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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК 
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СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

У статті проводиться визначення та розрахунок власних характеристик підсистеми розподілу 
та зберігання інформації системи підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління 
військами та характеристик якості обслуговування інформаційних потоків з метою подальшої 
практичної реалізації даної підсистеми в інтересах розробки та впровадженні автоматизованої 
системи управління військами та її функціонування в умовах максимального інформаційного 
навантаження при різких змінах в оперативній обстановці. 
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Вступ 

Аналіз війн і збройних конфліктів останніх 
років переконливо свідчить, що сьогодні зміст 
парадигми збройного протиборства піддався 
самим кардинальним, воістину революційним, 
змінам. Причинами цього стали – бурхливий 
розвиток електроніки, поява принципово нових 
інформаційних технологій і мережевих 
інформаційно-керуючих систем, що 
функціонально об’єднують в собі всі наявні в 
розпорядженні командувачів і командирів сили і 
засоби розвідки, управління, ураження і 
забезпечення. Основу даного об’єднання 
становить широкомасштабна реалізація 
системотехнічних рішень, мережевих технологій і 
принципів мережецентричної Концепції ведення 
операцій (бойових дій). Саме завдяки цьому 
сьогодні з'явилася реальна можливість 
організувати комплексне застосування 
різновидових і різнорідних угруповань військ в 
єдиному інформаційному і комунікаційному 
просторі району бойових дій. Все це призвело до 
істотної трансформації не тільки в змісті 
збройного протиборства, а й до перегляду самої 
технології управління військами [1,2]. 
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Постановка проблеми. Не врахування змін, 
що відбуваються, та відсутність можливостей в 
пошуку та практичній реалізації нових, таких що 
відповідають реаліям сьогодення інноваційних 
рішень, має наслідком велику ступінь відставання 
від світових тенденцій та ставить під сумнів 
виконання бойових завдань майбутнього. 
Прикладом цього є проведення 
Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей (АТО), вході 
якої були виявлені досить серйозні проблеми. Це, 
перш за все, наявність у військах технічно і 
морально застарілих засобів розвідки, які не 
спроможні забезпечити швидкий обмін отриманою 

розвідувальною інформацією, відсутність 
сучасних засобів зв’язку і передачі даних, 
практично повна відсутність комплексів і засобів 
автоматизації [3-6].  

Проблему комплексної автоматизації вже 
багато років в Збройних Силах (ЗС) України 
намагаються вирішити шляхом створення Єдиної 
автоматизованої системи управління військами 
(ЄАСУ) ЗС України, основою якої є перехід від 
концепції “платформо-центричної війни”, де 
основний акцент робився на кількості озброєння та 
військової техніки, у бік “мережецентричної 
війни” [7]. Основою концепції “мережецентричної 
війни” є комплексна інтеграція сил і засобів 
оперативно-стратегічної розвідки, спостереження 
військової розвідки з системами управління, 
контролю, зв’язку та обчислювальними засобами у 
єдиному інформаційному просторі, що дозволяє 
суттєво підвищити ефективність їх бойового 
застосування. в першу чергу, за рахунок 
зменшення тривалості циклу бойового управління 
[7]. У загальному вигляді модель 
мережецентричної війни – це система, що 
складається з трьох складових підсистем: 
інформаційної, сенсорної і бойової. Основу цієї 
системи складає інформаційна підсистема, на яку 
накладаються взаємно пересічні сенсорна і бойова. 
Інформаційна підсистема пронизує собою всю 
систему в повному обсязі. Обмін зображеннями та 
текстовою інформацією відбувається в режимі 
реального часу. розвідувальні дані надходять не 
конкретному споживачеві, а до загальної бази 
даних або ресурс відповідного угруповання і 
стають доступними всім зацікавленим особам 
(споживачам інформації) [8]. Основними 
функціями інформаційної підсистеми є передача, 
зберігання, розподіл інформації при значному 
інформаційному навантаженні та різких змінах в 
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оперативній обстановці, що надходить від 
сенсорної підсистеми, яка в ЗС України являється 
добувними частинами та підрозділами системи 
воєнної розвідки держави [9]. 

