31) 

 

 Оскільки події 


RRR  ...
21

 сумісні та незалежні рівність (3.31) 

можна представити у вигляді 
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)](1[...)](1[)(1[1)(
11 

RPRPRPGR M

ii
−−−−= .  (3.32) 

 

 Розглядаючи випадкові величини 
i

  як біноміальні знаходимо 

ймовірності ,...,1),( =iRP
i

. При цьому враховуємо, що всі ймовірність 

}1{ =
ij

P   рівні 
)1(

1

−
=

NN
P
 . Тоді   

.)( 


PRP

i
=

 

 

Враховуючи кількість сум з   елементами, отримаємо 

 

  



QM

ii
PGR −−= 11)( ,  де 

−

=

−=
1

0




j

j
QvQ .    (3.33) 

 

 Підставимо (3.33) в (3.29) та отримаємо математичне сподівання 

][
K

DM  достовірності самоконтролю системи для випадку коли аналіз 

структури перевірочних зв’язків не виконується. 

  

3.2. Розробка методу адаптивного самодіагностування інформаційної 

системи підприємства 

На початку розділу було зазначено, що метод адаптивного 

самодіагностування заснований на відключені підозрілої пари модулів 

відразу після отримання одиничного результату однією з елементарних 

перевірок. 

У випадку коли допускається робота несправного модуля на протязі 

деякого часу, а також коли відключення підозрілої пари від виконання 

роботи і забезпечення їхньої участі тільки в елементарних перевірках (з 

обмеженням на перевірки між ними)  викликає деякі складності.  
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Можлива третя стратегія адаптивного самодіагностування. Вона 

полягає в наступному. Після отримання одиничного результату однією з 

елементарних перевірок процедура виконання взаємних перевірок в 

інформаційній системі підприємства продовжується на протязі 

напередзаданого часу 
d

t .  

Після завершення даного часу проводиться аналіз отриманого 

синдрому на основі якого або вказується несправний модуль (у випадку коли 

достовірність діагностування менше заданої), або процедура виконання 

елементарних перевірок продовжується, або виключається пара підозрілих 

модулів. Час 
d

t  визначається з розрахунку отримання СПЗ, яка 

характеризується встановленою достовірністю діагностування (ймовірністю 

правильного самодіагностування). 

Адаптивне самодіагностування, яке ґрунтується на виключені 

підозрілої пари модулів від виконання поточних завдань також зводиться до 

отримання СПЗ з заданими характеристиками. Проте, в даному випадку при 

визначені ймовірності утворення характерної СПЗ необхідно враховувати 

обмеження на виконання елементарних перевірок, що ускладнює дану 

задачу. 

Розглянемо метод адаптивного самодіагностування заснований на 

третій стратегії. 

Припускається, що однієї елементарної перевірки достатньо щоб 

визначити стан модуля, що перевіряється при умові коли перевіряючий 

модуль справний. 

Тоді для виконання методу адаптивного самодіагностування необхідно 

ідентифікувати структуру перевірочних зв’язків в якій справні модулі 

перевіряють усі інші модулі інформаційної системи підприємства. 

Ймовірність правильного адаптивного самодіагностування 
AS

P  розглядається 

як ймовірність утворення такої структури перевірочних зв’язків. 
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Визначення ймовірності правильного адаптивного 

самодіагностування. 

Серед всіх модулів системи визначимо групу модулів (домінуючу 

підмножину), яка буде перевіряти всі інші модулі інформаційної системи 

підприємства. Таку структуру перевірочних зв’язків (СПЗ) назвемо 

достатньою структурою. Якщо ця домінуюча підмножина виявиться 

справною, то результат адаптивного самодіагностування буде правильним. 

Процедура правильного адаптивного самодіагностування є складною та 

визначається двома подіями: 

– подія, суть якої полягає в тому, що буде утворена достатня СПЗ 

(структура з необхідною кількістю вершин, які утворюють домінуючу 

підмножину); 

– подія, суть якої полягає в тому, що домінуючі модулі після 

дешифрації синдрому будуть визнані справними. 

Нехай 
i

X  подія утворення СПЗ, де домінуючою підмножиною є 

множина з і модулів. 

Для кожного значення і визначається мінімальна домінуюча структура 

),(
iii

TDG , яка є частиною графа ),( TDG  та задовольняє наступні 

властивості: 

1. TTiV
ii
= , . 

2. Будь-яка вершина з 
i

D  отримує хоча б одне ребро з 
i

D . 

3. Видалення будь-якого ребра з 
i

T  суперечить властивості 2. 

Оскільки структур з домінуючою підмножиною модулів можна 

утворити декілька, то ймовірність 
AS

P  визначається наступним чином 

 

}...{
21 nAS

YYYPP = , 

де 
i

Y  – подія, яка полягає в тому, що в результаті виконання елементарних 

перевірок утворюється структура 
i

G  зі справною домінуючою підмножиною 

модулів 
i

D  . 
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 Оскільки події 
n

YYY ,...,,
21

 сумісні та незалежні має місце рівність 

 


=

−−=
n

i
iAS

YP
1

)](1[1 .     (3.34) 

 

Ймовірність niYP
i

,...,1),( =  можна представити у вигляді 

 

}...{)(
21 imiii

ZZZPYP = , 

 

де 
ij

Z  – подія, суть якої полягає в тому, що в результаті виконання 

елементарних перевірок утворюється структура 
ij

G  зі справною домінуючою 

підмножиною модулів 
j

D , яка складається з і модулів. 

 Події mjniZ
ij

,...,1,,...,1, ==  сумісні та незалежні. Тому для 

ймовірності )(
i

YP  можна записати 

 


=

−−=
m

j
iji

ZPYP
1

)](1[1)( . 

 

 Ймовірність події 
ij

Z  для системи, яка складається з однакових модулів 

визначається  

)()(
ij

i

Mij
GRPZP = , 

де  

M
P  – ймовірність справного стану модулів інформаційної системи 

підприємства;  

)(
ij

GR
 
– ймовірність утворення структури 

ij
G . 

 Ймовірність утворення достатніх структур перевірочних зв’язків. 

 В якості вихідної інформації для визначення достатніх структур 

можуть використовуватись: 
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– кількість перевірок в інформаційній системі підприємства; 

– значення локальних степенів вершини діагностичного графу ІСП; 

– матриця суміжності ДГ. 

Якщо матриця суміжності ДГ не відома, то тоді потрібно використати 

ймовірнісний підхід до визначення наявності в ДГ достатніх структур. 

Ймовірність утворення достатніх структур 
ij

G  на основі використання 

локальних степенів вершин ДГ може бути визначена при наступних умовах: 

1) обмежень на виконання елементарних перевірок немає; 

2) є лише одне обмеження на виконання елементарних перевірок – не 

допускаються кратні ребра в ДГ; 

3) є два обмеження на виконання елементарних перевірок – це не 

допускаються кратні ребра в ДГ і якщо )(
ij

vv  , то )(
ji

vv   для 

jiNji = ,,...,1, , Vvv
ji
, , де V  – множина вершин ДГ; 

4) є обмеження – в ДГ не повинно бути ребер між вершинами 
i

v  та 
j

v . 

Для всіх цих випадків вважаємо, що вершини не мають петель тобто 

виключаємо можливість самоперевірки модуля. 

Для випадку коли не має обмежень на виконання елементарних 

перевірок основною для визначення ймовірності )(
ij

GR  є наступна формула  

−=
=

+



1i

i
s , 

де  

s  – кількість ребер, що йде від домінуючої підмножини вершин 
i

D  до 

вершин графа 
ij

G , які залишилися; 

– кількість вершин в домінуючій підмножині 
i

D ; 

+

i
 – кількість ребер, що виходять з і-тої вершини графа 

ij
G ; 

  – сумарна кількість взаємних перевірок між модулями, які утворюють 

домінуючу підмножину 
i

D . 
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 В якості додаткового графа розглянемо граф 
ij

H , який утворюється з 

графа 
ij

G
 

шляхом додавання ребра в граф, що утворює домінуючу 

підмножину вершин 
i

D . Таким чином щоб ця частина )(
i

DG  представляла 

повний граф. 

 Позначимо ребра в графі 
ij

H  через 
ij

b  і поставимо їм у відповідність 

випадкові величини 
ij

 . Випадкова величина 
ij

  може приймати значення 

 










=

,,),,(0

;,),,(1

Hjiji

Hjiji

ij
Vvvvv

Vvvvv
     (3.35) 

 

де 
H

V – множина вершин графа
ij

H . 

 Далі складемо наступну суму  

 

)()2()1( ... k

ij ijijij
 +++= ,   (3.36) 

 

для всіх jiVvvji
Hji

 ,,:, , де 
)(l

ij


 
– випадкова величина, яка приймає 

значення 0 або 1 в залежності від того виконана чи ні елементарна перевірка 

ij
  в l -му випробувані. Тут під випробуванням розуміється випадковий 

процес утворення перевірочних зв’язків між модулями інформаційної 

системи підприємства в проміжку часу   . 

Величина інтервалу часу   вибирається за умови  
еп

t , де   – 

середній час зайнятості модуля системи. Експеримент повторюється k  разів. 

Отже, загальний час накопичення елементарних перевірок складає k . 

Оскільки в кожній елементарній перевірці задіяно два модуля, то 

максимально в кожному експерименті може бути виконано q  перевірок, де 









=

2


q  . 
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Для визначення ймовірності утворення достовірних структур 

перевірочних зв’язків розглянемо випадок коли в системі може бути 

виконано не більше однієї елементарної перевірки одночасно. 

Представимо ліві частини сум (3.36) у вигляді прямокутної матриці 

][
ij

  і виберемо з кожного її стовпця 0 або 1 елемент. Визначимо загальне 

число   різних варіантів вибору елементів матриці розмірності ][ kr   (по 0 

або 1 з кожного стовпця матриці ][
ij

  ). Для цього спочатку розглянемо 

кількість варіантів в яких є 1 елемент, 2 елементи, …, k  елементів.  

Позначимо дані величини через 
k

QQQ ...,,,
21

. Можна показати, що 

 

 

 

 

  )],1([

.................................................

;)]([

;)]([

;

1

2

1
23

1

1
12

1

−=

−=

−=

=

−

−

=

−
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krQrkrQ

ikrQrkrQ

ikrQrkrQ

krkrQ

kk

k

i

k

i

    (3.37) 

 

 де   kr, – кількість рядків та стовпців матриці ][
ij

  відповідно. 

 На основі      krQkrQkrQ
k
 ...,,,

21
 визначається загальне число 

різних варіантів вибору елементів із початкової матриці з 0 або 1 елемента з 

кожного стовпця: 


=

=
k

j
j

Q
1

 . 

Для кожного варіанту ,...,1, =mU
m

 вибору елементів з вихідної 

матриці утворимо нову суму ,= ijm
  де  

mij
U . 

Введемо подію }{  ==
ii

A . Тоді  для випадкової величини    

}...{)(
21





 AAAPP == .    (3.38) 
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Оскільки події 



 AAA ,...,,
21

 сумісні і незалежні вираз (3.38) можна 

представити у вигляді  


=

−−==



1

)](1[1)(
j

j
APP .     (3.39) 

 

Ймовірність )( 

j
AP  знаходиться як ймовірність того, що сума 

біноміальних випадкових величин буде дорівнювати певному значенню. При 

цьому враховуються всі ймовірності }1{ )( =l

ij
P   для kl ,...,1=  рівні 

)1(

1

−
=

NN
P
  . Тоді 









 −
−= j

j

K

Ki
PPCAP )1()( ,    (3.40) 

 

де  
j

K – кількість сумованих елементів для 
j

 . 

 Враховуючи те, що кількість сум з одним елементом дорівнює 
1

Q , з 

двома – 
2

Q , з k  елементами –  
k

Q , перетворимо (3.38) наступним способом 

 


=

−−−−==
k

i

Qi

i

iPPCP
1

])1(1[1)( 







 .  (3.41) 

 

 На основі виразу (3.41) визначається функція розподілу випадкової 

величини   тобто )( P  для r,...,2,1= . 

 Введемо наступне позначення )( 


== і 


−= LS , де 
=

+=



1i

i
L . 

Тоді  

)(}{}{ 


=−== PLSPSSPP
S

, де r,...,1,0= . (3.42) 

 Далі для кожного значення 


S  визначається ймовірність того, що всі 

вершини, які не входять в домінуючу підмножину 
i

D , отримують хоча б одне 

ребро з 
i

D .  
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Позначимо таку ймовірність 
S

R . Вона знаходить повторні випадки 

розподілу, коли кожний експеримент може мати −= NM  виключаючи 

один одного з рівними ймовірностями 
M

P
1

= . В даному випадку під 

експериментом розуміється розподіл одного ребра між вершинами, які не 

входять в 
i

D . 

Ймовірність 
S

R  можна знайти наступним чином 

 

 =
 smmmS M

PR
;,....,, 21

, де 
==

=
M

i
i

M

i
i

Smm
11

,1
 .  (3.43) 

 

Сума поширюється на всі можливі способи розбиття числа 


S  на M  

доданків ),...,1,0(,...,,
21

MjSmmmm
jM

=


. Сумовані ймовірності 

дорівнюють  





S

M

smmm
Mmmm

S
P

M

1

!!...!

!

21

;,....,, 21
= . 

 

Для розглянутого випадку ймовірність )(
ij

GR  знаходиться за 

формулою повної ймовірності  





 S

K

MS
Sij

PRGR = 
=

)( ,  

 

де  ймовірності 
S

R  та 
S

P  знаходяться з виразів (3.41) та (3.42) відповідно. 

 Значення ймовірності )(
ij

GR , яке характеризує СПЗ та кількісний 

показник надійності окремих модулів інформаційної системи підприємства 

дозволяє визначити ймовірність правильного адаптивного 

самодіагностування 
AS

P .  
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Таким чином, на основі проведених досліджень отримано ймовірність 

AS
P , яка характеризує достовірність адаптивного самодіагностування і є 

початковою величиною для організації методу адаптивного 

самодіагностування інформаційної системи підприємства. 

  

3.3. Дослідження впливу методів контролю та адаптивного 

самодіагностування на процес попередження наслідків відмов модулів 

інформаційної системи підприємства 

В більшості випадків функціональний контроль системи здійснюється 

наступним чином. Забезпечується неперервний контроль обчилювального 

процесу (КОП). Типовим прикладом такого контролю є використання 

мажорантних структур [67]. 

Проте, для неперервного контролю обчислювального процесу 

характерні всі недоліки функціонального контролю ІСП. Тому потрібно 

використовувати інші типи контролю. 

Одним зі способів вирішень проблеми контролю на протязі часу коли 

ІСП використовується за призначенням є перехід від неперервного КОП до 

часткового або періодичного. Такий контроль може бути виконаний на 

основі апаратних і програмних способів контролю. При частковому контролі 

обчислювального процесу є ймовірність неправильного розв’язання задачі. 

Проте, з’являється можливість організації взаємного контролю (контролю 

готовності (КГ)) модулів ІСП. Це дозволяє значно зменшити ймовірність 

видачі неправильного результату модулями ІСП. 

Ймовірність видачі неправильного результату позначимо через 
r

P  та 

визначимо таким способом 

 

21
}{

21 AAr
PPAAPP +==  , 
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де 

)/()/()/(
21031020101

XXXXPXXXPXXPPP
XA

= ;   (3.44) 

)/()/()/(
210310201

02
XXXXPXXXPXXPPP

XA
= .   (3.45) 

  

Через 3,2,1,,,
00

=iXXX
i

 позначимо події: 

0
X  – інформаційна система підприємства несправна; 

1
X – в результаті контролю готовності (КГ) ІСП  визнана справною; 

2
X – виникає порушення обчислювального процесу; 

3
X – в результаті виконання КОП відхилень в результатах обчислювального 

процесу не виявлено. 

 Ймовірності в формулах (3.44) та (3.45) дорівнюють відповідно 

 

0
1

0
PP

X
−= ;   =)/(

01
XXP ;   

1102
)/( PXXXP = ;   

w
PXXXXP =)/(

2103
;   (3.46) 

0
0

PP
X
= ;   −=1)/(

01
XXP ;   

s
PXXXP =)/(

102
;   

w
PXXXXP −=1)/(

2103
;   

  

В формулах (3.46) прийняті наступні позначення: 

 
0

P – ймовірність справного стану ІСП в деякий момент часу; 

1
P  – ймовірність виникнення порушень обчислювального процесу внаслідок 

апаратної несправності ІСП. В загальному випадку 1
1
→P ; 

s
P – ймовірність порушення обчислювального процесу внаслідок випадкових 

збоїв; 

 – ймовірність помилки контролю першого роду (хибна тривога); 

  – ймовірність помилки контролю другого роду (прохід відмови); 

w
P  – ймовірність виявлення відхилень в результаті обчислювального процесу 

при виконанні КОП. 

Тоді  

swwr
PPPPPP −−+−−=

00
)1)(1()1)(1(  .    (3.47) 
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У випадку, коли контроль готовності ІСП виконується на основі 

результатів взаємних перевірок між модулями системи можна вважати, що 

0= , а D−=1 , де D  – достовірність контролю. З врахуванням 

цього, (3.47) набуває вигляду KDBKP
r

−+= , де 

 

)1)(1(
0 w

PPK −−= ;      
sw

PPPB
0

)1( −= . 

 

Отже, ймовірність видачі неправильного результату можна представити у 

вигляді функціональної залежності від достовірності тобто )(DP
r

= .  

Аналіз даної залежності дозволяє зробити висновок, що зменшення 

ймовірності 
w

P  на деяку величину   призведе до збільшення ймовірності 
r

P  

на деяку величину  , де  +−= )1(
0

P  при 0=D  і на 
s

PP
0

=  при 1=D . 

Отже, при високій достовірності контролю системи 1→D  можна понизити 

вимоги до КОП і при цьому ймовірність 
r

P  збільшиться несуттєво (на 

величину  ). 

 У випадку коли в проміжках між моментами видачі результату 

системою контроль готовності модулів відбувається випадковим чином, то 

ймовірність )/(
01

XXP  обчислюється за наступною методикою. 

 Вихідна ймовірність представляється у вигляді 

  

21
}{)/(

2101 EE
PPEEPXXP +==  , 

де 

1
E  – подія того, що в інтервалі часу R  не буде контролю готовності )0( =S ; 

2
E  – подія того, що в інтервалі часу R  буде контроль готовності )0( SS

 та 

відмова не буде знайдена. 

Кількість КГ, які можна виконати за час R , знаходиться як число 

відновлень за випадковий час. В даному випадку S  можна знайти як 
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=
0

)(),()( dttfztGzG
R

 ,     (3.48) 

 

де )(tf
R  – щільність розподілу випадкової величини R . 

 Для випадку коли інтенсивність виникнення відмов стала, щільність 

розподілу випадкової величини R  в інтервалі часу ],[
1+ii

tt  також стала й 

дорівнює 

 











=

,,0

,
1

)(

ttпри

ttпри
ttf

R
    (3.49) 

де  0,
1

−=
+

tttt
ii

. 

 В рівності (3.48) через ),( ztG  позначена твірна функції випадкової 

величини 
t

N  (число КГ в інтервалі ),0( t ). Для інформаційних систем 

підприємств з більшим числом модулів можна вважати, що випадкові 

величини проміжків часу між сусідніми КГ мають показниковий розподіл з 

параметром  . Тому перетворення Лапласа твірної функції ),( ztG  має 

вигляд  

)1(

1
),(

zp
zpG

−+
=


. 

 

 Перетворення ),( zpG  дозволяє отримати твірну функцію ),( ztG . Після 

підстановки ),( ztG в (3.48) з врахуванням (3.49) отримаємо 

 )1(1
)1(

1
)( zte

zt
zG −−−

−
= 


. 

 Ймовірності 
1E

P  і 
2E

P  знаходяться як коефіцієнти при відповідних 

степенях 
SZ  розкладу функції )(zG  в ряд за степенями z . 
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t

e
GP

t

E


−
==

−



1
)0(

1
,  

   
0

)(

!

1
)(

2 =
==

zs

s

sE
dz

zGd

s
fsP . 

 

Ймовірність того, що в інтервалі часу R  буде )0( SS  КГ і відмова не 

буде виявлена можна обчислити за формулою повної ймовірності 

 


=

=
L

s

s

EE
sPP

1

)(
22

 . 

 

Таким чином шукана ймовірність )/(
01

XXP  обчислюється як 

 


=

=

−

+


−
=+=

L

s

s

zs

st

EE
dz

zGd

st

e
PPXXP

1
001

)(

!

11
)/(
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. 