Отже виникає актуальне наукове завдання, що 
на даний час залишається не вирішеним, а саме 
передачі, зберігання та розподілу розвідувальної 
інформації в автоматизованій системі управління 
військами про що свідчать матеріали розроблення 
ЄАСУ ЗС України. В [10, 11] авторами розроблені 
математичні моделі інформаційних потоків (ІП), 
дисципліни обслуговування АСУ військами, що 
функціонують в системі управління військами ЗС 
України.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій [12-
15] показує, що удосконалення АСУ проводиться 
шляхом впровадження нових засобів зв’язку і 
автоматизації, зокрема, як в напрямку покращення 
існуючих систем зв'язку, так і створення нових, 
супутникових, радіорелейних, тропосферних, 
оптоволоконних і радіосистем (особливо 
пересувних) для різних ланок військового 
управління з можливістю загального користування 
їх послугами. Авторами [10, 16] в інтересах 
майбутньої ЄАСУ ЗС України запропоновано 
удосконалення науково-методичного апарату 
передачі, зберігання, розподілу інформації в АСУ 
військами, надання рекомендацій в інтересах 
підтримки прийняття рішень. 

Мета статті. На даному етапі вирішення 
поставленого наукового завдання пропонується 
шляхом удосконалення методики визначення та 
розрахунку власних характеристик підсистеми 
розподілу та зберігання інформації СППР АСУ 
військами та характеристик якості обслуговування 
(ІП) з метою подальшої практичної реалізації 
даної підсистеми в умовах максимального 
інформаційного навантаження при змінах в 
оперативній обстановці. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Відповідно до [16] саме підсистема розподілу 
та зберігання інформації СППР АСУ військами 
призначена виконувати функції передачі, 
зберігання та розподілу ІП. Вона і є об’єктом 
дослідження в даній статті, а її власні 

характеристики та характеристики якості 
обслуговування ІП – предметом дослідження. На 
початковому етапі моделювання підсистеми 
розподілу та зберігання інформації було 
досліджено можливості технічної реалізації 
системи передачі потоків розвідувальної 
інформації від частин розвідки до споживачів 
інформації. З врахуванням того, що добувні 
підрозділи розвідки виконують розвідувальні 
завдання на значному віддаленні від органів 
управління ними, головною вимогою до системи 
передачі інформації повинна бути мобільність, 
достатня пропускна спроможність і дальність, а 
також економність в експлуатації.  

Аналіз сучасних засобів зв’язку та досвід АТО 
[17-19] показав, що дані вимоги будуть виконані 
при використанні засобів супутникового зв’язку 
(СЗ) табл.1. Тому в статті розроблена методика 
визначення та розрахунку характеристик передачі 
ІП, що відображає функціонування моделі 
підсистеми розподілу та зберігання інформації 
СППР АСУ військами для різних швидкостей 
обміну даними з використанням різної кількості 
супутникових ліній зв’язку (СЛЗ).  

Удосконалена методика має наступні етапи: 
1-й етап: визначення власної характеристики 

підсистеми розподілу та зберігання інформації –
поступаюче (обслужене) навантаження; 

2-й етап: визначення власної характеристики 
підсистеми розподілу та зберігання інформації – 
середня пропускна здатність; 

3-й етап: визначення характеристик якості 
обслуговування вхідного потоку запитів (ІП); 

4-й етап: розробка алгоритму розрахунку 
власних характеристик та характеристик якості 
обслуговування вхідного потоку запитів 
підсистеми розподілу та зберігання інформації з 
визначенням (встановленням) їх взаємозалежності; 

5-й етап: розрахунок характеристик 
підсистеми розподілу та зберігання інформації 
СППР АСУ військами; 

6-й етап: рекомендації по впровадженню 
результатів розрахунків характеристик підсистеми 
розподілу та зберігання інформації при розробці 
АСУ військами.  