 

Оскільки значення   мале, то із збільшенням S
 функція s

E
sP )(

2

 швидко 

спадає. Тому можна обмежитися першими двома членами тобто 1=S  і 2=S

. Відтак  

 

.
)22(2)1(11

)/(

2

22

01















t

ett

t

te

t

e

XXP

ttt



++−
+



+−
+



−
=

=

−−−  

 

 На основі функціональної залежності ймовірності пропуску відмов від 

значення t  при різних значеннях   можна визначити рекомендований 

інтервал видачі результату t , який забезпечить, при даній інтенсивності КГ 

( )  допустиму ймовірність пропуску відмови )/(
01

XXP . Або при заданій 
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інтенсивності видачі результату t  можна визначити таку інтенсивність КГ 

  при якій ймовірність )/(
01

XXP  не буде перевищувати максимально 

допустимого значення. Крім того можна говорити про слабку залежність 

ймовірності )/(
01

XXP  від  . Це означає, що досягнення заданої 

достовірності контролю забезпечується на основі інтенсивності КГ і менше 

залежить від достовірності окремих елементарних перевірок. 

 Отже, якщо при жорсткому (тобто в строго фіксовані моменти часу) 

виконанні КГ системи достовірність контролю кожного модуля була рівна 

−=1D , то при випадкових виконаннях КГ достовірність визначається як 

)/(1
01

XXPD −= . Крім того, вона може бути підвищена до заданого значення 

за рахунок збільшення інтенсивності виконання КГ в проміжках часу між 

двома послідовними моментами видачі результатів. Інтенсивність виконання 

КГ залежить, в основному, від степеня завантаженості модулів інформаційної 

системи підприємства та часу виконання елементарних перевірок. 

Особливості об’єктів на яких встановлюються інформаційні системи 

вимагають для попередження відмов модулів використовувати і контроль 

обчислювального процесу, і контроль технічного стану апаратних 

можливостей ІСП. При цьому погіршення характеристик контролю 

обчислювального процесу може бути компенсоване за рахунок підвищення 

відповідних показників контролю технічного стану ІСП. Ефект компенсації 

залежить від кількості елементарних перевірок (чим більше елементарних 

перевірок тим краще). В умовах функціонування ІСП найбільш реальним 

способом збільшення кількості елементарних перевірок є організація даних 

перевірок хаотичним чином.  

Висновки до розділу 3  

 В даному розділі розроблено методи контролю та адаптивного 

самодіагностування, на основі яких забезпечується функціональна стійкість 

інформаційної системи підприємства. Дані методи відрізняються від 
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існуючих способами виконання елементарних перевірок та можливістю 

закінчення процедури оцінки технічного стану інформаційної системи 

підприємства в будь-який момент часу. Крім того дані методи контролю та 

адаптивного самодіагностування використовуються під час роботи 

інформаційної системи підприємства за призначенням та під дією зовнішніх 

та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

 В розділі показано, що методи контрою та адаптивного 

самодіагностування чітко розмежовані. Вони виконують різні цілі та мають 

різні способи реалізації. 

 Показано, що потрібно використовувати декілька варіантів організації 

самоконтролю інформаційної системи підприємства. Для кожного варіанту 

запропоновано свій комплекс завдань пов’язаних з реалізацією 

самоконтролю системи. До найбільш характерних можна віднести завдання 

визначення ймовірності видачі інформації 
ВІ

P  та ОПТ

ВІ
P . Достовірність 

контролю технічного стану інформаційної системи підприємства 

визначається вибором стратегії самоконтролю ІСП та істотно відрізняється 

для кожного конкретного варіанту самоконтролю. 

 В основі розглянутого методу адаптивного самодіагностування ІСП 

лежить умова, що однієї елементарної перевірки достатньо для визначення 

стану модуля, що перевіряється, за умови, що перевіряючий модуль є 

справним. В цьому випадку, для виконання процедури адаптивного 

самодіагностування необхідно ідентифікувати структури перевірочних 

зв’язків, в якій справні модулі перевіряють всі інші модулі ІСП. Ймовірність 

правильного адаптивного самодіагностування 
AS

P  розглядається як 

ймовірність утворення такої структуру перевірочних зв’язків. 

 При використанні методів контролю та адаптивного 

самодіагностування може досягатися необхідна достовірність. Це 

забезпечується за рахунок відслідковування кожним модулем ІСП поточної 
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структури перевірочних зв’язків. Оскільки кожна структура перевірочних 

зв’язків характеризується певним значенням достовірності контролю та 

адаптивного самодіагностування. 

 Для попередження наслідків відмов ІСП використовується контроль 

правильності обчислювального процесу та контроль технічного стану ІСП. 

При цьому погіршення характеристик контролю обчислювального процесу 

може бути компенсоване підвищенням відповідних показників контролю 

технічного стану ІСП. Так досягнення заданої достовірності контролю 

переважно забезпечується інтенсивністю контролю готовності та, в меншій 

мірі, залежить від достовірності окремих елементарних перевірок. 
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РОЗДІЛ 4  

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКОЇ 

УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

4.1. Дослідження існуючих математичних моделей функціонально 

стійких складних технічних систем 

Відомо, що математична модель, яка описує формалізований процес 

функціонування складної технічної системи, зокрема, інформаційної системи 

підприємства, включає в себе лише основні характеристики. Додаткові 

характеристики в таких моделях не розглядаються. При розгляді 

функціональної стійкості систем головним завданням є визначення стану 

відмови системи. Тому процес функціонування розглядається як процес 

послідовної зміни станів.  

Тому основними частинами для математичних моделей є операції: 

– визначення типів несправностей (постійні, мигаючі чи збій); 

– встановлення закону розподілу для часу виникнення несправностей в 

системі; 

– формалізація поняття збою в інформаційної системи; 

В ролі параметрів, що описують процес функціонування інформаційної 

системи використовують: 

– час знаходження несправності в системі 
Д

t  ; 

– достовірність виявлення несправності D ; 

– ймовірність відновлення працездатності системи 
B

P ; 

– час відновлення працездатності системи 
B

T . 
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Для багатомодульних систем з пасивним та активним надлишковим 

ресурсом можливі декілька варіантів розкриття параметрів, які описують 

функціонування системи. 

Варіант 1. Даний варіант характеризується тим, що процедура 

діагностування та відновлення в системі не розглядається. Вважається, що 

будь-яка відмова в системі одразу виявляється та відбувається відновлення 

системи. Відмовою таких систем вважається стан коли виникає несправність, 

а надлишковий ресурс вже вичерпаний, тобто коли відмовить 1+N  модуль, а 

надлишкових модулів N . 

Варіант 2. Такий варіант відрізняється від першого тим, що враховує 

час відновлення системи. Припускається, що процедура виявлення модуля, 

що відмовив та відновлення системи шляхом заміни на справний модуль 

виконуються з ймовірністю рівною одиниці. Відмова системи може 

відбутися лише у випадку, коли під час відновлення системи виникне 

відмова ще одного модуля або коли відмовить більше одного  

модуля системи. 

Варіант 3. Такий варіант характеризується тим, що враховується лише 

процедура діагностування. При цьому вважчають, що несправність 

виявляється миттєво. Для таких моделей під відмовою системи розуміється 

стан, коли відмовлять усі резервні модулі та один модуль працюючої 

конфігурації або буде виявлена несправність.  

Варіант 4. Враховується не лише достовірність виявлення 

несправностей, ай ймовірність успішного відновлення системи. Приклад 

такої моделі розглянутий в роботі [61], де вводиться параметр 
0

P  – умовна 

ймовірність успішної заміни активного модуля, що відмовив, при наявності 

відмови і 
B

P  – умовна ймовірність ізоляції резервного модуля, що відмовив, 

при наявності відмови. Необхідно зазначити, що дані параметри враховують 

тільки якість алгоритмів, а апаратура, яка забезпечує дані алгоритми 

вважається безвідмовною. 
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Варіант 5. Відрізняється від варіанту 4 тим, що враховує час 

відновлення системи. Приклад такої моделі наведено в [104]. В такій моделі 

один модуль є активним, а другий знаходиться в стані ненавантаженого 

резерву, що очікує включення, коли активний модуль вийде з ладу. Відмовою 

системи вважається стан, коли після відмови активного модуля не 

відбудеться успішне відновлення системи або у випадку відмови обох 

модулів до моменту відновлення системи. Припускається, що наробіток на 

відмову і час відновлення задаються експоненціальним законом розподілу. 

Після відновлення системи в ній знову працюють два модулі: активний та 

резервний.  

Варіант 6. На даний час будуються моделі, в яких детально 

розглядається процес діагностування та відновлення системи. При цьому 

звертається увага, що, в міру того як система використовує свої ресурси, 

витрати на реалізацію процесу відновлення можуть зрости, враховуючи при 

цьому час відновлення. З цього випливає, що час відновлення системи різний 

на протязі всього процесу функціонування системи. Крім того, наслідки від 

появи несправностей в системі не рівноцінні. Тобто не однакова глибина 

областей поширення несправностей. Процес відновлення працездатності 

системи складається з декількох процедур кожна з яких має свою випадкову 

дію, що залежить від виду несправності. 

Проте, в нашому випадку, інформаційні системи підприємства 

функціонують автономно та мають жорсткі обмеження на час відновлення 

системи. Тобто може трапитися випадок, коли система не відновить 

працездатність за встановлений час. Для таких моделей під відмовою 

системи розуміється подія відмови всіх резервних модулів системи та одного 

модуля робочої конфігурації або відмова будь-якого модуля і його 

невиявлення або невідновлення помилки, що викликана даною відмовою або 

невідновлення працездатності системи після відмови на протязі 

встановленого часу. 
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Вибір кожної з розглянутих моделей залежить від поставлених вимог 

до адекватності опису зміни станів системи та точності отриманих 

результатів. 

Для інформаційних систем підприємства значну роль відіграє час 

знаходження несправності 
Д

t . Тому модель, яка описує функціонування 

інформаційної системи підприємства з точки зору її функціональної стійкості 

повинна враховувати параметр 
Д

t . Крім того, процедури виявлення 

несправностей і відновлення системи реалізуються засобами самої системи. З 

цього випливає, що параметри 
Д

t , D , 
B

P  і 
B

T  є функціями стану системи, 

тобто після виявлення кожної несправності і відновлення системи вказані 

параметри будуть змінюватися. 

Отже, можна зробити висновок, що жодна із розглянутих моделей не 

дозволяє в повній мірі досліджувати властивість функціональної стійкості 

інформаційної системи підприємства. Тому виникає необхідність розробити 

модель, яка здатна забезпечити задану точність результатів, що відображають 

функціональну стійкість інформаційної системи підприємства. Така модель 

буде враховувати введені параметри 
Д

t , D , 
B

P  і 
B

T .  

 

4.2. Формалізація основних типів процедур процесу функціонування 

інформаційної системи підприємства  

Як було зазначено вище, функціональна стійкість інформаційних 

систем підприємства може бути забезпечена на основі використання методів 

контролю та адаптивного самодіагностування для виявлення та локалізації 

несправностей в системі.  

Модель функціонально стійкої інформаційної системи підприємства 

повинна враховувати всі параметри, що описують функціонування та 

залежності даних параметрів від стану системи. 
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В основі такої моделі лежить представлення функціонування системи у 

вигляді процесу 
t
 : 

 

 ,,,,,
0

nТПNN
st

= ,  

де 

N – число активних модулів в системі; 

s
N – число модулів, які відмовили але продовжують працювати (тобто ті які 

ще не виявлені або виявлені але приймають участь в елементарних 

перевірках); 

ТП – тип процедури; 

0
n – номер операції; 

, – відповідні параметри процесу. 

 Процес 
t
  має наступні типи процедур: 

– накопичення перевірок для контролю системи (НК); 

– аналіз структури перевірочних зв’язків (АЗ); 

– накопичення перевірок для діагностики системи (НД); 

– аналіз сукупності результатів перевірок для визначення модуля, що 

відмовив (АД); 

– відновлення роботи системи (В). 

Номер операції 
0

n  відповідає номеру циклу всередині процедури. 

 Параметр   характеризує момент виникнення відмови відносно 

номера операції. 

Параметр   характеризує момент виявлення відмови відносно номера 

операції. 

Процес 
t

  може бути представлений у вигляді графу станів-переходу 

(рис. 4.1). На рисунку визначені стани об’єднані в блоки. Так в блок 

контролю (БК) входять K  станів, а в блок діагностування (БД) входять 


=

=
k

i

im
1

 станів, які відрізняються 
0

n , , . 
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Рис. 4.1. Граф станів-переходу функціонування інформаційної системи 

підприємства 
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Під відмовою системи будемо розуміти складну подію, яка складається 

хоча б з однієї з умов: 

– має місце відмова такої кількості модулів при якій система не взмозі 

виконувати мінімальний об’єм задач; 

– відмова модуля не визначена за встановлений період часу; 

– система після відмови одного з модулів не була відновлена за 

встановлений час. 

 Розглянемо окремо виділені типи процедур процесу 
t
 . 

 

4.2.1. Удосконалення інформаційної технології накопичення перевірок та 

аналіз структури перевірочних зв’язків  

 Процедура накопичення перевірок і аналізу структури перевірочних 

зв’язків можуть бути представлені у вигляді блоків контролю. При цьому 

блоки контролю розрізняються значеннями N , 
s

N , , . Всі блоки контролю 

ідентичні тобто мають однакове число станів і однакові зв’язки між ним. 

Розглянемо структуру начального блоку контролю та визначимо його основні 

елементи. 

 Оскільки організація контролю модулів в інформаційній системі 

підприємства відбувається згідно стратегії самоконтролю з випадковим 

виконанням елементарних перевірок, то виникає задача визначити момент 

часу коли необхідно припинити накопичення перевірок та розпочати 

виконання аналізу структури перевірочних зв’язків (СПЗ).  

Після виконання аналізу можливі дві ситуації. Перша полягає в тому, 

що буде видана інформація про справність всіх модулів системи. Друга – 

буде вказано на необхідність виконання додаткових елементарних перевірок. 

Після виконання додаткових перевірок знову проводиться аналіз СПЗ в 

результаті якого знову можливі дві ситуації. Таким чином процес 
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додаткового накопичення елементарних перевірок може повторюватися 

декілька разів. 

 Початкове накопичення елементарних перевірок назвемо основним 

циклом накопичення, а всі інші додаткові накопичення – додатковими 

циклами. Основний цикл накопичення має 1
0
=n , а додаткові – іn =

0
, де 

kі ,...,2= .  

 З точки зору достовірності контролю системи необхідно максимально 

збільшити час основного циклу накопичення для отримання більшого числа 

елементарних перевірок. Проте, при цьому збільшується час видачі 

інформації 
BI

T  про справність системи (проміжок часу між двома 

послідовними моментами видачі інформації про працездатність всіх модулів 

системи). 

 Специфіка таких задач та правильність їх розв’язків є причиною того, 

що в ІСП накладаються обмеження на час видачі сигналу про готовність її 

окремих модулів. Таким чином значення 
BI

T  бажано зменшувати. Отже, існує 

оптимальний час основного циклу накопичення. Можна показати, що існує 

оптимальне число додаткових циклів накопичення kn =
0

 і оптимальний час 

їх виконання. 

 Розглянемо випадок коли один з оптимізаційних параметрів D

(достовірність видачі інформації) заданий таким способом 
З

DD  , де 
З

D –

задана достовірність. Тоді задача може бути сформульована наступним 

чином: необхідно визначити час основного циклу накопичення 
ОЦ

T , що 

забезпечує мінімальне значення 
BI

T  та при цьому забезпечує виконання  

умови 
З

DD  . 

 Вихідною інформацією для розв’язання сформульованої задачі є 

залежність між ймовірністю видачі інформації 
BI

P  та часом виконання набору 

перевірок 
H

T . В даному випадку параметр 
ОЦ

T  співпадає з 
H

T  і тому 

ймовірність 
BI

P  можна виразити через значення 
ОЦ

T  наступним чином: 
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де L  – число значень близьке до 1 ( 1L ). 

 Для розв’язання отриманої задачі пропонується процес накопичення 

елементарних перевірок і аналізу СПЗ у вигляді ланцюга Маркова з 

дискретними станами і неперервним часом рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. Процес накопичення елементарних перевірок і аналізу структури 

перевірочних зв’язків 
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 Припускається, що після K -того додаткового циклу ймовірність 

LP
BI
= . Тому з похибкою не більшою значення )1( L− , можна вважати, що 

після K -того додаткового циклу накопичення елементарних перевірок буде 

видана інформація про справність модулів системи з достовірністю 
З

DD  . 

 Для графу станів складається система диференціальних рівнянь 

Колмогорова з якої визначається середній час перебування процедури 

контролю у всіх станах, за винятком стану видачі інформації. Отримуємо 
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  (4.1) 

де 

)(sP
i

– перетворення Лапласа ймовірності перебування процедури контролю в 

і-тому стані; 

i
  – інтенсивність переходу процедури контролю з і-того стану. 

У випадку, коли після зупинки циклу накопичення елементарних 

перевірок інформація про справність модулів системи не може бути видана з 

достовірністю 
З

DD  , виконується додатковий цикл 
1ДЦ

T . Ймовірність 
1

Q

того, що знадобиться додатковий цикл визначається на основі залежності 

)(
HBI

TfP =  таким способом  

 )(1
1 ОЦBI

TPQ −= .      (4.2) 

 

Не виключено, що потрібним буде другий 
2ДЦ

T , третій 
3ДЦ

T  і так далі до 

K -того – 
kДЦ

T додаткові цикли. Ймовірності даних подій 
k

QQQ ...,,,
32

 

визначаються наступним чином 

klTTPQ
l

i
ДЦОЦBIl i

,...,3,2,1
1

1

=






 +−= 
−

=

   (4.3) 

Враховуючи те, що  
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ОЦ
T=

1

1


, 

C
k

====
+2242

1
...

11


, 

kДЦ

k

T====
+1253

1
...

11


 

вираз (4.1) можна представити у вигляді: 

 

C
k

====
+2242

1
...
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−

=

++++++=
1

1
1

)(...)(
1

k

i
iДЦДЦОЦBI

QСTQСTСTT
k

.  (4.4) 

 

Необхідно знайти 
kДЦДЦОЦ

TTT ,...,,
1

 і K , при яких забезпечується 

мінімальне значення 
BI

T . 

При розв’язанні даної оптимізаційної задачі будемо враховувати 

наступні обмеження змінних 

 

,
2

bTT
ОЦ
        ,

2
dTT

iДЦ
    






+

−


Cd

bT
K 20 , 

 

де 
H

TT =
2

 , що задовольняє співвідношення =− )(1
2

TP
BI

,   – наперед задане 

значення, що прямує до нуля; b  – задає область накопичення елементарних 

перевірок при якій 0=
BI

P . Дослідження показують, що в більшості випадків 

en
b 5  (

en
 – час виконання елементарної перевірки); d – мінімальний час 

виконання додаткового циклу. Можна вважати, що 
en

d 2 . 

 Оскільки оптимальне значення для величини K  невідоме, то потрібно 

для всіх допустимих значень отримати локальний мінімум ( ) kjT
jBI

,...,1,
0

= . 
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Після цього необхідно серед отриманих K  значень ( ) 0

jBI
T  вибрати найменше, 

яке й буде глобальним екстремумом. 

 Для визначення кожного ( )0
jBI

T  спочатку визначають необхідні умови 

екстремуму (тобто стаціонарні точки 000 ,...,,
1 kДЦДЦОЦ

TTT ). Стаціонарні точки 

знаходяться з системи рівнянь 

 

,0=




ОЦ

BI

T

T
 0

1

=




ДЦ

BI

T

T
,  …., 0=





jДЦ

BI

T

T
.   (4.5) 

 

Далі визначається другий диференціал 
BI

Td 2 : 

 

jі

kДЦДЦДЦ
jі

ДЦДЦ

k

i

k

j
TTT

ДЦДЦ

BI

BI
TT

TT

Td
Td 


=

= =0 0
),....,,(

2

2

00

1

0

0

  (4.6) 

 

 В даному випадку для спрощення запису для 
ОЦ

T  вводиться нове 

позначення 
0ДЦ

T . 

 Коли диференціал 
BI

Td 2

 буде додатновизначеною квадратичною 

формою, то функція 
BI

T  матиме в точці стаціонарності ),...,,( 000

1 kДЦДЦОЦ
TTT  

мінімум. Встановлення того факту чи є квадратична форма (4.6) 

додатновизначеною виконується на основі власних значень 
j

  матриці, яка 

визначена елементами квадратичної форми. Якщо всі власні значення 
j

  

даної матриці додатні, дійсна симетрична квадратична форма є 

додатновизначеною. 

 Блок-схема визначення значень 
ОЦ

T , KT
iДЦ
,  представлена на  

рис. 4.3. 
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Знаходження власних значень  

Визначення квадратної  

Визначення при при  

Введення умов  

Визначення максимальної границі для  , 

 

Визначення   

Визначення точок стаціонарності 

системи рівнянь  ,  ….,  

Визначення   

  

Перевірка умови  

Визначення   

Виведення   відповідних значень Кінець 

 

 

 

Ні Так 

Так 

Ні 

Рис. 4.3. Блок-схема методики визначення параметрів 
1

0 0 0, ,..., ,
kОЦ ДЦ ДЦT T T K , які 

забезпечують мінімальне значення ВІT  при 
зD D  
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Результати моделювання показують, що при збільшені значення С  

число додаткових циклів накопичення елементарних перевірок зменшується. 

При цьому можуть бути отримані умови коли не потрібно виконувати 

додаткові цикли накопичення елементарних перевірок. Для цього необхідно 

порівняти значення ( )0
0=kBI

T  та ( )0
1=kBI

T , де ( )0
0=kBI

T – мінімальне значення 

середнього часу видачі інформації про справність модулів системи без 

додаткових циклів накопичення елементарних перевірок; ( )0
1=kBI

T – мінімальне 

значення середнього часу видачі інформації про справність інформаційної 

системи підприємства при одному додатковому циклі накопичення 

елементарних перевірок. 

Можна показати, що  

 

( ) ( ) )()(
2

0

1

0

0 ОЦBIОЦkBIkBI
TPTCTСTT −++−=−=

==
. 

 

Відповідно 0  при: 

 

( )
C

TP

TPTT

ОЦBI

ОЦBIОЦ 
−

−

)(1

)(
2 .    (4.7) 

 

Таким чином, коли виконується нерівність (4.7), додаткові цикли 

накопичення елементарних перевірок реалізовувати не потрібно. 

З практичної точки зору більш реальною є ситуація коли на час 
BI

T  

також накладається умова 
задBIBI

TT )( . 

Тоді обмеження для змінної K  визначатиметься з умови 

 

Cd

bT
K задBI

+

−


)(
0 .     (4.8) 
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Більш загальним є випадок коли оптимізується критерій, який залежить 

від параметрів 
BI

T  і D . В ролі такого критерію V  можна запропонувати: 

 

cpBI

HTT

CНДД
T

KK
DKKV

)(
+= ,     (4.9) 

де  

TД
KK , – відповідні вагові коефіцієнти; 

HTНД
KK , – нормовані коефіцієнти; 

cpBI
T )( – середнє значення часу видачі інформації про справність 

інформаційної системи підприємства; 

C
D – середнє значення достовірності видачі інформації про справність 

системи. 

 Граф станів-переходу для процесу накопичення елементарних 

перевірок і аналізу системи перевірочних зв’язків, буде мати наступний 

вигляд рис. 4.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Граф станів-переходу для процесу накопичення елементарних 

перевірок і аналізу системи перевірочних зв’язків 

 

Основний 

цикл 

накопиченн 

ЕП 

Аналіз 

СПЗ ІСП 

1-й 

додатковий 

цикл 

накопичення 

ЕП 

Аналіз 

СПЗ ІСП 

 

k-й 

додатковий 

цикл 

накопичення 

ЕП 

Аналіз 

СПЗ ІСП 

Видача інформації про 

справність ІСП з 

достовірністю  

Видача інформації про 

справність ІСП з пониженою 

достовірністю  
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На даному графі є два стани видачі інформації. Одному стану 

відповідає достовірність 
0

D , а другому – 
1

D . В даному випадку припустимо, 

що якщо в результаті аналізу структури перевірочних зв’язків виконуються 

завчасно обумовлені умови, то достовірність інформації вважаємо рівною 
0

D , 

в протилежному випадку – 
1

D . Тоді середнє значення достовірності дорівнює 

1100
DPDPD

C
+= , де 

0
P  і 

1
P – відповідні ймовірності видачі інформації з 

достовірністю 
0

D  і 
1

D . 

З врахуванням ймовірностей 
0

P  і 
1

P  середнє значення часу видачі 

інформації про справність інформаційної системи підприємства знаходимо 

наступним чином 

1100
)()()( PTPTT

BIBIcpBI
+= ,   (4.10) 

де  

0
)(

BI
T  – математичне сподівання часу видачі інформації з достовірністю 

0
D ; 

1
)(

BI
T – час видачі інформації з достовірністю 

1
D . 

 З врахуванням прийнятих обмежень для 
BI

T  отримаємо 
задBIBI

TT )()(
1
= . 

Ймовірності 
0

P  і 
1

P  знаходимо відповідно з наступних співвідношень  

10
1 PP −= ,  

−

=

=
1

1
1

k

i
i

QP .    (4.11) 

 

 Значення 
0

)(
BI

T  знаходимо на основі рівності (4.4) з врахуванням того, 

що 
задBI

TT )(
2
= . 

 Нормовані коефіцієнти для значень 
C

D і 
cpBI

T )(  знаходяться з виразів: 

1
1
=DK

НД
 та 1)( =

задBIHT
TK .  

 Після підстановки 
C

D ,
cpBI

T )( , 
HTНД

KK , , 
TД

KK ,  у співвідношення (4.9) 

для кожного значення K  (з області допустимих значень) визначається 

критерій V  . Значення K , 
ОЦ

T , kiT
іДЦ

,...1, = , при яких V  має максимальне 

значення є оптимальними. 
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 Після виконання основного циклу накопичення, і якщо необхідно, всіх 

додаткових циклів виконується видача інформації про справність модулів 

інформаційної системи підприємства. 

 Необхідно зазначити, що якщо в системі не має модулів, які відмовили, 

то процес знаходиться в одному із станів, що входить в склад початкового 

блоку контролю (ПБК). 

 У випадку коли відбувається відмова одного з модулів процес 

переходить в один із станів, що входить в склад блоку контролю з відмовою 

(БКВ). БКВ аналогічно як і ПБК може включати в себе основний і, за 

необхідності, додаткові цикли накопичення. 

 Особливий інтерес представляє ситуація коли в результаті виконання 

основного і всіх додаткових циклів, накопичення елементарних перевірок, 

модуль, що відмовив, не буде виявлено. Така ситуація приводить до видачі 

невірної інформації про стан інформаційної системи підприємства. В 

результаті цього несправний модуль може неправильно виконати свій 

алгоритм. Після видачі невірної інформації про технічний стан модулів 

процес переходить в стан, що відповідає повторному контролю. 

Припускається, що якщо модуль, що відмовив, буде визначений при 

повторному контролі, то спотворена інформація модуля, що відмовив, може 

бути відновлена і передана одному з справних модулів. Повторний контроль 

включає в себе основний цикл накопичення і, за необхідності, додаткові 

цикли. На графі станів-переходу (див. рис. 4.1) всі стани, що утворюють 

повторний контроль, представлені у вигляді повторного блоку контролю 

(ПБК) з параметром 1+= k . 

  Якщо ж при повторному контролі модуль, що відмовив, не буде 

виявлено, то інформаційна система підприємства переходить в стан повної 

відмови. 

Отже, удосконалено методику забезпечення властивості 

функціональної стійкості інформаційної системи підприємства, за рахунок 

представлення функціонування системи у вигляді формалізованого процесу, 



200 

 

 

в якому основними типами процедур є накопичення перевірок, аналіз 

перевірочних зв’язків, діагностування модуля, що відмовив та відновлення 

функціонування системи. Зазначена методика дозволяє забезпечити 

властивість функціональної стійкості інформаційної системи підприємства. 

 

  

4.2.2. Відновлення інформаційної системи підприємства після 

діагностування відмовившого модуля  

 Відновлення інформаційної системи підприємства відбувається шляхом 

відключення модуля, що відмовив або відключенням підозрілої пари. У 

випадку коли перед виконанням процедури діагностування задачі, які 

виконують модулі ІСП не перерозподілилися, то в процедуру відновлення 

також входить вибір модуля і передача йому задачі, яку виконував модуль, 

що відмовив. 

 Припускається, що засоби відновлення, з ймовірністю 
B

q , самі можуть 

виявитися несправними. Така ситуація призводить до повної відмови ІСП. 

Час відновлення вибирається з умови, що ймовірність перевищення 

випадковою величиною 
ДВ

t  встановленого значення 
0

T  повинна знаходитися 

у встановлених межах. Величина 
ДВ

t  визначається таким способом 

 

BДДВ
ttt += ,     (4.12) 

 

де 
Д

t – випадкова величина часу діагностування системи; 
B

t – випадкова 

величина часу відновлення ІСП. 

 Так само, як при виконанні діагностування, параметри процедури 

відновлення залежать від того, який підхід використовується після виявлення 

відмови в системі, тобто після виявлення підозрілої пари модулів.  
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Можливі два підходи: підхід, який пов’язаний з перерозподілом задач і 

підхід, відповідно якому, задачі не перерозподіляються. Для першого підходу 

величина 
0

T  рівна 
maxz

t , для другого – 
max0 w

tT = . 

 Час діагностування 
Д

t  для даних підходів дорівнює 
zД

tt =  та 
zxД

ttt +=  

відповідно. 

У випадку, коли величина 
ДВ

t  перевищує значення 
0

T , система 

переходить в стан повної відмови. Таким чином, час відновлення системи 
B

t  

може бути визначений у такий спосіб: 

– для першого підходу 

)1(

0 zB
tTt − ,     (4.13) 

де )1(

z
t  – час діагностування, розрахований для процедури діагностування з 

перерозподілом задач; 

– для другого підходу 

CTtP
ДВ

 }{
0

    (4.14)  

або 

  CtTttP
Bzx
−+ }{

0

)2( ,    (4.15) 

де )2(

z
t – час діагностування, розрахований для процедури діагностування без 

перерозподілу задач; C – стала величина, отримана на основі дослідження 

показників функціональної стійкості інформаційної системи підприємства. 

 Обирається максимальне значення часу діагностування  

 

Дwz
tt =)2(

max
 .     (4.16) 

В даному випадку 
Дw

t – час діагностування, при якому ймовірність переходу 

системи в стан повної відмови у зв’язку з перевищення обмеження 
maxw

t  

менша ніж V  . 

 Тоді 

CttTtP
ДwBx

−− }{
0

  

 або     
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CttT
ДwBtx

−− )(
0

 

або 

  CttTttT
ДwBДwB

−−−







+−−− )(exp

1
1

00



.    (4.17) 

  

Час відновлення в даному випадку визначається як найбільше значення 

B
t  при якому виконується нерівність (4.17).  

 При розв’язанні практичних задач доводиться розглядати обернену 

задачу: за відомим (заданим) часом відновлення 
B

t  потрібно визначити 

ймовірність переходу інформаційної системи підприємства в стан повної 

відмови в зв’язку з перевищення заданого обмеження 
0

T .  

Дана ймовірність може бути визначена наступним способом 

 

  .)(exp
1

)(1}{1}{

00

000

ДwBДwB

ДwBtДВДВДВ

ttTttT

ttTTtPTtPP
x

−−−







+−−=

=−−−=−==




  (4.18) 

 

4.3. Удосконалення методики забезпечення властивості функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства 

 Методика забезпечення функціонально стійкої інформаційної системи 

підприємства ґрунтується на досліджені графу станів-переходу 

(див. рис. 4.1), який описує процес 
t

 . Проте, дане дослідження складне в 

силу низки причин. 

 По-перше, випадкова величина часу перебування процесу у виділених 

станах не підпорядковується експоненціальному закону розподілу. Тому, не 

можуть бути використані характеристичні моделі. 
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 По-друге, ймовірності переходу із стану в стан є функціями часу 

перебування системи в стані з якого відбувається перехід. Крім того, дані 

ймовірності залежать від того в яких станах система перебувала раніше. 

Тому, не можливо використовувати апарат напівмарківських процесів. 

 Для того, щоб використовувати граф станів –переходу для дослідження 

процесу 
t
  необхідно збільшити число станів в графі. Таке збільшення числа 

станів графу дозволить обійти вказані труднощі. Проте, таку графову модель 

складно зобразити через велику кількість станів та неможливістю визначення 

всіх параметрів переходів. 

 Тому пропонується новий підхід. Відповідно новому підходу 

виконується послідовне використання графу станів. Необхідно зазначити, що 

при кожному використанні графу відбувається зміцнення його станів. Таким 

чином кожному графу станів відповідає певний рівень зміцнення. 

 Розглянемо графову модель процесу 
t
 , яка складається з декількох 

рівнів зміцнення, в зворотному порядку, починаючи з верхнього третього 

рівня (рис. 4.5).  

 

 

Рис. 4.5. Третій рівень зміцнення графової моделі процесу 
t
  

Справний стан 

(N молулів) 
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(N-1 молулів) 
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Повна відмова 

системи 

Справний стан 

(N-2 молулів) 

 

Відмова в системі 

 

 

 
 

 
 

 



204 

 

 

Розподіл інтегральних об’єднаних станів на складові їх станів 

приводить до другого рівня зміцнення (рис. 4.6).  

  

 

Рис. 4.6. Другий рівень зміцнення графової моделі процесу 
t
  

 

В свою чергу, кожний стан другого рівня зміцнення функціонально 

стійкої ІСП може розбитися на більш детальні стани, які можна розглянути 

окремо. На першому рівні стани ІСП вже не можуть бути представлені у 

вигляді сукупності більш детальних станів. 

Діагностування 

модуля, що 

відмовив 

Повна відмова 

інформаційної 

системи 

підприємства 

Інтегральний об’єднаний 

стан 

Виявлена відмова 

при контролі 

Відновлення 

інформаційної 

системи 

підприємства 
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Відмінною особливістю першого рівня зміцнення є наступна 

обставина. Для графу станів-переходу, який відповідає першому рівню, 

визначення всіх ймовірностей переходів в стан повної відмови (ПВ) є 

складною задачею. Знання всіх ймовірностей переходів необхідно для 

визначення, виділених, трьох ймовірностей 
321

,, RRR . Тому для першого 

рівня розглядається підхід завдяки якому виділені ймовірності 
321

,, RRR  

визначаються без попереднього визначення всіх ймовірностей переходів в 

графі станів. 

Розглянемо методики визначення ймовірностей 
321

,, RRR . 

 

Визначення ймовірності переходу в стан повної відмови з процедури 

контролю 
1

R  . 

Після виконання процедури контролю, перехід в стан повної відмови 

можливий за двох причин: 

1) модуль, що відмовив буде проконтрольований але не достатньо (з 

помилкою другого роду); 

2) модуль, що відмовив залишиться не проконтрольованим за 

встановлений час 
K

t . 

Ймовірність переходу в стан повної відмови через першу причину 

розглянуто вище. Тут припустимо, що дана ймовірність відома і  

дорівнює )(
1 KK

tP . 

Ймовірність переходу в стан повної відмови через другу причину 

)(
2 KK

tP  можна визначити за допомогою наступної методики. 

Припустимо, що повторні блоки контролю не допускаються і відоме 

оптимальне значення кількості додаткових циклів K  та ймовірності 
ОЦ

S , 

kiS
іДЦ

,...1, = , де 
іДЦ

S  ймовірності того, що буде потрібний і-тий додатковий 

цикл. Тоді ймовірність )(
2 KK

tP  знаходиться з умови 
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kk ДЦДЦДЦДЦОЦОЦK
SSSP +++= ...

112
   (4.19) 

 

де 
iДЦ

  ймовірність того, що модуль, що відмовив, не буде 

проконтрольований за час 
y

t . 

 Надалі замість 
ОЦ

S  будемо використовувати позначення 
ДЦ

S . 

Ймовірності 
iДЦ

 можна представити як  

 

( ) )(
0

ttftf
KyДЦ i
−== ,  

 

де 
0

t  – випадкова величина проміжку часу між останнім моментом видачі 

результату контролю і моментом появи відмови. 

 Функція )(
0

ttf
KДЦ i
−=  має експоненціальний характер і 

представляється у вигляді  

)( 0ttt

ДЦ

iKy

i
ee

−−−
==


. 

 

 Оскільки 
0

t  є випадковою величиною, то і 
iДЦ

 – випадкова величина. 

Припустимо, спочатку, що на інтервалі часу ],0[
iK

t  щільність розподілу 

випадкової величини 
0

t  має стале значення, рівне 
iK

t

1
. В такому випадку 

щільність розподілу також стала величина 

 

( ) 1

1
−−


−= iK

iДЦ

t
ef


. 

 

 Згідно з (4.19) величина 
2K

P  є сумою рівномірно розподілених 

незалежних випадкових величин. В цьому випадку щільність розподілу 

випадкової величини 
2K

P  дорівнює 
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,

,*...**)(
12

iii

kДЦДЦОЦK

ДЦДЦДЦ

xxxP

Sx

fffpf

=

=

 

iДЦx
f – щільність розподілу 

iДЦ
x ; * – символ, що означає згортку функцій. 

 Щільність розподілу випадкової величини 
iДЦ

x
 

 

( ) 1

1
1 −−

−= iK

i

iДЦ

t

ДЦ

x
e

S
f


. 

 

Використовуючи перетворення Лапласа до функції 
iДЦx

f , отримаємо 

 

zeS
zF

iK

i

iДЦ t

ДЦ

z
)1(

1
)( −

−
= .    (4.20) 

 

З (4.20) для перетворення Лапласа випадкової величини 
2K

P , отримаємо 

 


=

−
−

=
k

i
t

ДЦ

KP
iK

i

K eSz
zF

0 )1(

11
)(

2
 . 

 

 Після зворотного перетворення для щільності розподілу випадкової 

величини 
2K

P має місце наступна рівність 

 


=

−

−

−−
=

k

i
t

ДЦ

K

P
iK

i

K eSK

p
pf

0

1

)1(

1

)!1(
)(

2
 , 

 

де P  значення випадкової величини 
2K

P , ]1,0[=P . Таким чином, з 

ймовірністю, що дорівнює значенню D , можна стверджувати, що значення 

2K
P  не буде більшим, ніж значення A , де  
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=

−
−

=
k

i
t

ДЦ

K

iK

i
eSK

A
D

0 )1(

1

!


. 

  

Для середнього значення 
2K

P  маємо 

 

 
=

−
−+

=
k

i
t

ДЦ

СK
iK

i
eSK

K
pP

0 )1(

1

)!1(
)(

2  .    (4.21) 

 

 Розглянемо тепер випадок коли щільність розподілу випадкової 

величини 
0

t  на інтервалі ],0[
iK

t  є монотонно спадною функцією вигляду 

 

i

i

K

K

t
t

ttt
f

00
/2

0

−−
= , 

 

де велечина   показує на скільки значення 0
0
=t  більш ймовірне, ніж 

K
tt =

0
.  

 Для даного випадку щільність розподілу випадкової величини 
iДЦ

  

визначається наступним чином [127]: 

=




=

ДЦ

iДЦ

ДЦ

ДЦt
d

dt
tff 0

0
)]([)(

0
.   (4.23) 

 

В (4.23) входять 

 




ДЦK

ДЦ

nlt
t i

+
= )(

0
  і 


=


=



1
0

ДЦ
ДЦ

d

dt
.  (4.24) 

 

Із (4.22) і (4.24), співвідношення (4.23) набере вигляду  
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−−−
=

 22

2

)(

i

iii

iДЦ

K

KKK

t

nlttnlt
f





,   (4.25) 

де ]1,[ iKte
−

= . 

 Позначимо через 
iДЦ

Z  випадкову величину 
ii ДЦДЦ

S  . На основі 

співвідношення (4.25) можна визначити щільність розподілу випадкової 

величини 
iДЦ

Z   

zt

S

z
nltt

S

z
nlt

zf

i

iii

iДЦ

K

iДЦ

KK

iДЦ

K

Z 22

2

)(


 −−−

= . 

 

 Шукана величина 
2K

P  буде сумою k  взаємнонезалежних величин 

kДЦДЦДЦ
ZZZ ,...,,

10
, щільності розподілу яких, відповідно, дорівнюють 

kДЦДЦДЦ
fff ,...,,

10
. 

 Щільність розподілу випадкової величини 
2K

P знаходиться як згортка 

відповідних щільностей розподілу випадкових величин 
kДЦДЦДЦ

fff ,...,,
10

, 

тобто 

ДЦkДЦДЦK ZZZP
fffpf *...**)(

102

=  . 

 

 Отже, фінальний вираз для ймовірності переходу інформаційної 

системи підприємства в стан повної відмови з процедури контролю 
1

R  має 

вигляд 

CKKCKK
PPPPR

21211
−+= . 

 

 На основі представленої методики визначення ймовірності 
1

R  

розроблено алгоритм, блок-схема якого зображена на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Блок-схема визначення ймовірності переходу в стан повної відмови 

з процедури контролю 
1

R   

  

Визначення ймовірності переходу в стан повної відмови з процедури 

діагностування 
2

R . 

Раніше було розглянуто два випадки виконання процедури 

діагностування. В першому випадку після відключення підозрілої пари 

модулів, задачі які вони виконували, передаються другим модулям. Повна 

відмова інформаційної системи підприємства в даному випадку можливий в 

результаті невірного діагностування тобто пропуску модуля, що відмовив. 

Ймовірність такої відмови розглянута в третьому розділі.  