Таблиця 1 
Вимоги до систем зв’язку 

       Вимоги 
    Роди  
   зв’язку 

Постійна 
готовність

Мобільність Стійкість 
Пропускна 

спроможність
Еконо-
мічність

Розвід-
захищеність 

Живучість

Радіозв’язок середня середня  низька середня середня низька  середня 
Транкінговий 
радіозв’язок 

середня середня середня середня  середня середня середня 

Радіорелейний 
зв’язок 

середня середня низька середня середня висока середня 

Тропосферний 
зв’язок 

середня середня середня середня середня висока середня 

Супутниковий 
зв’язок  

висока висока висока середня середня середня висока 

Проводовий 
зв’язок 

середня низька середня висока низька висока висока 

6 



Theoretical Foundations of Information Technologies Creation and Use 

Реалізація етапів запропонованої методики. 
1. Визначення власної характеристики 

підсистеми розподілу та зберігання інформації – 
поступаюче (обслужене) навантаження. 

Відповідно до [20] при обслуговуванні потоку 
запитів комутаційною системою (КС), кожен запит 
займає вихід протягом деякого інтервалу часу. 
Якщо, наприклад, вихід одночасно обслуговує 
тільки один запит, то навантаження виходу може 
характеризуватись сумарним часом 
обслуговування всіх запитів, а коефіцієнт корисної 
дії або використання виходу можна оцінювати 
відношенням сумарного часу обслуговування всіх 
запитів до часу роботи виходу. Таким чином, 
сумарний час обслуговування запитів і буде 
навантаженням. Навантаження поділяється на: 
поступаюче, обслужене та втрачене. 

Поступаюче на КС за інтервал часу  0 свt ; t  

навантаження  – таке навантаження, яке 

було б обслужене КС за інтервал часу 

 21 t;ty
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 2t1;t  якби 

кожному поступаючому запиту негайно було 
надано з’єднання із вільним виходом. Тобто це є 
відношення параметру вхідного потоку запитів до 
параметру закону розподілу тривалості 
обслуговування запитів в КС. За одиниці виміру 
прийнято: для поступаючого навантаження – одну 
годино-зайняття, для інтенсивності поступаючого 
навантаження – один Ерланг (Ерл) – це 
навантаження в одну годину-зайняття за 1 годину. 

Отже для проведення предметної комплексної 
оцінки підсистеми розподілу та зберігання 
інформації необхідно оперувати розрахунковими 
числовими значеннями таких характеристик як 
навантаження (зокрема поступаючи  та 

обслужене  навантаження), а також середня 

пропускна здатність , що і є власними 

характеристиками підсистеми.  

y

0y



Слід зазначити, що швидкість 
запису/зчитування даних в КС здійснюється з 
швидкістю на порядок вищою, ніж швидкість 
обміну даними в супутникових каналах зв’язку 
(СКЗ), тому поступаюче  та обслужене  

навантаження будуть рівні між собою і їхня 
величина визначається власне поступаючим 
навантаженням, тому: 

y 0y

0yy  .
 

Крім того, очевидним є факт, що інтенсивність 
навантаження значно відрізняється: в різні періоди 
доби, у випадку проведення заходів оперативної і 
бойової підготовки (ОБП) збройних сил країн, а 
також під час підготовчої та основної фаз операцій 
(наприклад НЗФ на Донбасі) (рис. 1). Також 
відповідно до цього навантаження донесень від 
частин та підрозділів розвідки змінюється від часу 
доби (рис. 2). 
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Рис. 1 Графік навантаження каналів передачі 

даних в залежності від періоду доби  
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Рис. 2 Графік залежності навантаження 

донесеннями від часу доби  
 

Виходячи з цього, для функціонування 
підсистеми розподілу та зберігання інформації 
СППР АСУ військами для будь-якого з 
приведених випадків, розрахунок необхідно 
здійснювати виходячи із значення інтенсивності 
навантаження тоді, коли воно являється 
найбільшим.  