Більш складним є випадок коли після відключення підозрюваної пари 

модулів перерозподіл задач не здійснюється. Повна відмова системи стає 

можливою через перевищення встановленого обмеження 
maxw

t . Таки чином, 

визначення ймовірності переходу в стан повної відмови зводиться, 

переважно, до знаходження ймовірності того, що сумарний час виявлення та 

Вводяться дані: параметри контролю 

 

–параметр розподілу випадкової величини , 

 

 

Визначення ймовірності 

 

Визначення ймовірності 
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діагностування модуля, що відмовив перевищить значення 
maxw

t , тобто 

}{
max0 wzx

tttPP += . 

В даному випадку одна із сумованих випадкових величин 
x

t  є 

неперервною випадковою величиною, а друга 
z

t – дискретною випадковою 

величиною. 

Оскільки процедура діагностування розбивається на основний та 

додаткові цикли діагностування, то випадкова величина 
z

t  може приймати 

значення:  

 

=
ОЦ

t
0
 , 

 +=
11 ДЦОЦ

tt , 

 ++=
212 ДЦДЦОЦ

ttt , 

…………………………… 

 ++++=
mДЦДЦДЦОЦm

tttt ...
21

  . 

 

Припустимо, що ймовірності вказаних значень випадкової величини 
z

t  

відомі та дорівнюють 
mДЦДЦДЦОЦ

MMMM ...,,,,
21

. Тоді, для функції розподілу 

випадкової величини 
zx

ttY += , отримаємо 
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−

−−
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 В тому випадку, коли випадкова величина 
x

t  має щільність розподілу 

вигляду  

x

x

t

xxt
ettf

 −
= 2)( . 
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 Функцію розподілу можна представити у вигляді 
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Знаючи )(YF
y , знаходимо ймовірність 

0
P : 
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Якщо після завершення процедури діагностування можливе відключення 

пари модулів (при недостатній достовірності діагностування), то шукана 

ймовірність 
2

R  дорівнює значенню ймовірності 
0

P . В тому випадку, коли 

відключається лише один модуль, ймовірність 
2

R  знаходиться як  

 

DD
PPPPR

002
−+= .    (4.27) 

 

де 
D

P – достовірність діагностування модуля, що відмовив. 

 Для випадку коли відключається пара модулів розроблено алгоритм 

обчислення 
2

R  (рис. 4.8). 
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 Рис. 4.8. Блок-схема визначення ймовірності переходу в стан повної відмови 

з процедури діагностування 
2

R   

 

Визначення ймовірності переходу в стан повної відмови з процедури 

відновлення 
3

R  . 

 Із стану відновлення системи в стан повної відмови можна перейти з 

двох причин 
1

A  і 
2

A . В даному випадку 
1

A  – подія відмови засобів 

відновлення, 
2

A  – подія перевищення випадкової величини 
ДВ

t  встановленого 

обмеження 
0

T , де 
BДДВ

ttt += , 
BД

tt , – незалежні випадкові величини. 

Вводяться дані: ; ,  

 

Обчислюється  

,  

                              , 

    ……………….. 

      

Визначається функція розподілу 

 

 

Визначається ймовірність 
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 Вважається, що ймовірність події 
1

A  відома та дорівнює 
B

q , а функція 

розподілу випадкових величин 
BД

tt ,  рівна 
zt

F  і 
Bt

F  відповідно. Тоді, 

ймовірність переходу інформаційної системи підприємства в стан повної 

відмови з процедури відновлення 
3

R  визначається так 

 

 
ДВBДВB

PqPqR −+=
3

,     (4.28) 

де  




−−=−=
0

)()(11
ztzttДВ

tdFttFFP
zBДВ

.    (4.29) 

 Методика визначення ймовірності 
3

R  може бути представлена таким 

способом (рис. 4.9). 

 

 

 

Рис. 4.9. Блок-схема визначення ймовірності переходу в стан повної відмови 

з процедури відновлення 
3

R  

Після того як визначені ймовірності переходів в стани повної відмови 

1
R , 

2
R  і 

3
R  (параметри другого рівня), можуть бути знайдені параметри 

третього рівня функціонально стійкої інформаційної системи підприємства. 

Вводяться дані:  

, , ,  

Обчислюється ймовірність  

 

Визначається ймовірності 
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Так, наприклад, ймовірність 
1

P  визначається таким способом 

 

)1)(1)(1(1
3211

RRRP −−−−= . 

 

При визначені ймовірностей 
1

R , 
2

R  і 
3

R  використовуються параметри 

першого рівня, які визначаються в результаті імітаційного моделювання. 

 

4.4. Розробка методології побудови функціонально стійкої узагальненої 

інформаційної системи виробничого підприємства 

Методологія побудови функціонально стійкої узагальненої 

інформаційної системи виробничого підприємства полягає в об’єднанні 

систем, що забезпечують функціонально стійкий технологічний процес та 

складаються з виробничого технологічного обладнання, оснащеного 

датчиками, сенсорами, контролерами Programmable Logic Controller (PLC), 

виконуючими пристроями Programmable Automation Controller (PAC) та 

класів інформаційних систем оперативного виробничого планування таких 

як: MRP II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource 

Planning), APS (Advanced Planning & Scheduling Systems) і MES 

(Manufacturing Execution Systems).  

Після утворення узагальненої інформаційної системи виробничого 

підприємства необхідно забезпечити її функціональну стійкість. 

Забезпечення властивості буде розділено на дві паралельні гілки. Перша гілка 

забезпечує функціональну стійкість технологічного процесу. Друга – 

функціональну стійкість всієї системи. Опишемо дві гілки більш докладно. 

Гілка перша. 

Етап 1. 

Крок 1. Розробляється математична модель функціонально стійкого 

технологічного процесу, що забезпечується інформаційними системами 
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виробничого підприємства на основі використанням математичного апарату 

псевдообернених матриць. 

Крок 2. Описується та моделюється технологічний процес, що 

забезпечується за рахунок функціонування інформаційних систем 

виробничого підприємства. 

Етап 2.  

Формується функція керування параметрами технологічного процесу 

виробничого підприємства для забезпечення функціональної стійкості даного 

процесу за такими кроками. 

Крок 1. Задаємо початковий стан 𝑥(0) = 𝑥0 та кінцевий стан 

 𝑥(𝑁) = 𝑥𝑁. 

Крок 2. Задаємо параметр відхилення 휀 > 0, який визначає сукупність 

можливих відхилень (толерансів) для виробу від вимог стандарту. 

Крок 3. Знаходимо матрицю 

Θ(𝑁) = 𝐴𝑁−1𝐴𝑁−2…𝐴1𝐴0. 

 

Крок 4. Знаходимо матрицi Θ(𝑁, 𝑡) = 𝐴𝑁−1𝐴𝑁−2…𝐴𝑡 для всіх 

𝑡 = 0,1,…𝑁 − 1, Θ(𝑁,𝑁) = E. 

Крок 5. Знаходимо матриці 𝑊(𝑡) = Θ(𝑁, 𝑡)𝐶(𝑡), для всіх 

 𝑡 = 0,1,…𝑁 − 1. 

Крок 6. Знаходимо матрицю 

 

Φ(𝑁) = ∑𝑁−1𝑘=0 𝑊(𝑘)𝑊
𝑇(𝑘). 

 

Крок 7. Знаходимо псевдообернену матрицю Φ+(𝑁). 

Крок 8. Знаходимо керування 𝑢(𝑡) = 𝐾(𝑡)(𝑥𝑁 − 𝛩(𝑁)𝑥0), де 𝐾(𝑡) =

𝑊𝑇(𝑡)Φ+(𝑁) для всіх 𝑡 = 0,1,…𝑁 − 1. 

Крок 9. Знаходимо матрицю  

𝑍𝑁 = 𝐸 −Φ
+(𝑁)Φ(𝑁). 
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Крок 10. Перевіряємо умову  

 

‖𝑍𝑁(𝑥𝑁 − Θ(𝑁)𝑥0)‖ < 휀: 

виконання даної умови вказує на те, що керування 𝑢(𝑡) розвязує задачу про 

випуск продукції з заданими допусками 

‖𝑥(𝑁) − 𝑥𝑁‖ < 휀; 

 

в іншому випадку керування 𝑢(𝑡), яке забепечує випуск продукції з 

допусками, не існує. 

Етап 3.  

Використовується метод аналізу технологічного процесу, що 

забезпечується інформаційними системами виробничого підприємства. 

Даний метод включає в себе та використовує запропоновані означення, 

умови та критерії функціональної стійкості технологічного процесу. 

Гілка друга. 

Під час функціонування узагальненої інформаційної системи 

підприємства за призначенням модулі системи, окрім основних задач 

виконують взаємні перевірки. Під час проведення взаємних перевірок 

можливі два варіанти розвитку подій. 

Варіант 1. Якщо під час виконання циклу самоконтролю не було 

отримано жодної елементарної перевірки, результат якої свідчить про 

наявність несправності в модулях системи, то видається результат 

самоконтролю, тобто інформація, що система працює в штатному режимі. 

Після видачі результатів самоконтролю починається новий цикл перевірок.  

Варіант 2. У випадку коли під час виконання методу самоконтролю 

один з результатів елементарних перевірок виявляє несправність, то цикл 

самоконтролю припиняється і починається робота методу адаптивного 

самодіагностування. 
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В залежності від того, який момент часу приймається за початок 

процедури адаптивного самодіагностування, можливі дві стратегії 

адаптивного самодіагностування. 

Перша стратегія. Метод адаптивного самодіагностування починається в 

момент початку останнього циклу самоконтролю 
k

t . При цьому 

враховуються елементарні перевірки, що виконані за час  . Згідно даної 

стратегії, після появи результату елементарної перевірки, що показує 

наявність несправності в узагальненій інформаційній системі підприємства, 

результати отримані до цього часу не аналізуються і апріорні ймовірності 

справного стану модулів системи на момент часу 
0

t  не визначаються. 

Дешифрація синдрому здійснюється після закінчення роботи методу 

адаптивного самодіагностування. 

Друга стратегія. Метод адаптивного самодіагностування починається в 

момент часу 
0

t . На основі результатів елементарних перевірок, які виконані 

за час  , визначаються апріорні ймовірності справності модулів 

інформаційної системи підприємства. Після виконання методу адаптивного 

самодіагностування обчислюються апріорні ймовірності справного та 

несправного стану модулів на основі якого формується результат 

адаптивного самодіагностування та визначається його достовірність. 

Етап 5.  

Відновлення інформаційної системи підприємства відбувається шляхом 

відключення модуля, що відмовив або відключенням підозрілої пари 

модулів. У випадку коли перед виконанням процедури діагностування задачі, 

які виконують модулі ІСП не перерозподілилися, то в процедуру відновлення 

також входить вибір модуля і передача йому задачі, яку виконував модуль, 

що відмовив. 

Методологію побудови функціонально стійкої узагальненої 

інформаційної системи підприємства можна представити у спосіб наведений 

на рис. 4.10. 
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Формується функція керування 

параметрами технологічного 

процесу виробничого 

підприємства підприємства для 

забезпечення функціональної 

стійкості 

Так 

Виявлення 

несправного модуля 

Інформаційні системи, які 

забезпечують технологічний 

процес 

Класи інформаційних систем 

оперативного виробничого 

планування 

Узагальнена інформаційна система підприємства 

Розробляється математична 

модель функціонально стійкого 

технологічного процесу матриць 

Метод аналізу технологічного 

процесу, що забезпечується 

інформаційними системами 

виробничого підприємства 

Метод контролю 

Метод адаптивного 

самодіагностування 

Парирування наслідків 

нештатних ситуацій 

Відновлення 

функціонування  

Забезпечення властивості функціональної стійкості  

Ні 

Так 

Ні 

Рис. 4.10. Методологія побудови функціонально стійкої узагальненої 

інформаційної системи виробничого підприємства  
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Отже, методологія побудови функціонально стійкої узагальненої 

інформаційної системи підприємства полягає у спільному виконанні методів 

та методик забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем, що 

забезпечують функціонально стійкий технологічний процес. 

Таким чином, за рахунок виконання двох гілок процесу, забезпечується 

функціональна стійкість всієї узагальненої інформаційної системи 

виробничого підприємства. 

Висновки до розділу 4 

Під час аналізу існуючих методів та моделей щодо забезпечення 

властивості функціональної стійкості складних технічних систем було 

зроблено висновок, що вони не дозволяють проводити оцінку надійності та 

відмовостійкості інформаційних систем із встановленою точністю. 

Запропонована методика забезпечення властивості функціональної стійкості 

дозволяє знаходити параметри діагностування інформаційних систем 

підприємств із заданою точністю. 

В основі методики забезпечення функціональної стійкості, що 

відповідає заданим вимогам, лежить представлення функціонування 

інформаційної системи підприємства у вигляді процесу .
t
  Основними 

типами процедур формалізованого процесу є накопичення перевірок, аналіз 

перевірочних зв’язків, діагностування модуля, що відмовив та відновлення 

інформаційної системи підприємства. 

Процедура накопичення перевірок і аналізу структури перевірочних 

зв’язків може бути представлена у вигляді графа станів-переходів, на основі 

якого визначаються основні параметри даної процедури такі як: мінімальний 

час видачі інформації про стан інформаційної системи підприємства з 

заданою достовірністю, оптимальне значення для часу виконання основного 

та додаткових циклів накопичення перевірок. 
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Основні параметри процедури діагностування розраховуються в 

залежності від моменту часу, коли було виявлено відмову в системі відносно 

циклів контролю. Крім того, при визначені шуканих параметрів необхідно 

враховувати залежність процедури діагностування та відновлення. Дана 

залежність відображається на обмеженнях, які накладаються на час 

діагностування. 

Оскільки дослідження графа станів-переходу, який описує методику 

забезпечення функціональної стійкості інформаційної системи підприємства 

у вигляді процесу 
t

 , ускладнене, то запропоновано новий підхід. Згідно 

запропонованого підходу виконується послідовне використання графу станів. 

При кожному використанні графу станів відбувається зміцнення його станів. 

Таким чином, кожному графу станів відповідає певний рівень зміцнення. 

Особливістю першого рівня зміцнення графу станів-переходу є спосіб 

визначення основних ймовірностей переходу процесу 
t

  в стан повної 

відмови без попереднього обчислення всіх ймовірностей переходів в графі 

станів. 

Вперше розроблено методологію побудови функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи виробничого підприємства, яка включає 

в себе інформаційні системи забезпечення функціонально стійкого 

технологічного процесу та системи оперативного виробничого планування. 

Функціональна стійкість такої узагальненої системи забезпечується за 

рахунок використання запропонованих методів контролю технічного стану та 

адаптивного самодіагностування, а також відновлення працездатності 

системи. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО 

СТІЙКОЇ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

5.1. Результати математичного моделювання процесу діагностування 

інформаційної системи підприємства 

5.1.1. Основні положення та припущення математичного моделювання 

Для підтвердження правильності розробленого науково-методичного 

апарату проведено математичне моделювання процесу діагностування 

інформаційної системи підприємства. При цьому, інформаційна система 

розбивалась на кілька підсистем, які містять в собі певне число модулів. 

Передбачається, що розбиття на підсистеми може здійснюватися за будь-

яким принципом: функціональним, просторовим, тощо. Для розбиття на 

підсистеми важливе значення має кількість модулів у кожній підсистемі – 

вона не повинна перевищувати 30 модулів. Дане обмеження обумовлено 

обмеженістю обчислювальної потужності сучасної мікропроцесорної техніки 

під час рішення класу NP-повних задач. При обмежені в 30 модулів система 

діагностування може протягом прийнятного часу видати діагноз – технічний 

стан модулів підсистеми.  

Технічний стан підсистеми видається у вигляді бінарного вектору: 

 

   0,0,0,1,0,1,0,...,1,0,0 , 1,2,...,iS s i N= = = , 

 

де  

0is =  – позначає працездатний стан обчислювального модуля Мі; 
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1is =  – позначає непрацездатний стан обчислювального модуля Мі. 

Математичне моделювання проводилось з метою визначення основних 

показників діагностування: 

1) D – достовірність діагностування; 

2) tд – час діагностування – час від моменту відмови деякого модуля до 

моменту видачі алгоритмом аналізу технічного стану модулів S. 

Разом із тим, інші основні показники діагностування не моделювались, 

що обумовлено такими судженнями: 

1) П – повнота діагностування – відсоток апаратного та програмного 

забезпечення обчислювального модуля, що підлягає перевірці під час 

діагностування. Дана характеристика повністю обумовлена тестовим 

завданням, що пересилається кожному модулю під час виконання 

елементарної перевірки. В залежності від того, на скільки буде охоплено 

тестовою перевіркою все обладнання, такою і буде повнота діагностування; 

2) Г – глибина діагностування – характеризує масштабування процедури 

виявлення несправностей «до типового елементу заміни», «до плати», «до 

елемента», тощо. В даному випадку глибина діагностування повністю 

обумовлена методом діагностування, в результаті якого визначається 

непрацездатний обчислювальний модуль. 

Інші припущення, прийняті в роботі під час проведення моделювання: 

– передбачається, що всі обчислювальні модулі, що входять до складу 

підсистеми, зв’язані з іншими модулями підсистеми. Тобто існує принаймні 

один маршрут передачі інформації між будь-якою парою модулів 

підсистеми; 

– всі модулі підсистеми не є абсолютно надійними. Приймається, що на 

момент початку процедури діагностування, кожний модуль має певну 

апріорну ймовірність працездатного стану, яка позначена p та варіюється під 

час моделювання в таких значеннях: 
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 0,80; 0,85; 0,90; 0,95p = ; 

 

– в алгоритмі аналізу діагностичної інформації (результатів перевірок) 

задається заданий рівень достовірності діагностування, який виконує роль 

ознаки припинення накопичування результатів перевірок в пам’яті модуля, 

що буде виконувати зазначений алгоритм. Задана достовірність варіюється 

під час моделювання із такими значеннями: 

 

 зад 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 0,98D = ; 

 

– поточний час моделювання та час діагностування визначався в 

умовних одиницях часу (уоч), за які прийнято кілька машинних циклів 

роботи процесора на власній тактовій частоті.  

– обчислювальні модулі функціонують за циклічною схемою та 

виконують основні задачі певний період часу Tпер. Під час моделювання 

прийнято, що кожний модуль має випадкове значення Tпер, що розподілене за 

рівномірним законом розподілу в таких межах: 

 

 8;10 ( )перT уоч= ; 

 

– частина періоду розв’язання основних задач відводиться на 

розв’язання сервісних задач, обробки переривань та виконання 

діагностичних завдань. Саме протягом цього часу виконується елементарна 

перевірка: перевіряючий відсилає до перевіряємого модуля тестову задачу, 

превіряємий виконує її та відправляє назад результат тестової задачі, 

перевіряючий модуль порівнює отриманий результат із еталонним та видає 
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результат перевірки rij. Цей час отримав назву – час паузи Tп, який задається 

для кожного модуля також випадковим чином в межах:  

п пер(15...25)T T=  ; 

 

– накопичення діагностичної інформації моделюється у відповідності до 

методу умовної передачі інформації. У випадку, коли результат перевірки 

rij=1, то цей результат поповнює матрицю результатів i-го модуля. Причому 

поповнення здійснюється заміною попереднього результату. У випадку, коли 

rij=0, то накопичення результатів виконується в два етапи: 1) аналогічне 

поповнення матриці результатів i-го модуля; 2) пересилка оновленої матриці 

результатів i-го модуля до j-го модуля із подальшим доповненням і 

оновленням матриці результатів j-о модуля. Причому, будь-який елемент 

матриці Rj старе оновлюється таким чином: якщо старе значення rij було 0, а 

нове – 1, то записується нове значення rij=1; якщо старе значення rij було 1, а 

нове – 0, то залишається 0; 

– після накопичення інформації (поповнення матриці результатів 

перевірок), кожний модуль обчислює ймовірність видачі правильного 

результату, що слугує ознакою завершення накопичення результатів. Якщо 

значення даної ймовірності буде вище ніж Dзад, то даний модуль припиняє 

виконання перевірок і починає виконувати алгоритм аналізу результатів 

перевірок;  

– кількість результатів перевірок, накопичених даним модулем, 

позначається як Kпер; 

– суть алгоритму аналізу результатів перевірок полягає в обчисленні 

апостеріорних ймовірностей працездатного стану всіх модулів та визначення 

поточного технічного стану модулів підсистеми S={si}. Причому модуль, що 

зміг накопичити швидше за всіх інших перевірки, що задовольняють 

вищезазначеній ознаці, аналізує тільки результати, які зберігаються в пам’яті 

даного модуля; 
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– на цьому процедура діагностування закінчується і визначається 

правильність проведеного діагностування методом порівняння S={si} із 

заданим технічним станом на початку моделювання; 

– обчислення достовірності діагностування D здійснюється за рахунок 

виконання 100 разів процедури діагностування із заданим числом 

непрацездатних модулів та випадковим розподілом непрацездатних модулів; 

– помилки першого та другого родів PI та PII не обчислювались. Це 

обумовлено неможливістю виділити пропущені та хибні відмови, якщо в 

підсистемі задається кілька непрацездатних модулів.  

Моделювання здійснювалось на персональному комп’ютері Intel ® 

Celeron ® CPU J3455, 1,5 GHz, 8 Gb з операційною системою Windows 10 Pro 

на мові програмування Jawa SE 8. 

Середній час моделювання однієї процедури діагностування не 

перевищував 2,5 хвилини, що є прийнятним для моделювання зазначених 

процедур із розмірністю підсистеми N<30 модулів. 

 

5.1.2. Результати моделювання системи із N = 15 модулів 

Результати моделювання процедури діагностування інформаційної 

системи що складається із N=15 модулів, наведено в табл. 5.1 – 5.4. Під час 

моделювання фіксувались параметри діагностування: достовірність D, обсяг 

діагностичної інформації Kпер, час діагностування tд за умови варіювання 

кількості відмов у підсистемі Nвід, значень заданої достовірності 

діагностування Dзад та апріорної імовірності працездатного стану модулів p. 
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Таблиця 5.1 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=15 модулів за умови p=0,80 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 42 48 56 62 67 

tд 121 138 151 164 182 

N
в
ід

=
2
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 45 52 64 70 78 

tд 122 140 163 181 196 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 49 61 74 83 96 

tд 126 146 182 206 221 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00 

Kпер 58 72 88 100 111 

tд 137 163 206 242 264 

N
в
ід

=
8
 

D 0,94 0,94 0,97 0,98 0,99 

Kпер 70 90 104 124 137 

tд 149 192 238 294 328 

N
в
ід

=
1
0
 

D 0,89 0,91 0,94 0,97 0,99 
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1 2 3 4 5 6 7 

Kпер 89 110 128 151 162 

tд 178 228 281 360 417 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,81 0,85 0,91 0,95 0,98 

Kпер 116 136 161 185 198 

tд 222 290 360 481 559 

Таблиця 5.2 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=15 модулів за умови p=0,85 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 37 42 49 56 61 

tд 103 119 133 148 163 

N
в
ід

=
2
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 39 46 58 66 74 

tд 105 124 143 163 178 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 42 54 69 82 94 

tд 109 132 163 190 204 

N
в
ід

=
6
 D 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

Kпер 49 65 83 101 112 

tд 119 150 188 226 244 

N
в
ід

=
8
 

D 0,94 0,94 0,97 0,98 0,99 

Kпер 59 81 100 126 138 

tд 132 177 222 276 306 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,89 0,91 0,94 0,97 0,99 

Kпер 74 100 124 154 165 

tд 159 213 267 341 391 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,81 0,85 0,91 0,95 0,98 

Kпер 95 124 155 188 199 

tд 201 270 340 453 525 

 

Таблиця 5.3 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=15 модулів за умови p=0,90 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 33 37 43 49 55 

tд 86 101 114 131 143 

N
в
ід

=
2
 D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

Kпер 34 40 52 62 71 

tд 88 109 156 144 161 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 36 47 63 81 93 

tд 93 118 144 173 186 

N
в
ід

=
6
 

D 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 

Kпер 39 58 78 101 113 

tд 102 136 171 210 224 

N
в
ід

=
8
 

D 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 

Kпер 47 73 97 129 140 

tд 115 163 207 259 283 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

Kпер 58 90 121 157 168 

tд 140 197 252 322 364 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,82 0,86 0,91 0,96 0,98 

Kпер 73 111 150 191 201 

tд 179 249 321 426 492 
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Таблиця 5.4 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=15 модулів за умови p=0,95 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 28 31 36 43 49 

tд 68 82 96 115 124 

N
в
ід

=
2
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 28 34 46 58 67 

tд 71 93 103 126 143 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 29 40 58 80 91 

tд 76 104 125 157 169 

N
в
ід

=
6
 

D 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 

Kпер 30 51 73 102 114 

tд 84 123 153 194 204 

N
в
ід

=
8
 

D 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 

Kпер 36 64 93 131 141 

tд 98 148 191 241 261 

N
в
ід

=
1
0

 

D 0,9 0,92 0,95 0,97 0,99 

Kпер 43 80 117 160 171 

tд 121 182 238 303 338 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,82 0,86 0,91 0,96 0,98 

Kпер 52 99 144 194 202 

tд 158 229 301 398 458 
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За результатами моделювання побудовано графіки залежності 

достовірності діагностування D, кількості перевірок Kпер та часу 

діагностування tд від кількості відмов у підсистемі Nвід за умови різних 

значень заданої достовірності діагностування Dзад та апріорної імовірності 

працездатного стану модулів p, для підсистеми, що складається із N=15 

модулів (рис. 5.1 – 5.12) 

 

 

Рис. 5.1. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=15 

 

Рис. 5.2. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=15 
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Рис. 5.3. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=15 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=15 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 2 4 6 8 10 12 Nвід

tд, уоч

Dзад=0,98

Dзад=0,95

Dзад=0,90

Dзад=0,85

Dзад=0,80

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

0 2 4 6 8 10 12 Nвід

D

Dзад=0,98

Dзад=0,95

Dзад=0,90

Dзад=0,85

Dзад=0,80



234 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=15 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=15 
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Рис. 5.7. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=15 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=15 
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Рис. 5.9. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=15 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=15 
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Рис. 5.11. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=15 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=15 
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Аналіз графіків представлених залежностей дозволяє зробити висновок, 

що процедура самодіагностування є збіжною. Для будь-якої відмовної 

ситуації, що задавалась випадковим чином, результат діагностування було 

встановлено за певний обмежений час.  

Разом із тим, з урахуванням прийнятного часу діагностування, були 

випадки неправильного оцінювання відмовної ситуації. Тобто в результаті 

моделювання не отримано 100-відсоткової достовірності діагнозу. Це 

обумовлено наявністю невизначеності в кожному результаті елементарної 

перевірки кожного модуля, що в свою чергу пояснюється не помилками в 

алгоритмі аналізу результатів перевірок, а баєссовським оцінюванням 

апостеріорних ймовірностей працездатного стану кожного модуля. Зазначені 

апостеріорні імовірності обумовлюють достовірність діагностування як 

імовірність правильного прийняття рішення про відмовну ситуацію в 

системі.  

Невизначеність результатів елементарних перевірок обумовлена 

прийнятою в роботі математичною моделлю (системи оцінювання апарату) 

результату елементарної перевірки: 

0, , ;

1, , ;

0 1, ,

i j

ij i j

i

якщо v v справні

r якщо v справний v несправний

x v несправний




= 


= 

            (5.41) 

де vi – перевіряючий модуль системи, vj – модуль системи, який 

перевіряється. 

В даній математичній моделі результат елементарної перевірки 

приймається як булева змінна 0 або 1. У випадку, якщо перевіряючий модуль 

є несправним, то в математичній моделі вважається, що перевіряючий 

модуль видає будь-який випадковий результат 0 1x =   за рівномірним 

законом розподілу.  

Під час виконання елементарної перевірки, в якій беруть участь два 

модуля, перевіряючий модуль порівнює результат тестового завдання, що 
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виконує модуль, який перевіряється із еталонним значенням тесту. за 

результатами перевірки видається реальний результат перевірки: 

 

0, ;
*

1, .
ij

якщо результат тесту співпадає з еталонним
r

результат не співпадає з еталонним


= 


   (5.42) 

 

Саме ці невизначеності обумовлюють помилки першого та другого роду 

під час моделювання процедури діагностування: 

1I IIP P D+ = − ,                        (5.43) 

де  PI – ймовірність пропущеної відмови; 

PII – ймовірність «хибної тривоги»; 

D – достовірність діагностування. 

Разом із тим, слід відзначити, що процедура самодіагностування 

інформаційної системи не дає можливості визначити помилки першого та 

другого роду. В результаті отриманого діагнозу за певною відмовною 

ситуацією, якщо число відмов в системі Nвід>1, неможливо виділити 

пропущену відмову від «хибної тривоги». Наприклад, за реальної відмовної 

ситуації (5-й, 8-й модулі несправні), отримано діагноз: несправні 5-й та 9-й 

модулі. Для цього прикладу немає можливості виділити помилки першого та 

другого родів. Тому робиться висновок про неправильне визначення 

відмовної ситуації. Ймовірність неправильного визначення відмовної 

ситуації доповнює до 1 достовірність діагностування, яка є основним 

показником ефективності діагностування. 

За результатами моделювання визначено зміну достовірності діагносту-

вання від числа модулів, що відмовили Nвід. за різних значень заданого рівня 

достовірності Dзад та p (див. рис. 5.1, 5.4, 5.7. 5.10). Аналіз даних графіків 

показує, що за умови відсутності модулів, що відмовили Nвід=0, в усіх 

випадках буде 100-відсоткова достовірність D=1. За умови малого числа 

відмов у системі Nвід<5 достовірність діагностування наближається до 1: 

0,98D  . За умови значної кількості відмов Nвід = 6 … 12 для системи із 



240 

 

 

N = 15 модулів, достовірність діагностування в будь-яких умовах вище 

ніж Dзад. 

Це підтверджує основну властивість адаптивного самодіагностування – 

можливість діагностування із достовірністю не нижче заданої. 

Зазначена властивість обумовлена застосованою інформаційною 

технологією накопичення діагностичної інформації в рамках запропонованої 

в роботі методики адаптивного самодіагностування інформаційної системи 

підприємства. Дана інформаційна технологія полягає в накопиченні кожним 

модулем системи результатів перевірок та в оцінюванні обсягу діагностичної 

інформації (результатів перевірок) кожним модулем. Якщо обсяг 

діагностичної інформації дозволяє видати діагноз із достовірністю не нижче 

зданої, то даним модулем приймається рішення на проведення алгоритму 

аналізу діагностичної інформації. 

Обсяг діагностичної інформації – це кількість результатів перевірок Kпер, 

що накопичені модулем перед виконанням алгоритму, фіксувався під час 

проведення математичного моделювання процедури діагностування. За 

графіками залежностей Kпер від числа модулів, що відмовили Nвід (див. рис. 

5.2, 5.5, 5.8, 5.11) можна зробити такі висновки. 

При малому числі відмов 
від 2N   діагностування здійснюється на основі 

обсягу діагностичної інформації Kпер<50 за умови заданої достовірності 

зад 0,80D  . Даний обсяг діагностичної інформації для системи із N = 15 

модулів є незначним. Його можна порівняти із потужністю множини ребер 

повнозв’язного графу, в якому ( 1) 210m N N=  − =  ребер. При збільшенні 

заданої достовірності Dзад до рівня 0,98, обсяг діагностичної інфоррмації 

зростає до Kпер = 150 … 200. Це обумовлено тим, що в системі проводяться 

перевірки поки не буде можливість видати діагноз із заданою достовірністю. 

Обсяг діагностичної інформації характеризує час діагностування tд – час 

від моменту початку процедури діагностування до моменту видачі діагнозу. 

Даний параметр показує час «існування відмови» в системі.  
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Аналіз графіків залежностей часу діагностування tд від числа Nвід (див. 

рис. 5.3, 5.6, 5.9, 5.12) дозволяє зробити такі висновки.  

З ростом числа відмов зростає час діагностування. Причому дане 

зростання має експоненціальний характер. Це обумовлено особливостями 

технології накопичення результатів діагностування. При значній кількості 

відмов Nвід>N є необхідність накопичення значного числа результатів 

перевірок для того, щоб підмножина справних модулів перевірила всі модулі, 

що входять до множини несправних з якомога більшим числом перевірок. В 

такому випадку є можливість видачі діагнозу із заданою достовірністю. 

Аналіз значень часу діагностування дозволяє розраховувати число 

операцій, на які треба робити відкат назад в обчислювальному процесі під 

час виявлення відмови одного або декількох модулів. Це необхідно робити, 

щоб відмова модуля не вплинула на обчислювальний процес та не призвела 

до помилки обчислень під час функціонування інформаційної системи за 

призначенням. 

Саме тому цікаво простежити, як вплине збільшення числа модулів в 

системі на показники діагностування. 

 

 

5.1.3. Результати моделювання системи із N = 20 модулів 

Результати моделювання процедури діагностування інформаційної 

системи що складається із N=20 модулів, наведено в табл. 5.5 – 5.8. Під час 

моделювання фіксувались параметри діагностування: достовірність D, обсяг 

діагностичної інформації Kпер, час діагностування tд за умови варіювання 

кількості відмов у підсистемі Nвід, значень заданої достовірності 

діагностування Dзад та апріорної імовірності працездатного стану модулів p. 
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Таблиця 5.5 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=20 модулів за умови p=0,80 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 57 72 81 90 101 

tд 144 163 178 214 225 

N
в
ід

=
2
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 62 78 88 99 109 

tд 157 172 184 217 228 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 65 83 97 108 121 

tд 164 186 200 224 239 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 73 95 112 124 138 

tд 180 207 223 242 258 

N
в
ід

=
8
 

D 0,95 0,97 0,99 0,99 0,99 

Kпер 82 109 132 144 158 

tд 198 232 248 270 294 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,93 0,95 0,98 0,99 0,99 

Kпер 95 129 156 170 184 

tд 218 259 283 318 344 

N
в
ід

=
1

2
 D 0,9 0,93 0,96 0,98 0,99 

Kпер 105 150 186 208 220 
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Таблиця 5.6 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=20 модулів за умови p=0,85 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

tд 241 292 332 381 419 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,86 0,9 0,94 0,97 0,98 

Kпер 120 177 223 258 274 

tд 272 337 394 460 516 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,8 0,86 0,91 0,96 0,98 

Kпер 141 205 277 329 356 

tд 308 384 465 578 656 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 52 67 77 86 96 

tд 127 148 164 195 209 

N
в
ід

=
2
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 56 73 83 95 104 

tд 136 158 173 206 219 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 58 78 92 104 116 

tд 143 171 192 219 239 

N
в
ід

=
6
 D 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 64 89 106 120 133 
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Таблиця 5.7 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=20 модулів за умови p=0,90 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

tд 155 192 217 242 264 

N
в
ід

=
8
 

D 0,95 0,97 0,99 0,99 0,99 

Kпер 71 101 124 139 153 

tд 171 215 245 275 302 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,93 0,95 0,98 0,99 0,99 

Kпер 80 118 146 165 179 

tд 190 242 282 320 352 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,90 0,93 0,96 0,98 0,99 

Kпер 90 137 174 200 214 

tд 212 274 332 380 420 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,86 0,90 0,94 0,97 0,98 

Kпер 103 162 208 246 263 

tд 241 315 393 454 511 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,81 0,86 0,91 0,96 0,98 

Kпер 123 190 258 319 340 

tд 274 358 399 557 634 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 48 62 72 83 90 

tд 109 133 151 177 192 
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N
в
ід

=
2
 

D 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 50 67 78 90 98 

tд 116 144 163 194 211 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 51 74 87 100 112 

tд 121 157 185 214 238 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 

Kпер 54 83 100 115 127 

tд 131 176 211 243 270 

N
в
ід

=
8
 

D 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 

Kпер 59 92 116 135 147 

tд 145 198 242 279 310 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,94 0,94 0,97 0,98 0,99 

Kпер 65 108 136 159 173 

tд 163 224 281 322 360 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,91 0,92 0,95 0,98 0,99 

Kпер 74 124 161 191 207 

tд 184 255 331 380 421 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,87 0,90 0,93 0,97 0,98 

Kпер 87 148 192 235 253 

tд 209 294 393 448 505 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,81 0,87 0,91 0,96 0,98 

Kпер 105 174 239 310 325 

tд 241 331 432 537 613 
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Таблиця 5.8 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=20 модулів за умови p=0,95 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 43 57 68 79 85 

tд 92 118 137 158 176 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 44 62 73 86 93 

tд 95 130 152 183 202 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 44 69 82 96 107 

tд 100 142 177 209 238 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 

Kпер 45 77 94 111 122 

tд 106 161 205 243 276 

N
в
ід

=
8
 

D 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 

Kпер 48 84 108 130 142 

tд 118 181 239 284 318 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,94 0,94 0,97 0,98 0,99 

Kпер 50 97 126 154 168 

tд 135 207 280 324 368 

N
в
ід

=
1

2
 D 0,91 0,92 0,95 0,98 0,99 

Kпер 59 111 149 183 201 



247 

 

 

 

За результатами моделювання побудовано графіки залежності 

достовірності діагностування D, кількості перевірок Kпер та часу 

діагностування tд від кількості відмов у підсистемі Nвід за умови різних 

значень заданої достовірності діагностування Dзад та апріорної імовірності 

працездатного стану модулів p, для підсистеми, що складається із N=20 

модулів (рис. 5.13 – 5.24) 

 

 

 

Рис. 5.13. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=20 
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Dзад=0,90
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Dзад=0,80

tд 155 237 331 379 422 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,87 0,9 0,93 0,97 0,98 

Kпер 70 133 177 223 242 

tд 178 272 392 442 500 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,82 0,87 0,91 0,96 0,98 

Kпер 87 159 220 300 309 

tд 207 305 466 516 591 
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Рис. 5.14. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=20 

 

 

 

Рис. 5.15. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=20 
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Рис. 5.16. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=20 

 

 

 

 

 

Рис. 5.17. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=20 
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Рис. 5.18. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=20 

 

 

 

 

 

Рис. 5.19. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=20 
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Рис. 5.20. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=20 

 

 

 

Рис. 5.21. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=20 
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Рис. 5.22. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=20 

 

 

 

Рис. 5.23. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=20 
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Рис. 5.24. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=20 

 

 

Моделювання процедури самодіагностування системи із N = 20 модулів 

дозволило зробити такі висновки. Збільшення модулів системи призвело до 

підвищення обсягу діагностичної інформації Кпер та часу діагностування tд. 

Графіки залежностей достовірності діагностування від числа модулів, 

що відмовили Nвід. за різних значень заданого рівня достовірності Dзад та p 

(див. рис. 5.13, 5.16, 5.19. 5.22) показали, що тенденції зміни достовірності 

діагностування, у порівнянні із результатами моделювання системи N = 15, 

залишаються такими ж самими. Це підтверджує правильність проведених 

експериментальних досліджень. Аналіз даних графіків показує, що за умови 

відсутності модулів, що відмовили Nвід=0, в усіх випадках буде 100-

відсоткова достовірність D=1. За умови малого числа відмов у системі Nвід<7 

достовірність діагностування наближається до 1: 0,98D  . За умови значної 

кількості відмов Nвід = 8 … 16 для системи із N = 20 модулів, достовірність 

діагностування за будь-яких умов вище ніж Dзад. Саме цей результат 
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підтверджує основну властивість адаптивного самодіагностування – 

можливість діагностування із достовірністю не нижче заданої. 

Аналіз графіків залежностей кількості результатів перевірок Kпер від 

числа модулів, що відмовили Nвід (див. рис. 5.14, 5.17, 5.20, 5.23) показав, що 

при малому числі відмов 
від 2N  , діагностування здійснюється на основі 

обсягу діагностичної інформації Kпер<100 за умови заданої достовірності 

зад 0,80D  . Даний обсяг діагностичної інформації для системи із N = 20 

модулів можна порівняти із потужністю множини ребер повнозв’язного 

графу, в якому ( 1) 380m N N=  − =  ребер. При збільшенні заданої 

достовірності Dзад до рівня 0,98, обсяг діагностичної інформації зростає до 

Kпер = 300 … 350. Це обумовлено тим, що в системі проводяться перевірки 

поки не буде можливість видати діагноз із заданою достовірністю. Разом із 

тим, слід зазначити, що величина Кпер є випадковою величиною, а на 

графіках наведено середнє значення після 100 процедур діагностування із 

заданими вихідними даними. 

Також необхідно відмітити, що обсяг діагностичної інформації Кпер є 

пропорційним до часу діагностування tд, який характеризує час «існування 

відмови» в системі.  

Аналіз графіків залежностей часу діагностування tд від числа Nвід (див. 

рис. 5.15, 5.18, 5.21, 5.24) показує, що за малого числа відмов 
від 4N   час 

діагностування не перевищує 250 у.о.ч. (умовних одиниць часу). При значній 

кількості відмов Nвід = 8 … 16 зростає час діагностування. Але значення tд не 

перевищує рівня в 650 у.о.ч. 

Проведений аналіз графіків показав, що існує певний інтерес, як буде 

вести себе адаптивне самодіагностування інформаційної системи при 

розширенні системи до N = 25 модулів.  
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5.1.4. Результати моделювання системи із N = 25 модулів 

 

Результати моделювання процедури діагностування інформаційної 

системи, що складається із N=25 модулів, наведено в табл. 5.9 – 5.12. Під час 

моделювання фіксувались параметри діагностування: достовірність D, обсяг 

діагностичної інформації Kпер, час діагностування tд за умови варіювання 

кількості відмов у підсистемі Nвід, значень заданої достовірності 

діагностування Dзад та апріорної імовірності працездатного стану модулів p. 