Період, коли навантаження є найбільшим 
називається періодом найбільшого навантаження. 
Нехай даний період дорівнює одній годині. Тоді 
година найбільшого навантаження – це 
безперервний інтервал часу тривалістю 60 хвилин, 
протягом якого середня інтенсивність 
навантаження є найбільшою. 

Визначення необхідних вихідних даних 
параметрів інтенсивності навантаження: 

кількість джерел навантаження (з досвіду   
АТО) – 100n  ; 

середня кількість запитів, поступаючих від 
одного джерела навантаження (з досвіду АТО) – 
c 10 ; 

середня тривалість зайняття КС при 
обслуговуванні одного запиту – t ; 

Очевидно, що середня тривалість зайняття КС 
при обслуговуванні одного запиту t  знаходиться в 
обернено-пропорційній залежності від швидкості 
обміну даними , тобто зі збільшенням 
швидкості передачі даних в СКЗ  зменшується 
тривалість зайняття , і навпаки – при передачі 
інформаційних повідомлень такого ж 
інформаційного об’єму на меншій швидкості  
значення тривалості зайняття КС  зростає. З 
урахуванням [11] слідує висновок:  

R

t
R

R
t
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при незмінних значеннях інших параметрів 
навантаження, пропускна здатність, імовірнісні та 
часові характеристики підсистеми розподілу та 
зберігання інформації СППР визначаються 
швидкістю обміну інформацією в КЗ R  (СКЗ). 

Для підсистеми розподілу та зберігання 
інформації тривалість зайняття – це інтервал часу з 
моменту подачі від підрозділу добування РІ 
команди на встановлення стійкого зв’язку з метою 
передачі даних до серверу баз даних до моменту 
повернення елементів КЗ у вихідне положення. 
Тривалість зайняття залежить від швидкості 
передачі даних по ЛЗ , інформаційного об’єму 
РІ , а також частково від складових підсистеми 
розподілу та зберігання інформації. Як висновок, 
тривалість зайняття є випадковою величиною і її 
середнє значення для даної підсистеми може бути 
визначене тільки на основі обґрунтованого 
прогнозування, оскільки підсистема знаходиться 
на етапі проектування і аналогів їй на даний час не 
існує. 

R
I

Розглянемо складові середньої тривалості 
зайняття для можливих видів зайнять: 

1. Запис РІ до бази даних відбувся. Середня 
тривалість цього виду зайняття має вигляд: 

,tTtt 0cp      (1)

де ct  – середній час на встановлення з’єднання 

між станцією СЗ добувного підрозділу та СЗ 
серверу баз даних. Для схеми “супутникова 
станція – супутник – супутникова станція” цей час 
становить близько 0,6 секунди, для схеми 
працюючої по топології “зірка” – близько 2-х 
секунд;  
     0t  – середній час повернення СКЗ у вихідний 

стан після запису інформаційного повідомлення. 
Тривалість 0t  дорівнює тривалості ct  оскільки 

повернення СКЗ у вихідний стан здійснюється 
аналогічним чином як і встановлення з’єднання 
між ВЗ добувного підрозділу та ВЗ серверу баз 
даних ct ; 

T  – середній час передачі інформації.  

,
R

I
T      (2) 

де I  – питомий інформаційний об’єм одного р-
повідомлення. З досвіду проведення АТО задамо 
наступні дані для об’ємів інформаційних 
повідомлень в годину найбільшого навантаження 
для одного добувного підрозділу розвідки:  
    mI  – середній об’єм передаваємого текстового 

документу - 0,02 Мбайт; 
     гI  – середній об’єм передаваємого голосового 

повідомлення - 2 Мбайт; 
     фI  – середній об’єм передаваємої 

фотодокументу - 1 Мб; 
      вI  – середній об’єм передаваємого одного 

відео-повідомлення - 10 Мб. 