 

Таблиця 5.9 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=25 модулів за умови p=0,80 

 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 75 87 94 109 117 

tд 166 192 218 248 266 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 80 93 103 122 132 

tд 178 208 240 268 289 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 83 99 120 139 152 

tд 194 225 262 295 321 

N
в
ід

=
6
 D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 86 112 143 161 176 
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tд 209 248 285 330 356 

N
в
ід

=
8
 

D 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 90 125 164 188 203 

tд 226 274 317 366 396 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 

Kпер 97 144 192 221 237 

tд 246 300 347 409 440 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,93 0,95 0,97 0,99 0,99 

Kпер 104 163 220 258 278 

tд 268 331 382 452 488 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,9 0,93 0,96 0,98 0,99 

Kпер 117 186 258 300 324 

tд 292 360 422 500 545 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,88 0,91 0,94 0,98 0,99 

Kпер 137 214 296 344 377 

tд 318 396 463 554 606 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,84 0,88 0,92 0,97 0,98 

Kпер 146 243 339 403 438 

tд 349 438 510 614 678 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,8 0,85 0,9 0,95 0,98 

Kпер 166 277 392 473 513 

tд 384 479 572 680 745 
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Таблиця 5.10 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=25 модулів за умови p=0,85 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 67 81 88 104 114 

tд 149 178 203 234 252 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 71 85 96 115 126 

tд 158 193 224 253 278 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 73 90 111 131 144 

tд 170 211 244 281 309 

N
в
ід

=
6
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 76 101 130 151 165 

tд 184 232 269 313 344 

N
в
ід

=
8
 

D 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 80 114 149 177 191 

tд 198 256 299 349 383 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 

Kпер 86 131 175 206 223 

tд 213 280 330 391 426 

N
в
ід

=
1

2
 D 0,93 0,95 0,97 0,99 0,99 

Kпер 93 149 202 241 261 
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Таблиця 5.11 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=25 модулів за умови p=0,90 

 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

tд 233 308 366 433 474 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,90 0,93 0,96 0,98 0,99 

Kпер 105 170 237 281 305 

tд 255 334 407 481 530 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,88 0,91 0,94 0,98 0,99 

Kпер 122 196 272 324 355 

tд 277 369 449 536 590 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,84 0,88 0,92 0,97 0,98 

Kпер 133 223 313 381 412 

tд 305 407 499 596 660 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,80 0,85 0,90 0,95 0,98 

Kпер 152 258 361 446 482 

tд 336 447 561 662 731 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 60 75 83 98 110 

tд 131 163 187 219 238 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 62 78 90 107 121 
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tд 138 178 207 238 268 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 64 82 103 123 135 

tд 146 196 227 266 298 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 66 91 118 142 154 

tд 158 216 252 297 332 

N
в
ід

=
8
 

D 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 69 102 135 165 179 

tд 170 237 281 333 370 

N
в
ід

=
1

0
 

D 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 

Kпер 74 117 158 192 208 

tд 179 261 313 372 413 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,93 0,95 0,97 0,98 0,99 

Kпер 83 134 183 223 243 

tд 199 285 351 415 459 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 

Kпер 92 154 217 262 285 

tд 217 309 392 462 515 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,88 0,91 0,95 0,97 0,99 

Kпер 107 179 249 304 334 

tд 237 343 434 518 573 

N
в
і

д
= 1
8
 D 0,85 0,88 0,93 0,96 0,98 
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Таблиця 5.12 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=25 модулів за умови p=0,95 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

Kпер 121 204 286 360 386 

tд 262 377 489 577 641 
N

в
ід

=
2

0
 

D 0,81 0,86 0,91 0,96 0,98 

Kпер 138 238 329 419 451 

tд 288 414 551 644 717 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 52 69 77 93 107 

tд 114 149 172 205 224 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 53 70 83 100 115 

tд 118 163 191 223 257 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 54 73 94 115 127 

tд 122 182 209 252 286 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 56 80 105 132 143 

tд 133 200 236 280 320 

N
в
і

д
= 8
 D 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 
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За результатами моделювання побудовано графіки залежності 

достовірності діагностування D, кількості перевірок Kпер та часу 

діагностування tд від кількості відмов у підсистемі Nвід за умови різних 

значень заданої достовірності діагностування Dзад та апріорної імовірності 

Kпер 59 91 120 154 167 

tд 142 219 263 316 357 
N

в
ід

=
1

0
 

D 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 

Kпер 63 104 141 177 194 

tд 146 241 296 354 399 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,93 0,95 0,97 0,98 0,99 

Kпер 72 120 165 206 226 

tд 164 262 335 396 445 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 

Kпер 80 138 196 243 266 

tд 180 283 377 443 500 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,88 0,91 0,95 0,97 0,99 

Kпер 92 161 225 284 312 

tд 196 316 420 500 557 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,85 0,88 0,93 0,96 0,98 

Kпер 108 184 260 338 360 

tд 218 346 478 559 623 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,81 0,86 0,91 0,96 0,98 

Kпер 124 219 298 392 420 

tд 240 382 540 626 703 
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працездатного стану модулів p, для підсистеми, що складається із N=25 

модулів (рис. 5.25 – 5.36). 

 

Рис. 5.25. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=25 

 

 

Рис. 5.26. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=25 
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Рис. 5.27. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=25 

 

 

Рис. 5.28. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=25 
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Рис. 5.29. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=25 

 

 

Рис. 5.30. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=25 
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Рис. 5.31. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=25 

 

 

 

Рис. 5.32. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=25 
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Рис. 5.33. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=25 

 

 

Рис. 5.34. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=25 
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Рис. 5.35. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=25 

 

 

 

Рис. 5.36. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=25 
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Моделювання процедури самодіагностування системи із N = 25 модулів 

дозволило зробити такі висновки. Збільшення модулів системи призвело до 

підвищення обсягу діагностичної інформації Кпер та часу діагностування tд. 

Графіки залежностей достовірності діагностування від числа модулів, 

що відмовили Nвід. за різних значень заданого рівня достовірності Dзад та p 

(див. рис. 5.25, 5.28, 5.31. 5.34) показали, що тенденції зміни достовірності 

діагностування, у порівнянні із результатами моделювання системи N = 15 та 

N = 20, залишаються такими ж самими. Це підтверджує правильність 

проведених експериментальних досліджень. Аналіз даних графіків показує, 

що за умови відсутності модулів, що відмовили Nвід = 0, в усіх випадках буде 

100-відсоткова достовірність D=1. За умови малого числа відмов у системі 

Nвід<9 достовірність діагностування наближається до 1: 0,98D  . За умови 

значної кількості відмов Nвід = 10 … 20 для системи із N = 25 модулів, 

достовірність діагностування за будь-яких умов вище ніж Dзад. Даний 

результат також, як і для систем з N = 15 та з N = 20, підтверджує основну 

властивість адаптивного самодіагностування – можливість діагностування із 

достовірністю не нижче заданої. 

Аналіз обсягів діагностичної інформації на графіках залежностей 

кількості результатів перевірок Kпер від числа модулів, що відмовили Nвід 

(див. рис. 5.26, 5.29, 5.32, 5.35) показав, що при малому числі відмов 
від 2N  , 

діагностування здійснюється на основі обсягу діагностичної інформації 

Kпер<150 за умови заданої достовірності 
зад 0,80D  . Даний обсяг 

діагностичної інформації для системи із N = 25 модулів можна порівняти із 

потужністю множини ребер повнозв’язного графу, в якому 

( 1) 600m N N=  − =  ребер. При збільшенні заданої достовірності Dзад до 

рівня 0,98, обсяг діагностичної інформації зростає до Kпер = 400 … 500. Це 

пояснюється експоненціальним накопиченням результатів перевірок до 

моменту, коли модуль, що накопичив певну кількість результатів перевірок, 
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обчислить ознаку достатності діагностичної інформації для заданого рівня 

Dзад. Якщо діагностична інформація задовольняє зазначеній ознаці, то модуль 

починає виконувати алгоритм аналізу перевірок з метою видачі діагнозу – 

технічного стану всіх модулів системи. Разом із тим, необхідно зазначити, 

що обсяг діагностичної інформації Кпер є пропорційним до часу 

діагностування tд, який характеризує час «існування відмови» в системі.  

Аналіз графіків залежностей часу діагностування tд від числа Nвід (див. 

рис. 5.27, 5.30, 5.33, 5.37) показує, що за малого числа відмов 
від 4N   час 

діагностування не перевищує 320 у.о.ч. (умовних одиниць часу). При значній 

кількості відмов Nвід = 10 … 20 зростає час діагностування. Але значення tд не 

перевищує рівня в 750 у.о.ч. Проте, слід зауважити, що згідно теорії 

надійності та припущень щодо ординарності потоку відмов як незалежних 

подій, ймовірність одночасної відмови Nвід = 20 модулів із N = 25 системи 

прагне до нуля. Не дивлячись на це, в роботі зроблено припущення, що 

одночасна відмова 80 % модулів може відбутись внаслідок того, що реальні 

модулі системи не є незалежними, не є повністю захищеними від навмисних 

пошкоджень, уражень та інших причин, що призводять до множинних 

кратних відмов. Також слід зазначити, що під час проведення 100 процедур 

моделювання системи із N = 25 модулів значно збільшився час моделювання. 

Це говорить про наявність певного обмеження обчислювальних можливостей 

сучасної комп’ютерної техніки при моделюванні N-P повних задач. Тому 

існує дослідницький інтерес, як буде вести себе адаптивне 

самодіагностування інформаційної системи при розширенні системи до 

N = 30 модулів.  
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5.1.5. Результати моделювання системи із N = 30 модулів 

Результати моделювання процедури діагностування інформаційної 

системи що складається із N=30 модулів, наведено в табл. 5.13 – 5.16. Під час 

моделювання фіксувались параметри діагностування: достовірність D, обсяг 

діагностичної інформації Kпер, час діагностування tд за умови варіювання 

кількості відмов у підсистемі Nвід, значень заданої достовірності 

діагностування Dзад та апріорної імовірності працездатного стану модулів p.  

 

Таблиця 5.13 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=30 модулів за умови p=0,80 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 92 108 121 140 

tд 188 211 251 282 306 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 94 122 139 154 

tд 192 217 259 290 317 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 77 102 140 161 178 

tд 196 222 267 308 331 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 78 121 158 187 206 

tд 200 239 281 332 352 

N
в
і

д
= 8
 D 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 
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Kпер 79 140 179 218 244 

tд 206 261 303 357 381 
N

в
ід

=
1

0
 

D 0,95 0,96 0,97 0,99 1,00 

Kпер 80 159 203 249 288 

tд 223 282 326 388 416 

N
в
ід

=
1

2
 

D 0,94 0,95 0,96 0,98 1,00 

Kпер 89 182 234 286 336 

tд 242 308 356 426 453 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,92 0,93 0,95 0,98 0,99 

Kпер 99 204 266 331 384 

tд 261 341 394 472 504 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,9 0,92 0,94 0,97 0,99 

Kпер 118 235 304 389 448 

tд 294 382 440 526 564 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,89 0,9 0,93 0,96 0,99 

Kпер 136 266 358 452 516 

tд 336 414 498 593 637 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,86 0,88 0,92 0,96 0,98 

Kпер 160 298 432 528 582 

tд 392 490 569 678 722 

N
в
ід

=
2

2
 

D 0,83 0,86 0,9 0,95 0,98 

Kпер 191 342 512 618 664 

tд 468 572 678 781 843 
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Таблиця 5.14 

 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=30 модулів за умови p=0,85 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 90 105 118 135 

tд 171 194 240 269 297 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 92 115 132 145 

tд 174 199 246 275 306 

N
в
ід

=
4
 

D 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 

Kпер 77 98 129 148 162 

tд 178 204 252 289 317 

N
в
ід

=
6
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 78 112 143 169 185 

tд 182 219 266 309 337 

N
в
ід

=
8
 

D 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 

Kпер 79 126 159 195 217 

tд 188 238 288 335 366 

N
в
ід

=
1
0
 

D 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 



273 

 

 

  

Kпер 79 142 181 223 254 

tд 202 259 311 366 400 
N

в
ід

=
1

2
 

D 0,95 0,96 0,97 0,99 1,00 

Kпер 86 163 208 258 296 

tд 220 285 340 405 436 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,93 0,94 0,96 0,99 0,99 

Kпер 94 184 238 300 340 

tд 238 318 381 447 491 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,91 0,93 0,95 0,98 0,99 

Kпер 110 214 275 355 402 

tд 265 359 427 503 556 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

Kпер 127 245 324 415 468 

tд 301 394 486 572 632 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,88 0,90 0,94 0,97 0,98 

Kпер 149 277 390 488 538 

tд 348 455 559 660 721 

N
в
ід

=
2

2
 

D 0,85 0,88 0,92 0,96 0,98 

Kпер 179 321 468 576 619 

tд 407 533 656 767 835 
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Таблиця 5.15 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=30 модулів за умови p=0,90 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 87 101 116 131 

tд 153 178 228 256 287 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 89 109 124 137 

tд 157 181 232 260 295 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 77 94 118 134 146 

tд 159 187 238 270 303 

N
в
ід

=
6
 

D 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 77 102 127 150 165 

tд 163 200 252 287 323 

N
в
ід

=
8
 

D 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 

Kпер 78 112 140 171 189 

tд 171 216 273 313 352 

N
в
ід

=
1
0
 

D 0,96 0,97 0,99 1,00 1,00 
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Kпер 79 126 158 197 219 

tд 182 235 296 343 385 
N

в
ід

=
1

2
 

D 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 

Kпер 82 145 183 230 256 

tд 198 263 324 383 420 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 

Kпер 88 164 210 270 296 

tд 214 294 367 423 478 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 

Kпер 102 193 245 320 355 

tд 237 335 414 479 548 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,91 0,93 0,96 0,98 0,99 

Kпер 118 223 291 379 420 

tд 265 375 474 551 628 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,89 0,92 0,95 0,97 0,99 

Kпер 139 257 349 448 493 

tд 303 419 548 642 719 

N
в
ід

=
2

2
 

D 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 

Kпер 168 299 425 535 573 

tд 345 494 634 752 828 
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Таблиця 5.16 

Результати моделювання процедури діагностування  

підсистеми із N=30 модулів за умови p=0,95 

  Dзад = 0,80 Dзад = 0,85 Dзад = 0,90 Dзад = 0,95 Dзад = 0,98 

 

1 2 3 4 5 6 7 

N
в
ід

=
0
 

D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 85 98 113 126 

tд 136 161 217 243 278 

N
в
ід

=
2
 

D 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kпер 76 87 102 117 128 

tд 139 163 219 245 284 

N
в
ід

=
4
 

D 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 77 90 107 121 130 

tд 141 169 223 251 289 

N
в
ід

=
6
 

D 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 77 93 112 132 144 

tд 145 180 237 264 308 

N
в
ід

=
8
 

D 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 

Kпер 78 98 120 148 162 

tд 153 193 258 291 337 

N
в
ід

=
1
0
 

D 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 
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Kпер 78 109 136 171 185 

tд 161 212 281 321 369 
N

в
ід

=
1

2
 

D 0,96 0,98 0,99 1,00 1,00 

Kпер 79 126 157 202 216 

tд 176 240 308 362 403 

N
в
ід

=
1

4
 

D 0,95 0,97 0,99 1,00 1,00 

Kпер 83 144 182 239 252 

tд 191 271 354 398 465 

N
в
ід

=
1

6
 

D 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 

Kпер 94 172 216 286 309 

tд 208 312 401 456 540 

N
в
ід

=
1

8
 

D 0,92 0,95 0,98 0,99 0,99 

Kпер 109 202 257 342 372 

tд 230 355 462 530 623 

N
в
ід

=
2

0
 

D 0,91 0,94 0,97 0,98 0,99 

Kпер 128 236 307 408 449 

tд 259 384 538 624 718 

N
в
ід

=
2

2
 

D 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 

Kпер 156 278 381 493 528 

tд 284 455 612 738 820 
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За результатами моделювання побудовано графіки залежності 

достовірності діагностування D, кількості перевірок Kпер та часу 

діагностування tд від кількості відмов у підсистемі Nвід за умови різних 

значень заданої достовірності діагностування Dзад та апріорної імовірності 

працездатного стану модулів p, для підсистеми, що складається із N=30 

модулів (рис. 5.37 – 5.48) 

 

 

 

 

 

Рис. 5.37. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=30 
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Рис. 5.38. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=30 

 

Рис. 5.39. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,80, N=30 
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Рис. 5.40. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=30 

 

 

 

Рис. 5.41. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=30 
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Рис. 5.42. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,85, N=30 

 

 

Рис. 5.43. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=30 
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Рис. 5.44. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=30 

 

Рис. 5.45. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,90, N=30 
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Рис. 5.46. Залежність достовірності діагностування D від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=30 

 

 

 

Рис. 5.47. Залежність числа перевірок Kпер від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=30 
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Рис. 5.48. Залежність часу діагностування tд від числа модулів,  

що відмовили, Nвід за умови Dзад=0,8…0,98, p=0,95, N=30 

 

Результати моделювання процедури самодіагностування системи із 

N = 30 модулів дозволило зробити такі висновки. Збільшення модулів 

системи призвело до закономірного підвищення обсягу діагностичної 

інформації Кпер та часу діагностування tд. 

Графіки залежностей достовірності діагностування від числа модулів, 
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відмов у системі Nвід<11 достовірність діагностування залишається на 

достатньо високому рівні: 0,95D  . За умови значної кількості відмов 

Nвід = 14 … 22 для системи із N = 30 модулів, достовірність діагностування за 

будь-яких умов вище ніж Dзад. Даний результат також підтверджує основну 

властивість адаптивного самодіагностування – можливість діагностування із 

достовірністю не нижче заданої. 

Аналіз обсягів діагностичної інформації на графіках залежностей 

кількості результатів перевірок Kпер від числа модулів, що відмовили Nвід 

(див. рис. 5.38, 5.41, 5.44, 5.47) показав, що при малому числі відмов 
від 2N  , 

діагностування здійснюється на основі обсягу діагностичної інформації 

Kпер<150 за умови заданої достовірності 
зад 0,80D  . Даний обсяг 

діагностичної інформації для системи із N = 30 модулів можна порівняти із 

потужністю множини ребер повнозв’язного графу, в якому 

( 1) 870m N N=  − =  ребер. При збільшенні заданої достовірності Dзад до 

рівня 0,98, обсяг діагностичної інформації зростає до Kпер = 500 … 650 

перевірок. Це пояснюється запропонованою інформаційною технологією 

накопиченням результатів перевірок до моменту, коли модуль, що накопичив 

певну кількість результатів перевірок, має обчислювати ознаку достатності 

діагностичної інформації за умови заданого рівня Dзад. Якщо діагностична 

інформація задовольняє зазначеній ознаці, то модуль починає виконувати 

алгоритм аналізу результатів та визначає технічний стан модулів системи.  

Зазвичай обсяг діагностичної інформації Кпер впливає на основний 

показник ефективності діагностування – час діагностування tд, який може 

характеризувати час «існування відмови» в системі.  

Аналіз графіків залежностей часу діагностування tд від числа Nвід (див. 

рис. 5.39, 5.42, 5.45, 5.49) показує, що за малого числа відмов 
від 4N   час 

діагностування не перевищує 350 у.о.ч. (умовних одиниць часу). При значній 

кількості відмов Nвід = 14 … 22 зростає час діагностування. Але значення tд не 

перевищує рівня в 850 у.о.ч.  
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Разом із тим, слід зазначити, що згідно теорії надійності та припущень 

щодо ординарності потоку відмов як незалежних подій, імовірність 

одночасної відмови Nвід = 22 модулів із N = 30 в інформаційній системі 

наближається до нуля. Проте, в роботі розглядаються такі випадки та 

результати проведеного моделювання підтверджують, що за запропонованою 

методикою адаптивного самодіагностування є можливим виявлення 

непрацездатних модулів системи при відмові більше половини всіх модулів 

системи.  

 

5.1.6. Загальні висновки аналізу результатів моделювання 

Аналіз графіків залежності достовірності діагностування D від кількості 

відмов у підсистемі Nвід за умови варіювання розмірності підсистеми N та 

апріорної імовірності працездатного стану модулів p та заданої достовірності 

Dзад дозволяє зробити такі висновки (див. рис. 5.1, 5.4, 5.7, …, 5.44): 

– достовірність діагностування практично не змінюється внаслідок 

розширення системи (зміні числа модулів системи N). Це пояснюється 

властивістю адаптивного самодіагностування – можливість діагностування із 

заданою достовірністю Dзад; 

– значення достовірності суттєво залежать від числа відмов Nвід. При 

збільшенні числа Nвід зменшується достовірність діагностування D. Це 

обумовлено особливостями алгоритму аналізу результатів перевірок, в якому 

вся множина модулів розбивається на дві підмножини – можливих справних 

та можливих несправних модулів. Саме потужність множини можливих 

несправних модулів впливає на прийняття рішення, тобто на достовірність 

діагностування; 

– залежність достовірності від апріорної імовірності працездатного 

стану модулів p показує незначне підвищення достовірності із зростанням 

значення p. Це також обумовлено особливостями алгоритму аналізу 
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діагностичної інформації, в якому приймається рішення про відмови модулів 

безпосередньо з урахуванням значення p. 

Аналіз графіків залежності числа перевірок Kпер, за якими проводиться 

діагностування від кількості відмов у підсистемі Nвід за умови варіювання 

розмірності підсистеми N та апріорної ймовірності працездатного стану 

модулів p та заданої достовірності Dзад дозволяє зробити такі висновки (див. 

рис. 5.2, 5.5, 5.8,…, 5.45): 

– число перевірок Kпер – це параметр діагностування, що дорівнює числу 

результатів тестових перевірок, накопичених в модулі, який буде проводити 

алгоритм їх аналізу. Число перевірок характеризує обсяг діагностичної 

інформації.. 

– обсяг діагностичної інформації суттєво впливає на достовірність 

діагностування – із збільшенням Kпер підвищується достовірність 

діагностування D; 

– залежність Kпер від числа відмов в підсистемі Nвід має 

експоненціальний характер. При малій кількості відмов Nвід = (0…0,2)N 

число перевірок Kпер практично не змінюється. Це свідчить про те, що за 

малого числа відмов алгоритм аналізу результатів перевірок дозволяє 

прийняти рішення із прийнятною достовірністю 
задD D ; 

– при значній кількості відмов Nвід = (0,4…0,75)N число перевірок Kпер 

різко зростає. Це пояснюється запропонованою інформаційною технологією 

накопичення результатів перевірок, за якою модуль, що виконав перевірку із 

позитивним результатом має надіслати перевіреному модулю всі результати, 

що накопичились в пом’яті перевіряючого модуля на поточний момент часу. 

– накопичення діагностичної інформації здійснюється обмежено в 

кожній процедурі діагностування. Дане обмеження характеризується 

моментом часу, коли модуль, що накопичив певну кількість результатів 

перевірок, має обчислювати ознаку достатності діагностичної інформації за 

умови заданого рівня Dзад. Якщо діагностична інформація задовольняє 
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зазначеній ознаці, то модуль починає виконувати алгоритм аналізу 

результатів та визначає технічний стан модулів системи.  

– в кожній процедурі самодіагностування, навіть за умови однакової 

відмовної ситуації, буде різне число Kпер. Це пояснюється випадковим 

характером проведення елементарних перевірок в системі. Перевірки 

проводяться у випадкові моменти, в часові проміжки паузи обчислювального 

процесу, що відводяться на виконання сервісних задач.  

– число перевірок Kпер є пропорційним до основного показника 

діагностування – часу діагностування tд. Проте, внаслідок випадкового 

характеру накопичення діагностичної інформації встановити конкретне 

відношення між зазначеними показниками не представляється можливим. 

Аналіз графіків залежності часу діагностування tд від кількості відмов у 

підсистемі Nвід за умови варіювання розмірності підсистеми N та апріорної 

ймовірності працездатного стану модулів p та заданої достовірності Dзад 

дозволяє зробити такі висновки (див. рис. 5.3, 5.6, 5.9,…, 5.46): 

– час діагностування tд – це час від моменту початку процедури 

діагностування до моменту видачі діагнозу. Даний параметр також має 

випадковий характер, обумовлений особливостями технології накопичення 

результатів перевірок. Час діагностування залежить від завантаженості 

модулів – відношення проміжку паузи до циклу обчислювального процесу. 

Дане відношення не моделювалось і не досліджувалось. В роботі зроблено 

припущення, що під час проектування програмного забезпечення зазвичай 

відводяться певні паузи, що використовуються для сервісних задач, 

удосконалення програмного забезпечення тощо. Тобто для діагностичних 

задач та проведення елементарних перевірок між модулями завжди 

знайдуться проміжки часу; 

– час діагностування tд, так як і кількість перевірок Kпер, в залежності від 

числа відмов в підсистемі Nвід змінюється за експоненціальним характером. 

При малій кількості відмов Nвід = (0…0,2)N час діагностування tд практично 

не змінюється. Це свідчить про те, що за малого числа відмов алгоритм 
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аналізу результатів перевірок дозволяє прийняти рішення із прийнятною 

достовірністю 
задD D ; 

– при значній кількості відмов Nвід = (0,4…0,75)N час діагностування tд 

різко зростає. Це пояснюється необхідністю проведення алгоритму аналізу за 

значною кількістю результатів перевірок. Очевидно, в даному випадку 

необхідний час на накопичення такого обсягу діагностичної інформації; 

– результати досліджень значень часу діагностування tд дозволяє 

розраховувати число операцій, на які треба робити відкат назад в 

обчислювальному процесі під час виявлення відмови одного або декількох 

модулів. Це необхідно робити, щоб відмова модуля не вплинула на 

обчислювальний процес та не призвела до помилки обчислень під час 

функціонування інформаційної системи за призначенням. Слід зазначити, що 

цей показник також впливає на основну властивість інформаційної системи 

підприємства – її функціональну стійкість. 

Основні відмінності запропонованої методики адаптивного 

діагностування, що випливають із результатів моделювання: 

1) на відміну від запропонованої методики, існуючі методики тестового 

діагностування дозволяють виявляти непрацездатні модулі при відмові до 

половини всіх модулів 

від / 2N N ; 

2) зазначена властивість адаптивного самодіагностування, на відміну від 

існуючих, обумовлена збільшенням часу діагностуванням та прийнятним 

зниженням достовірності діагностування. Разом із тим, час діагностування є 

прогнозованим та знаходиться в прийнятних межах, що дозволяють вчасно 

виявити відмови, відкотити обчислювальний процес та забезпечити 

нечутливість обчислювального процесу відносно відмов модулів системи.  

3) достовірність діагностування, у порівнянні з існуючими методами, 

може зменшуватись на незначну величину. Проте, властивість методики – 

проведення діагностування із заданою достовірністю дозволяє, за 
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необхідності, керувати достовірністю, що не дозволяє жодний із існуючих 

методів.  

4) в роботі зроблено припущення, що одночасна відмова 75 % модулів 

може відбутись внаслідок того, що реальні модулі системи не є незалежними, 

вони не є повністю захищеними від навмисних пошкоджень, уражень та 

інших причин, що призводять до множинних кратних відмов. 

Також слід зазначити, що під час проведення 100 процедур 

моделювання системи із N = 30 модулів значно збільшився час моделювання. 

Це говорить про наявність певного обмеження обчислювальних можливостей 

сучасної комп’ютерної техніки при моделюванні N-P повних задач. Тому в 

роботі запропоновано системи із числом модулів N > 30 розбивати на 

підсистеми для проведення діагностування. При цьому доцільний (за 

показниками ефективності діагностування системи) склад підсистеми має 

налічувати N = 15…30 модулів.  

Таким чином, результати математичного моделювання процедури 

адаптивного самодіагностування інформаційної системи підприємства 

дозволяє зробити такі висновки:  

– підтверджено правильність запропонованої методики адаптивного 

самодіагностування; 

– адаптивність в даному випадку означає, що процедура діагностування 

пристосовується до відмовної ситуації. Діагностична інформація хаотично 

накопичується. Її обсяг та характер залежить від відмовної ситуації. А потім 

за рахунок баєссовського оцінювання визначається детермінований діагноз, 

який із певною достовірністю виявляє відмови в системі; 

– можливість проводити діагностування системи за прийнятний час 

великого числа відмов, що перевищує половину числа всіх модулів системи.  

– запропонована методика дозволяє проводити діагностування із 

достовірністю не нижче заданої, де значення Dзад може налаштовуватись в 

кожній процедурі окремо. 
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5.2. Оцінка економічного ефекту від впровадження функціонально 

стійкої узагальненої інформаційної системи підприємства 

Комплексне впровадження, модернізація та об’єднання інформаційних 

систем на промислових підприємствах в одну функціонально стійку 

узагальнену інформаційну систему підприємства (УІСП) забезпечує суттєвий 

економічний ефект (хоч і непрямий). Оскільки впроваджена інформатизація 

не є прямим джерелом доходу, а є або допоміжними засобами організації 

забезпечення основного функціонально стійкого технологічного процесу, а 

від так отримання прибутку, або ж з її допомогою вдасться мінімізувати 

витрати. 

Оцінити економічний ефект від виконання комплексу таких заходів 

інформатизації можна двома способами:  

експертної оцінки – групою кваліфікованих експертів проводиться 

обстеження та глибокий аналіз всіх бізнес-процесів підприємства, оцінюється 

вплив впровадження узагальненої інформаційної системи на кожну статтю 

витрат відповідних процесів. Звичайно, використання оцінок витрат, а не їх 

фактичних значень, вклад в ефект буде лише оціночним, однак тим не менш 

це дозволяє визначити необхідність інформатизації та глибину охоплення 

процесів;  

простим способом – це спрощена оцінка внутрішнім персоналом 

підприємства при якій приймається, що після впровадження комплексу 

інформатизації матеріальні витрати не змінюються, відтак їх можна не брати 

до уваги при аналізі виробничої собівартості.  

Головний економічний ефект від впровадження функціонально стійкої 

інформаційної системи підприємства полягає в поліпшенні технологічних та 

фінансово – господарських показників роботи підприємства, в першу чергу 

за рахунок підвищення продуктивності випуску, мінімізації технологічного 

браку, оперативності керування технологічними бізнес-процесами, зниження 

трудомісткості на реалізацію процесу управління, тобто скорочення витрат 
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на управління. Для більшості промислових підприємств економічний ефект 

інформатизації вбачається в економії трудових і фінансових ресурсів, що 

отримується від: 

− забезпечення стійкого, непевного випуску якісної продукції; 

− мінімізація людського фактору в контролі ключових технологічних 

процесів (а в умовах агресивних та небезпечних середовищ — повне 

уникнення впливу людського фактору на функціональну стійкість виконання 

технологічного процесу); 

− зниження трудомісткості контролів та розрахунків; 

− економії на витратах сировини та матеріалів (основних та 

допоміжних); 

− зниження трудовитрат на забезпечення документообігу; 

− скорочення службовців підприємства. 

Важливий та чи не ключовий вплив на собівартість продукції 

промислового підприємства відіграє інформатизація процесів на кожному 

виробничому центрі, дотримання нормативів витрачання сировини та 

матеріалів на кожному виробничому етапі, контроль якості випуску готової 

продукції та напівфабрикатів на всіх ланках технологічного процесу. 

Введемо такі позначення: 

𝒮р — річна економія від ефекту інформатизації; 

휀𝑁 — нормативний коефіцієнт (휀𝑁 = 0,15); 

𝒦𝐴 — капітальні видатки (capital costs) на проектування та 

впровадження комплексу функціонально стійкої узагальненої інформаційної 

системи підприємства, включаючи первісну вартість обладнання та 

програмного забезпечення. 

Тоді очікуваний економічний ефект 𝒮, як критерій ефективності 

створення і впровадження нових засобів інформатизації, визначається за 

формулою: 

𝒮 = 𝒮р − 휀𝑁 ∙ 𝒦𝐴 
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Річна економія 𝒮р складається з економії експлуатаційних видатків та 

економії пов’язаної з підвищенням продуктивності праці на всіх 

інформатизованих робочих центрах. Таким чином, отримуємо: 

 

𝒮р = (𝒪0 − 𝒪𝐴) + ∆𝒪𝑤𝑐,    (5.1) 

де 

𝒪0 і 𝒪𝐴 — відповідно експлуатаційні видатки (operating costs) до і після 

провадження функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи на 

виробничому підприємстві; 

∆𝒪𝑤𝑐 — економія від підвищення продуктивності роботи виробничих центрів 

(в т.ч. окремих користувачів на кожному етапі технологічного процесу). 

 

5.2.1. Розрахунок капітальних видатків на проектування та 

впровадження функціонально стійкої узагальненої інформаційної 

системи підприємства 

Зазначимо, що оцінка економічного ефекту вимагає врахування всіх 

навіть найменших деталей щодо функціонально стійкої (ФС) узагальненої 

інформаційної системи підприємства (УІСП). Відтак капітальні видатки на 

проектування та впровадження УІСП розраховуються з урахуванням 

апаратного забезпечення та тривалості робіт на всіх етапах. Розглянемо 

докладніше методику розрахунку капітальних видатків на проектування і 

впровадження УІСП. 

Під проектуванням розуміються сукупність робіт, які необхідно 

виконати, щоб спроектувати повну систему робочих центів, цехів, дільниць, 

підрозділів що передбачається інформатизувати; частину такої системи або ж 

окреме поставлена локальна задача [216]. 
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Під впровадженням розуміється комплекс робіт по введенню в 

промислову експлуатацію УІСП чи її частин з можливими її 

вдосконаленнями. 

Для розрахунку видатків на етапі проектування необхідно визначити 

тривалість всіх робіт з комплексу інформатизації, починаючи зі складання 

технічного завдання і завершуючи оформленням експлуатаційної 

документації та інструкції користувачів. Тривалість робіт визначається 

зазвичай або за нормативами (при цьому застосовують спеціальні табличні 

дані вартості людиногодин фахівців всіх рівнів задіяних в проекті), або 

розраховують їх на підставі експертних оцінок за формулою: 

 

𝒯0 =
3 𝒯𝑚𝑖𝑛+2 𝒯𝑚𝑎𝑥

5
,     (5.2) 

де  

 𝒯0 — очікувана тривалість робіт з інформатизації; 

𝒯min та 𝒯max — відповідна найменша і найбільша на думку експерта 

тривалість робіт. 

Дані розрахунків очікуваної тривалості робіт наведено в таблиці 5.17. 

 

Таблиця 5.17 

 

Таблиця тривалості робіт на етапі проектування (приклад) 

Найменування робіт 
Тривалість робіт, годин 

min max очікув. 

Розробка технічного завдання 8 16 11,2 

Аналіз технічного завдання 16 40 25,6 

Вивчення літератури та джерел  8 16 11,2 

Робота с інформаційними джерелами в 

проектній області інформатизації 32 64 44,8 

Знайомство з основними етапами 8 24 14,4 
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функціонування робочого центру  

Оформлення технічного завдання 8 16 11,2 

Розробка алгоритму 16 40 25,6 

Імплементація алгоритму в базове 

програмне забезпечення 80 160 112,0 

Відлагодження модернізованого 

програмного забезпечення 120 160 136,0 

Економічне обґрунтування  8 24 14,4 

Оформлення пояснюючої записки  24 56 36,8 

Розробка інструкцій з експлуатації 40 80 56,0 

Підсумок: 368 696 499,2 

 

Капітальні видатки на етапі проектування 𝒦𝑝 розраховуються за 

формулою: 

𝒦𝑝 = 𝒞0 + 𝒵𝑝 +ℳ𝑝 +ℋ𝑝     (5.3) 

де  

𝒞0 — первісна вартість програмного продукту (the initial cost of the 

software); 

𝒵𝑝 — фонд оплати праці фахівців (payroll of specialists) на всіх етапах 

проектування та впровадження УІСП; 

ℳ𝑝 — видатки на використання ЕОМ (expenditure on the use of 

computers) на етапі проектування та впровадження; 

ℋ𝑝 — накладні видатки (overhead) на етапі проектування та 

впровадження функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи 

підприємства. 

Зазначимо, що одним з ключових видів видатків на етапі проектування 

(промислової експлуатації) є заробітна плата фахівця, яка розраховується за 

формулою: 

𝒵𝑝 = 𝒵ℎ ∙ 𝒯𝑝 ∙ (1 +𝒜𝑠 100⁄ ) ∙ (1 +𝒜𝑝 100⁄ ),  (5.4) 
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де 

𝒵𝑝 — фонд оплати праці фахівця з інформатизації на етапі 

проектування; 

𝒯𝑝 — час виконання робіт; 

𝒵ℎ — зарплатня фахівця з інформатизації на етапі проектування; 

𝒜𝑠 — відсоток відрахувань на соціальне страхування (social insurance); 

𝒜𝑝 — відсоток премій (premium). 

Водночас зазначимо, що оцінка видатків на машинний час 

розраховується як сума видатків на процесорний час (при роботі з об’єктним 

або ж абсолютним модулями апаратних архітектур) та видатків на 

дисплейний час. Формула для розрахунків має вигляд: 

 

ℳ𝑝 = 𝓉𝑝𝑟 ∙ ℛ𝑝𝑟 + 𝓉𝑑 ∙ ℛ𝑑    (5.5) 

де 

ℛ𝑝𝑟 та ℛ𝑑 — відповідно вартість однієї години (hourly rate) процесорного 

часу (processor time) та дисплейного часу (display time); 

𝓉𝑝𝑟 та 𝓉𝑑 — відповідно процесорний і дисплейний час, які необхідні для 

розв’язання задачі (час). 

Видатки на експлуатаційні витратні матеріали (контролери, датчики 

тощо) визначаються простим підрахунком видатків на їх придбання за 

ринковими цінами. 

Зазначимо, що в більшості випадків, з огляду на рівень розвитку 

електронно – обчислювальної техніки програмне забезпечення розроблене на 

сучасних швидкодіючих комп’ютерах, відтак немає необхідності 

додатковому процесорному часі. Відтак часто покладають ℛ𝑝𝑟 = 0 та 

 𝓉𝑝𝑟 = 0. 

При розрахунку видатків машинного часу ℳ𝑝 слід враховувати час на 

підготовку вихідних кодів програмного забезпечення, його налагодження та 

практичне тестування на розв’язанні контрольних прикладних тестів. 
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Накладні видатки згідно з (5.2) становлять 80–120 % від фонду оплати 

праці фахівців команди експлуатації функціонально стійкої УІСП. 

В разі якщо проектування та впровадження функціонально стійкої 

УІСП повністю здійснюється сторонньою організацією, то можна 

використовувати спрощений підхід розрахунку. Власне в якості капітальних 

видатків на проектування та впровадження прийняти суми сплачені 

сторонній організації за весь обсяг проведених робіт, включаючи початкову 

вартістю об’єкту інформатизації. 

 

5.2.2. Розрахунок експлуатаційних видатків об’єктів інформатизації 

Поточні затрати на експлуатацію об’єкта інформатизації називають 

експлуатаційними видатками. До їх складу зазвичай відносять: 

− видатки на утримання будинків та споруд, в яких розміщується та 

експлуатуються інфраструктура комплексу інформатизації підприємства; 

− утримання персоналу з обслуговування комплексу технічних 

засобів; 

− видатки на функціонування програмного забезпечення (в т.ч. 

ліцензії, патенти, ключі доступу тощо); 

− повний обсяг видатків на інформаційну підтримку об’єкту 

інформатизації в процесі експлуатації; 

− інші видатки. 

Видатки на фонд оплати праці 𝒵𝑒 за всіма класами фахівців, що 

експлуатують інформаційну інфраструктуру об’єкту інформатизації 

визначаються за формулою: 

 

𝒵𝑒 = 𝑛𝑖𝓏𝑖 ∙ (1 +𝒜𝑠 100⁄ ) ∙ (1 +𝒜𝑝 100⁄ ), 

де 
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𝑛𝑖 — кількість фахівців -го класу, що задіяні в роботах по експлуатації 

об’єкту інформатизації; 

𝓏𝑖 — базовий оклад фахівців і-го класу, що задіяні в роботах по 

експлуатації об’єкту інформатизації; 

𝒜𝑠 — відсоток відрахувань на соціальне страхування; 

𝒜𝑝 — середній відсоток премій за рік. 

Видатки на функціонування програмного забезпечення ℳ є лінійною 

згорткою затрат машинного часу і затрат на експлуатацію різноманітних 

розхідних матеріалів (від датчиків до патеру, тонерів тощо). Використовуючи 

співвідношення (5.5) здійснюємо розрахунок видатків на функціонування 

програмного комплексу об’єкту інформатизації: 

ℳ𝑝 = 𝓉𝑝𝑟 ∙ ℛ𝑝𝑟 + 𝓉𝑑 ∙ ℛ𝑑 . 

При цьому можна оцінити аналогічні видатки до впровадження 

програмного комплексу об’єкту інформатизації та порівняти отримані 

значення. При впровадженні функціонально стійкої УІСП зменшується час 

виконання однієї й тієї ж задачі, принаймні рахунок самого впровадження 

вже спостерігається ефект економії. 

Інші видатки становлять від 1 до 3 % от суми всіх експлуатаційних 

затрат: 

–  до впровадження функціонально стійкої УІСП 

𝒪ін1 = (𝒵𝑒 +ℳ1 +ℋ𝑒) ∙ 3 ∙ 10
−2; 

– після впровадження функціонально стійкої УІСП 

𝒪ін2 = (𝒵𝑒 +ℳ2 +ℋ𝑒) ∙ 3 ∙ 10
−2. 

Таким чином експлуатаційні видатки становлять: 

–  до впровадження функціонально стійкої УІСП 

𝒪1 = 𝒵𝑒 +ℳ1 +ℋ𝑒 + 𝒪ін1; 

–  після впровадження функціонально стійкої УІСП 

𝒪2 = 𝒵𝑒 +ℳ2 +ℋ𝑒 + 𝒪ін2. 
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Видатки на розхідні матеріали та експлуатаційні розхідники 

визначаються простим підрахунком затрат на їх придбання на ринковому 

базисі. 