Таким чином, до підсистеми розподілу та 
зберігання інформації будуть надходити 
інформаційній повідомлення 4-х категорій. 
Позначимо в загальному виді через iI  середній 

об’єм повідомлення i ї категорії, ic  – середня 

кількість повідомлень i ї категорії. Тоді при k  
категоріях повідомлень питомий інформаційний 
об’єм повідомлення становитиме: 

k

i i
i 1

k

i
i 1

I c

I .

c









    (3)

Як уже було відмічено, з урахуванням 
можливого збільшення загальної кількості 
добувних підрозділів в АСУ військами до , 
з яких 20% становитимуть підрозділи РЕР (у 
випадку реалізації даної СППР частка голосових 
повідомлень становитиме до 90%, текстових 
повідомлень – близько 10%), 80% – підрозділи 
військової розвідки іншого оперативного 
призначення (у випадку реалізації даної СППР 
частка фото- та відео-повідомлень становитиме 
відповідно по 45%, текстових повідомлень – 
близько 10%).  

100n 

Слід зазначити, що дані значення є далеко не 
остаточними, оскільки отримані шляхом міркувань 
на основі особистого досвіду оперативного 
застосування військ при проведенні АТО. В свою 
чергу, дійсно достовірна кількість добувних 
підрозділів і відповідно статистичний розподіл 
р-повідомлень можливий лише в ході тривалого 
спостереження за функціонуючою підсистемою 
розподілу та зберігання інформації. Однак, при 
виборі саме таких числових значень, головним 
критерієм було забезпечення функціонування 
підсистеми розподілу та зберігання інформації в 
умовах передачі великих об’ємів інформації при 
значній кількості добувних підрозділів в умовах 
максимального навантаження на СППР. 

2. Запис РМ до бази даних не відбувся з 
технічних причин. Середня тривалість даного виду 
зайняття технt  може встановлюватись 

провайдером та визначатись тривалістю 
очікування супутниковою станцією підрозділу 
добування відповіді від супутникової станції 
серверу баз даних на запит встановлення зв’язку. 
Для розрахунків приймемо, що тривалість 
очікування становить 10 секунд. 

Таким чином, середня тривалість успішного 
запису р-повідомлення pt  та середня тривалість 

зайняття КЗ при неможливості встановлення 
стійкого зв’язку між супутниковими станціями 
підрозділу добування та серверу баз даних по 
технічних причинах технt  становлять повну групу 

подій. В сучасних системах супутникового зв’язку 
імовірність %1Pтехн   усіх з’єднань. На основі 

цього середня тривалість одного зайняття може 
бути розрахована за виразом: 
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 (4)

Величина інтенсивності поступаючого 
(обслуженого) навантаження буде 
розраховуватися за формулою, що має вигляд: 

4, 494
4,06

Ry nct nc
3600

 
 

   
  
 

.  (5)

2. Визначення власної характеристики 
підсистемі розподілу та зберігання інформації – 
середньої пропускної здатності, визначення 
вихідних даних. 

Передача РІ від добувних підрозділів на сервер 
баз даних може здійснюватись з використанням: 

по одному КЗ для кожного добувного 
підрозділу; 

декількох КЗ (один на певну групу добувних 
підрозділів); 

одного КЗ на АСУ військами. 
З метою демонстрації динаміки зміни 

пропускної здатності пучка ліній КС підсистеми 
розподілу та зберігання інформації   необхідно 
задати наступні дані для 

 ліній пучка, кожна з 
яких на практиці являє собою СКЗ.  

100,50,30,20,10,5,4,3,2,1

В загальному, пропускна здатність   
оцінюється відношенням інтенсивності 
обслуженого навантаження  до кількості ліній в 

пучку : 
0y



.
y0


     (6) 

3. Визначення характеристик якості 
обслуговування вхідного потоку запитів (ІП). 

Характеристики якості обслуговування 
вхідного потоку запитів визначаються 
дисципліною обслуговування цього потоку запитів 
[11] підсистемою розподілу та зберігання 
інформації СППР. Відповідно до вищевикладеного 
матеріалу в досліджуємій підсистемі буде 
реалізовано дисципліну обслуговування вхідного 
потоку запитів з очікуванням. 

Для кількісної оцінки якості обслуговування 
підсистемою розподілу та зберігання інформації 
вхідного потоку РІ з очікуванням розраховуються 
[20] наступні характеристики:  

1. )0(P   – імовірність очікування для будь-
якого поступившого запиту;  

2. )t(P   – імовірність очікування для будь-
якого поступившого запиту більше деякого часу ;  t

3.  – імовірність очікування 
р-повідомленням, що попало в чергу на 
обслуговування, більше часу ;  

зP ( t ) 

t

4.   – середній час очікування по відношенню 

до всіх поступивших р-повідомлень;  
5. з  – середній час очікування по відношенню 

до поступивших р-повідомлень, що потрапили в 
чергу на очікування;  

6. r  – середня довжина черги. 
Для визначення імовірності очікування для 

будь-якого поступившого запиту )0(P   буде 

використано математичний вираз другої формули 
Ерланга:  

).y(D
))y(E1(

y
1

)y(E
)0(PPt 



 





  
(7) 

Однак перед цим необхідно визначити за 
допомогою таблиць Пальма-Ерланга та 
спеціалізованого програмного забезпечення 
“ERLANG CALCULATOR 14.0.11” числові 
значення параметру  – втрат в 

повнодоступному пучку.  

)y(E

Використовуючи вираз (7) – визначимо для 
кожного значення пропускної здатності 
імовірність очікування для будь-якого 
поступившого запиту )0(P  . 

Для визначення )t(P   – імовірності 

очікування для будь-якого поступившого запиту 
більше деякого часу , необхідним є використання 
виразу: 

t

,e)0(P)t(P t)y(   (8) 

де ( y)t
зe P (  t)    – імовірність очікування 

р-повідомленням, що попало в чергу на 
обслуговування, більше часу . Слід зазначити, 
що у виразі (7) за одиницю виміру 

t
  та  

прийнято середню тривалість зайняття, що для 
кожного значення швидкості обміну даними в СКЗ 
є індивідуальною. 

t

Наступною характеристикою процесу 
обслуговування поступаючого на вхід підсистеми 
розподілу та зберігання інформації потоку запитів 
р-повідомлень є середній час очікування по 
відношенню до всіх поступивших р-повідомлень 
 , визначається виразом: 

,
y

)0(P




  (9) 

де   – виражається через середню тривалість 
зайняття. 

Відповідно 
 зy

1
 середній час очікування 

по відношенню до поступивших р-повідомлень, 
що потрапили в чергу на очікування. 

Важливою та необхідною для глибокого та 
всебічного аналізу підсистеми розподілу та 
зберігання інформації в цілому є середня довжина 
черги r , що визначається як середній час 
очікування початку обслуговування по 
відношенню до всіх поступивших запитів   

9 
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помножений на інтенсивність поступаючого на 
вхід підсистеми навантаження визначається за 
виразом: 

y

.yr   (10)

4. Розроблення алгоритму розрахунку 
власних характеристик та характеристик 
якості обслуговування вхідного потоку запитів 
підсистеми розподілу та зберігання інформації з 
врахуванням їх взаємозалежностей. 
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Рис. 3 Алгоритм розрахунку власних характеристик та характеристик якості обслуговування 

вхідного потоку запитів підсистеми розподілу та зберігання інформації  
 

Таким чином, для удосконаленої методики 
визначення та розрахунку характеристик передачі 
інформаційних потоків розроблено алгоритм, що 
описує кожен крок отримання числових значень 
характеристик підсистеми розподілу і зберігання 
інформації ІСППР та характеристик якості 
обслуговування вхідного потоку даних. Крім того, 
шляхом розроблення даного алгоритму 
встановлено взаємозв’язки між характеристиками 
якості обслуговування вхідного потоку даних, а 
також яким чином вони слідують із характеристик 
підсистеми розподілу і зберігання інформації, а 
саме: 

На основі поступаючого (обслуженого) 
навантаження  визначається пропускна 

здатність . Використання отриманих значень для 

 та  дає можливість визначити такі 

характеристики якості обслуговування вхідного 
потоку даних, як: імовірність очікування для будь-

якого поступившого запиту 

0y


0y

)t(P  ; імовірність 

очікування р-повідомленням, що попало в чергу на 
обслуговування більше часу  – t )t(Pз  , 

середній час очікування по відношенню до 
поступивши повідомлень, що потрапили в чергу 
на очікування з  . 