5.2.3. Розрахунок економії після впровадження функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства  

Якщо робочий центр (користувач) при економії 𝑖 – типу (класу) з 

використанням функціонально стійкої УІСП економить ∆𝒯𝑗 годин, то 

підвищення продуктивності праці 𝒪𝑖 (в %) визначається за формулою: 

𝒪𝑖 = (
∆𝒯𝑗

𝐹𝑗 − ∆𝒯𝑗
) ∙ 100 

де 𝐹𝑗 – час, який планувався для робочого центру (користувача) для 

виконання роботи 𝑗–типу (класу) до впровадження функціонально стійкої 

УІСП (час.). В таблиці 5.18 наведено показники підвищення продуктивності 

праці оператора в центрі сертифікації готової продукції виробничої лінії 

промислового підприємства. 

Таблиця 5.18 

 

Таблиця робіт користувача (приклад) 

№ 

Вид робіт 

Час до 

автоматизації, 

хв. 𝐹𝑗 

Економія 

часу  

хв. ∆𝒯𝑗 

Підвищення 

продуктивності 

праці 𝒪𝑖 (в %) 
п/п 

1. Введення інформації 15 5 50,00 % 

2. Проведення розрахунків 5 4 400,00 % 

3. 

Підготовка та друк 

документів / звітів / 

сертифікатів 

30 25 500,00 % 

4. Аналіз та вибірка даних 45 15 50,00 % 
 Підсумок 95 49 106,52 % 

 

Ефект від функціонально стійкої УІСП – підвищення продуктивності 

праці на 106,52 %, або ж зменшення часу на підготовку пакету 
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сертифікаційних документів на 49 хвилин з 95 хвилин до 46 хвилин. 

Масштабуючи на всі операції на підприємстві можна прогнозувати 

вивільнення половини робочого часу персоналу від виконання неефективних 

трудомістких операцій. 

Економія, пов’язана з підвищенням продуктивності праці робочого 

центру (фахівця) 𝒪 визначають за співвідношенням: 

 

∆𝒪 = 𝒵𝑢 ∙∑
𝒪𝑖
100

𝑖

 

 

де 𝒵𝑢 — середньорічні видатки на оплату праці робочого центру 

(користувача). 

Приклад. Розглянемо в якості прикладу локальний типовий робочий 

центр промислового підприємства, в якому функціонально стійка УІСП 

включає в себе підрозділ обліку готової продукції з одним робочим місцем. 

Як засіб інформатизації вибрано хмарний програмний засіб компанії Oracle 

Corporation “DP Evolution Business Cloud”. Зауважимо, що впроваджує 

програмний комплекс стороння організація. Вартість робочого місця 

користувача “DP Evolution Business Cloud” становить 25 $/міс, або ж 

300 $/рік або за розрахунковим курсом бюджету України на 2020 рік 27,2 

грн./$ — 8 160 грн. (цю суму слід розглядати як експлуатаційні видатки, адже 

програмний комплекс в цьому прикладі не може рахуватись в складі 

капітальних видатків підприємства). 

Сторонньою організацією буде здійснено 25 годин консультацій та 

робіт по впровадженню інформатизації по 20 $/год. Тобто вартість робіт 

щодо впровадженню складає 500 $, або за розрахунковим курсом бюджету 

України на 2020 рік 27,2 грн./$ — 13 600 грн. 

В підсумку капітальні видатки на впровадження складають: 

 

𝒦 = 13 600 грн. 
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Рахуємо видатки на утримання персоналу, виходячи з умови, що 

посадовий оклад фахівця становить 10 000 грн. 

 

𝒵𝑒 = 1 ∙ 10 000 ∙ (1 +
25

100
) = 12 500 грн. 

 

В даному прикладі, для спрощення міркувань, накладні та інші видатки 

до і після впровадження функціонально стійкої УІСП будемо розглядати як 

незмінні, тобто впровадження функціонально стійкої УІСП не призвело до 

ефекту економії тонерів в картриджах принтерів, розходу паперу тощо. 

Таким чином, річна економія буде рівна економії, пов’язаній з підвищенням 

продуктивності праці робочого центру (користувача) за мінусом 

експлуатаційних видатків на користування хмарним програмним 

забезпеченням. 

Розрахуємо економію за рахунок збільшення продуктивності праці 

робочого центру (користувача). В даному прикладі облік готової продукції 

вівся на комп’ютері, але в ручному режимі з використанням різноманітних 

програм, які дозволяють зберігати дані в таблицях. Наприклад, MS Excel. В 

якості вихідних даних використовуватимемо дані, (див. табл. 5.18). 

Економія, пов’язана з підвищенням робочого центру (користувача): 

 

∆𝒪 = 12 500 ∙∑
106,52

100
𝑖

= 159 780 грн. 

 

В підсумку отримуємо наступну очікувану економічну ефективність: 

 

𝒮 = 159 780 − 8 160 − 13 600 ∙ 0,15 = 149 580 грн. 

 

Про що свідчать ці цифри? Навіть при оціночних розрахунках 

економічної ефективності від впровадження функціонально стійкої УІСП на 
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локальному робочому центрі з простим функціональним призначенням 

отримуємо є суттєвою і абсолютно неспівмірна з видатками на її реалізацію. 

Отриманий ефект помітний лише за рахунок підвищення продуктивності 

праці локального користувача. Відповідно потративши 13 600 грн. ми 

отримуємо економію в рік в сумі 159 780 грн. На великих підприємствах з 

кількістю користувачів понад 2 000 спостерігатиметься економічний ефект 

від аналогічної інформатизації в понад 320 млн. грн. в рік. 

Зазначимо, що в умовах комплексної інформатизації виробничого 

комплексу з багатьма складними технологічними процесами, оптимізуючи 

витрати сировини та матеріалів, контролюючи випуск готової продукції, 

забезпечуючи функціональну стійкість виробничого процесу економічний 

ефект оцінюється мільйонами доларів. Наприклад, впровадження 

функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи металургійних 

підприємств повного циклу здійснюється протягом 2–3 років з бюджетом 

видатків на інформатизацію близько 5 – 8 млн. $. При цьому продуктивність 

роботи підприємства в цілому зростає на 7–10 % , що забезпечує, наприклад 

для комбінату з номінальною виробничою потужністю 4 млн. т/рік випустити 

додатково принаймні 250 тис. тон продукції на суму понад 100 млн. $. Це без 

врахувань втрат від аварій, простоїв, браку в умовах роботи розрізнених 

інформаційних систем виробництв, які в значній мірі залежать від 

непередбачуваних впливів людського фактору.  

Більше того галузева рентабельність металургійних підприємств 

повного циклу становить 5–10 %. Підприємство фактично не може впливати 

на вартість сировини, матеріалів, енергоносіїв в структурі собівартості 

власної продукції. І як свідчить наведений приклад реінвестиція в інновації в 

комплекс інформатизації робочих центрів підприємства 2 – 3 % прибутку 

гарантує беззбиткову ефективну діяльність та створює довгострокові 

конкурентні перспективи. 

Варто також зазначити, що економічна ефективність проектування і 

впровадження засобів інформатизації, як правило, помітна переважно в 
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середньо – та довгостроковій перспективі. Впровадження засобів 

інформатизації призводить завжди до коригування бізнес-процесів, до 

підвищення ефективності роботи відповідних робочих центрів. 

Співробітники отримують можливість обробляти великі обсяги інформації, 

що потрібно скеровувати або на зменшення витрат на персонал або для 

швидкого інноваційного розвитку бізнесу при незмінності кількості 

співробітників, зайнятих основною технологією та роботою в 

інформаційному просторі підприємства. 

Як свідчить практика інформатизація бізнес – процесів, особливо таких 

як контроль собівартості продукції, підготовка регламентованої документації 

та звітності, облік взаємовідносин з контрагентами, формування та облік 

друкованих документів несе в собі великий потенціал для розвитку і 

матеріальну вигоду. Водночас слід мати на увазі важливу властивість 

інформатизації, яка полягає в наступному: чим більше коштів і часу 

витрачено на інформатизацію тим вище економічний ефект від 

впровадження. Пояснюється це досить просто: якщо якісно підійти до вибору 

програмного продукту, якісно опрацювати всі бізнес-процеси на етапі 

проектування і впровадження функціонально стійкої УІСП, все описати і 

налагодити, то в подальшому буде витрачено набагато менше коштів на 

експлуатацію. 

Особливо необхідно відзначити, що максимальний ефект можна 

досягнути лише при всеохоплюючому впровадженні функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства, за допомогою якого 

здійснюється інформатизація промислового підприємства та різних 

підрозділів, служб, робочих центрів та співробітників. Після впровадження 

функціонально стійкої УІСП зменшуються витрати на організацію 

ефективної взаємодії всіх підрозділів підприємства, спрощується 

документообіг та забезпечується функціональна стійкість технологічного 

процесу. Крім того, зменшуються як тимчасові так і матеріальні витрати. 
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Висновки до розділу 5 

Аналіз залежності достовірності діагностування D від кількості відмов 

у підсистемі Nвід , за умови варіювання розмірності підсистеми N та апріорної 

ймовірності працездатного стану модулів p та заданої достовірності Dзад 

дозволяє зробити такі висновки: достовірність діагностування практично не 

змінюється внаслідок розширення системи (зміні числа модулів УІСП N); 

значення достовірності суттєво залежать від числа відмов Nвід; при 

збільшенні числа Nвід зменшується достовірність діагностування D; 

залежність достовірності від апріорної імовірності працездатного стану 

модулів p показує незначне підвищення достовірності із зростанням 

значення p. 

Аналіз залежності числа перевірок Kпер, за якими проводиться 

діагностування від кількості відмов у підсистемі Nвід за умови варіювання 

розмірності підсистеми N та апріорної ймовірності працездатного стану 

модулів p та заданої достовірності Dзад дозволяє зробити такі висновки: число 

перевірок Kпер – це параметр діагностування, що дорівнює числу результатів 

тестових перевірок, накопичених в модулі, який буде проводити алгоритм їх 

аналізу; обсяг діагностичної інформації суттєво впливає на достовірність 

діагностування – із збільшенням Kпер підвищується достовірність 

діагностування D; залежність Kпер від числа відмов в підсистемі Nвід має 

експоненціальний характер; при значній кількості відмов Nвід = (0,4…0,75)N 

число перевірок Kпер різко зростає; накопичення діагностичної інформації 

здійснюється обмежено в кожній процедурі діагностування; в кожній 

процедурі самодіагностування, навіть за умови однакової відмовної ситуації, 

буде різне число Kпер; число перевірок Kпер є пропорційним до основного 

показника діагностування – часу діагностування tд. 

Аналіз залежності часу діагностування tд від кількості відмов у 

підсистемі Nвід за умови варіювання розмірності підсистеми N та апріорної 
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імовірності працездатного стану модулів p та заданої достовірності Dзад 

дозволяє зробити такі висновки: час діагностування tд – це час від моменту 

початку процедури діагностування до моменту видачі діагнозу; час 

діагностування tд, так як і кількість перевірок Kпер, в залежності від числа 

відмов в підсистемі Nвід змінюється за експоненціальним характером; при 

значній кількості відмов Nвід = (0,4…0,75)N час діагностування tд різко 

зростає; результати досліджень значень часу діагностування tд дозволяє 

розраховувати число операцій, на які треба робити відкат назад в 

обчислювальному процесі під час виявлення відмови одного або декількох 

модулів. 

Основні відмінності запропонованої методики адаптивного 

діагностування, що випливають із результатів моделювання: 

1) на відміну від запропонованої методики, існуючі методики тестового 

діагностування дозволяють виявляти непрацездатні модулі при відмові до 

половини всіх модулів 

від / 2N N ; 

2) зазначена властивість адаптивного самодіагностування, на відміну 

від існуючих, обумовлена збільшенням часу діагностуванням та прийнятним 

зниженням достовірності діагностування. Разом із тим, час діагностування є 

прогнозованим та знаходиться в прийнятних межах, що дозволяють вчасно 

виявити відмови, відкотити обчислювальний процес та забезпечити 

нечутливість обчислювального процесу відносно відмов модулів системи.  

3) достовірність діагностування, у порівнянні з існуючими методами, 

може зменшуватись на незначну величину. Проте, властивість методики – 

проведення діагностування із заданою достовірністю дозволяє, за 

необхідності, керувати достовірністю, що не дозволяє жодний із існуючих 

методів.  

4) в роботі зроблено припущення, що одночасна відмова 75 % модулів 

може відбутись внаслідок того, що реальні модулі системи не є незалежними, 



306 

 

 

вони не є повністю захищеними від навмисних пошкоджень, уражень та 

інших причин, що призводять до множинних кратних відмов. 

Таким чином, результати математичного моделювання процедури 

адаптивного самодіагностування функціонально стійкої узагальненої 

інформаційної системи підприємства дозволяє зробити такі висновки:  

– підтверджено правильність запропонованого методу адаптивного 

самодіагностування; 

– адаптивність в даному випадку означає, що процедура діагностування 

пристосовується до відмовної ситуації. Діагностична інформація хаотично 

накопичується. Її обсяг та характер залежить від відмовної ситуації. А потім 

за рахунок баєссовського оцінювання визначається детермінований діагноз, 

який із певною достовірністю виявляє відмови в системі; 

– можливість проводити діагностування системи за прийнятний час 

великого числа відмов, що перевищує половину числа всіх модулів системи.  

– запропонована метод дозволяє проводити діагностування із 

достовірністю не нижче заданої, де значення Dзад може налаштовуватись в 

кожній процедурі окремо. 

Зроблено висновок, що максимальний економічний ефект можна 

досягнути лише при всеохоплюючому впровадженні функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи підприємства, за допомогою якого 

здійснюється інформатизація промислового підприємствав та різних 

підрозділів, служб, робочих центрів та співробітників. Після впровадження 

функціонально стійкої УІСП зменшуються витрати на організацію 

ефективної взаємодії всіх підрозділів підприємства, спрощується 

документообіг та забезпечується функціональна стійкість технологічного 

процесу. Крім того, зменшуються як тимчасові так і матеріальні витрати. 

Отримані результати підкреслюють перспективність обраного напряму 

досліджень для теорії і практики розподілених систем передачі даних, 

зокрема для інформаційних систем підприємств, а також при проектуванні та 

удосконаленні інших видів складних технічних систем.  
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ВИСНОВКИ 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розробки методологічних основ побудови та 

використання функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи 

підприємства, яка повинна автономно функціонувати в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. Ця проблематика має 

суттєве значення для проектування, модернізації та об’єднання існуючих 

інформаційних систем підприємства в одну узагальнену інформаційну 

систему підприємства з метою забезпечення їх високої ефективності при 

функціонуванні за призначенням. Відсутність аналогічних рішень у нашій 

країні та за кордоном робить результати досліджень пріоритетними. 

В дисертації одержані такі основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу існуючих методів синтезу та 

діагностування інформаційних систем підприємств виявлено протиріччя між 

необхідністю стійкого функціонування інформаційних систем підприємств в 

умовах дії зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів і 

можливостями існуючих методів та методик забезпечення властивості 

функціональної стійкості інформаційних систем підприємства. На даний час 

велика кількість наукових робіт присвячена проектуванню та оптимізації 

складних технічних систем, які володіють певною ефективністю 

функціонування в залежності від обраного показника якості. В них багато 

уваги приділено завданню синтезу живучих та надійних систем. Проте, в цих 

роботах не в повній мірі відображені питання контролю та 

самодіагностування систем. Не достатньо уваги приділено процесу 

відновлення систем після парирування руйнувань різного рівня і збереженню 

системою можливості виконання основних функцій в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, сформульована в дисертації 

науково-прикладна проблема є актуальною. 
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2. Вперше розроблено метод формування функції керування 

параметрами технологічного процесу виробничого підприємства для 

забезпечення функціональної стійкості даного процесу. Даний метод 

відрізняється від існуючих тим, що використовує принцип управління за 

відхиленням та враховує запропоновані автором необхідні та достатні умови 

того, що у виробничому процесі будуть реалізовані еталонні вимоги. 

Зазначений метод забезпечує точність керування технологічним процесом. 

3. Вперше розроблено математичну модель функціонально стійкого 

технологічного процесу, що забезпечується інформаційними системами 

виробничого підприємства. Дана модель відрізняється від існуючих 

використанням математичного апарату псевдообернених матриць. 

Запропонована модель дозволяє описати та промоделювати технологічний 

процес, що забезпечується інформаційними системами виробничого 

підприємства. 

4. Удосконалено метод аналізу технологічного процесу, що 

забезпечується інформаційними системами виробничого підприємства. 

Даний метод включає в себе запропоноване означення, умови та критерії 

функціональної стійкості технологічного процесу. Зазначений метод 

дозволяє під час здійснення технологічного процесу якісно і кількісно 

характеризувати здатність інформаційних систем підприємства до 

парирування наслідків нештатних ситуацій, що виникають в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

5. Удосконалено методи контролю та адаптивного самодіагностування, 

на основі яких забезпечується функціональна стійкість інформаційної 

системи підприємства. Дані методи відрізняються від існуючих способами 

виконання елементарних перевірок та можливістю закінчення процедури 

оцінки технічного стану інформаційної системи підприємства в будь-який 

момент часу. Запропоновані методи контролю та адаптивного 

самодіагностування використовуються під час роботи інформаційної системи 

підприємства за призначенням під впливом зовнішніх та внутрішніх 
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дестабілізуючих факторів. Завдяки розробленим методам можна досягти 

необхідної достовірності діагностування. Це забезпечується за рахунок 

відслідковування кожним модулем системи поточної структури перевірочних 

зв’язків, оскільки кожна структура характеризується певним значенням 

достовірності діагностування. 

6. Удосконалено методику забезпечення властивості функціональної 

стійкості інформаційної системи підприємства, за рахунок представлення 

функціонування системи у вигляді формалізованого процесу, в якому 

основними типами процедур є накопичення перевірок, аналіз перевірочних 

зв’язків, діагностування модуля, який відмовив та відновлення 

функціонування системи. Зазначена методика дозволяє забезпечити 

властивість функціональної стійкості інформаційної системи підприємства. 

7. Вперше розроблено методологію побудови функціонально стійкої 

узагальненої інформаційної системи виробничого підприємства, яка включає 

в себе інформаційні системи забезпечення функціонально стійкого 

технологічного процесу та системи оперативного виробничого планування. 

Функціональна стійкість такої узагальненої системи забезпечується за 

рахунок використання запропонованих методів контролю технічного стану та 

адаптивного самодіагностування, а також відновлення працездатності 

системи.  

8. Реалізація запропонованих в дисертації методологічних основ 

побудови функціонально стійкої узагальненої інформаційної системи 

виробничого підприємства, як сукупність концептуальних, теоретичних та 

технологічних основ, дозволяє: проектувати та експлуатувати функціонально 

стійкі інформаційні системи підприємств, які функціонують в умовах впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів; підвищити показники 

функціональної стійкості існуючих інформаційних систем підприємств, що 

характеризують здатність системи парирувати нештатні ситуації за рахунок 

перерозподілу ресурсів; в процесі автономного функціонування, протягом 

заданого проміжку часу, без втручання обслуговуючого персоналу, виявляти 
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відмови модулів системи за мінімальний час із достовірністю не нижче 

заданої, що дасть можливість своєчасного перерозподілу виконуваних 

завдань та відновлення процесу функціонування. 

9. Розроблені методи контролю та адаптивного самодіагностування 

дозволяють виявляти несправності, що виникають в модулях інформаційної 

системи із необхідною достовірністю діагностування та за мінімальний час. 

10. Результати досліджень прийняті до впровадження в ПрАТ «Бліц-

інформ» (акт від 14.02.2019 р.), в ТОВ «Краматорський феросплавний завод» 

(акт від 25.09.2019 р.), в ПАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» 

(акт від 20.12.2019 р.), в навчальний процес кафедри комп’ютерних наук 

Державного університету телекомунікацій при викладанні дисципліни 

«Основи теорії надійності та діагностики телекомунікаційних систем» для 

студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання 

(акт від 12.02.2020 р.). 

11. Мета досліджень щодо забезпечення функціональної стійкості 

узагальненої інформаційної системи підприємства за рахунок покращення 

показників діагностування, досягнута та всі часткові завдання вирішені 

повністю. Наукові результати досліджень є внеском у розвиток теоретичних і 

прикладних основ розроблення моделей і методів оцінювання якості та 

підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних 

та інформаційно-управляючих систем в частині, що стосується розробки 

моделей та методів підвищення показників функціональної стійкості 

інформаційних систем виробничих підприємств. 

12. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалення існуючих методик забезпечення функціональної стійкості 

інформаційних систем виробничих підприємств, які мають автономно 

функціонувати в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів. 
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