Шляхом використання отриманих значень 
)0(P   та )t(Pз   визначається імовірність 

очікування для будь-якого поступившого запиту 
більше деякого часу  – t )t(P  . 

Використанням з   визначається середній час 

очікування по відношенню до всіх поступивши 
повідомлень  . 

В свою чергу, використання   та  дає 

можливість визначення середньої довжини черги 
0y

r . 
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5. Результати розрахунків характеристик 
підсистеми розподілу та зберігання інформації 
СППР АСУ військами. 

Із приведених розрахунків інтенсивності 
поступаючого (обслуженого) навантаження для 
різних швидкостей обміну даними в СКЗ R  
слідують наступні висновки: 

із збільшенням швидкості передачі даних в КЗ 
зменшується інтенсивність поступаючого 
(відповідно і обслуженого) навантаження ; y

величина поступаючого (обслуженого) 
навантаження обмежується деякою нормованою 
величиною 1,13, що зумовлене коефіцієнтом 

4,06. Фізичний зміст даного коефіцієнта: це час на 
встановлення зв’язку на запис р-повідомлення та 
повернення системи в початковий стан після 
запису; 

y

виходячи з того, що мінімальна величина 
поступаючого (обслуженого) навантаження не 
може бути меншою значення 1,13 (для вище 

заданої кількості засобів добування РІ в 
досліджуємій АСУ військами та інформаційного 
навантаження від них) підсистема розподілу та 
зберігання інформації при максимальному 
навантаженні (яке саме і розглядається) буде 
завантажена на 100%, однак даний факт не 
означає, що система не буде спроможною 
відповідати встановленим показникам критеріїв 
оперативності, оскільки дана СППР є системою з 
очікуванням, що допускає запис РІ до бази даних з 
деякою затримкою в часі без зниження рівня 
оперативності; 

y

вирішення завдання перевищення значення 
інтенсивності поступаючого (обслуженого) 
навантаження при неможливості збільшення 
швидкості передачі даних в КЗ можливе шляхом 
збільшення кількості КЗ використовуємих в 
підсистемі розподілу та зберігання інформації. 

Результати розрахунків пропускної здатності 
, для фіксованих значень швидкості передачі 

даних (відповідно і поступаючого (обслуженого) 
навантаження) виявили 

взаємозалежності груп 
усіх даних розрахунків, звідки слідує висновок, що 
із збільшенням кількості СКЗ для фіксованої 

інтенсивності навантаження, середня пропускна 



  

здатність одного КЗ повно доступного пучка при 
великих значеннях поступаю чого (обслуженого) 
навантаження  навантаження спочатку стрімко 

спадає, а потім асомптотично прямує до нуля. 

y

На основі розрахованих даних таких 
характеристик якості обслуговування вхідного 
потоку даних, як: імовірність очікування для будь-
якого поступившого запиту більше деякого часу  
–  та імовірність очікування 

р-повідомленням, що попало в чергу на 
обслуговування більше часу  – 

t
)t(P 

t )t(Pз  , можна 

зробити висновок про наступні закономірності: 
із зростанням швидкості передачі даних в СКЗ 

R  при фіксованій ємності повнодоступного пучка 

  якість обслуговування покращується, тобто 
зменшується )t(P   – відсоток запитів, що 

очікують початку обслуговування більше деякого 
часу  для підсистеми розподілу та зберігання 
інформації по критерію оперативності було 
прийнято = 60 секунд). Так, для пучка ємністю 

t

t
= 5 при збільшенні R  від 0,4 до 

0,5
с

Мбайт
результатом є зменшення )t(P   з 

0,03452 до 0,00072 – в 48 разів; 
виходячи з того, що швидкість передачі даних 

в СКЗ R  обернено пропорційна середній 
тривалості зайняття t  слідує висновок, що при 
зменшенні t  покращується якість обслуговування 
вхідного потоку р-повідомлень;  

із збільшенням швидкості передачі даних в 
СКЗ R  (зменшенні середньої тривалості зайняття 
t ) при фіксованій ємності повнодоступного пучка 
  зменшується значення середньої пропускної 
здатності  , що припадає на один канал. Так, для 

пучка ємністю =10 при збільшенні R від 1 до 

2
с

Мбайт
 результатом є зменшення  з 0,24 Ерл. 

до 0,175 Ерл. – в 1,37 разів; 



із зменшенням середньої величини пропускної 
здатності  , що припадає на один канал, 

зменшується імовірність очікування для будь-
якого поступившого запиту більше деякого часу  
– 

t
)t(P  , тобто покращується якість 

обслуговування. Так, для пучка ємністю =2 при 
зменшенні   від 0,98 Ерл. до 0,89 Ерл. 

результатом є зменшення )t(P   з 0,69039 до 

0,10743 – в 6,4 разів; 
збільшення кількості СКЗ  в підсистемі 

розподілу та зберігання інформації покращує 
якість обслуговування (зменшується імовірність 

. Так, при фіксованій швидкості передачі 

даних 



)t(P 

R =1,5
с

Мбайт
 для повнодоступного пучка 

ємністю =2 )t(P  =0,69039, а для =5 

)t(P  =0; 

зменшення середньої величини пропускної 
здатності  , що припадає на один канал, можливе 

шляхом збільшення кількості СКЗ при незмінних 
значеннях швидкості передачі даних R  (середньої 
тривалості зайняття t ). Так, при фіксованій 

швидкості передачі даних R =1,5
с

Мбайт



 для 

повнодоступного пучка ємністю =2 =0,98 Ерл, 

а для 


=5 =0,39 Ерл – в 2,5 разів; 

якість обслуговування в підсистемі розподілу 
та зберігання інформації також характеризується 

)( tPз   – імовірністю очікування 
р-повідомленням, що попало в чергу на 
обслуговування, більше часу  дана 
характеристика відноситься лише до запитів, що 

t
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відразу потрапляють на очікування). Імовірності 
)t(Pз   завжди більші імовірностей )t(P  . Так, 

при =2 та  R =2
с

Мбайт
 )t(Pз  =0,09271, а 

)t(P  =0,07627 – в 1,2 рази. 
На основі розрахунків якості обслуговування 

вхідного потоку даних – середнього часу 
очікування по відношенню до всіх поступивших 
р-повідомлень 

ISSN 2311-7249 (Print) / ISSN 2410-7336 (Online)          Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 2 (26)/2016 

 слідує висновок, що за одних і 
тих самих умов (при однакових значеннях 
швидкості передачі даних R , (середніх час 
тривалостей зайняття t ) із збільшенням 
інтенсивності поступаючого навантаження  на 
вхід підсистеми розподілу та зберігання 
інформації зростає середній час очікування по 
відношенню до всіх поступивших повідомлень 

y

 . 
Однак, при одночасному збільшенні кількості СКЗ 

 в АСУ військами, інтенсивність зростання 
величини 


  суттєво зменшується. Так, при 
=1,91 Ерл. для =2 y   =10,44444, а =5 

 =0,01628 (в 641,55 разів). Це пояснюється тим, 
що із збільшенням  зменшується середня 
пропускна здатність на один канал , а отже 
зростають пропускні можливості всієї підсистеми 
розподілу та зберігання інформації. Крім того, слід 
зазначити, що при умові виконання нерівності 

 середній час очікування по відношенню до 
всіх поступивших запитів 




1
  буде зростати з 

погано прогнозуємою інтенсивністю та 
достовірністю, однак можливість в СППР 
отримання інформації із затримкою в часі не 
позначиться негативно на оперативності. 

Отримані значення середньої довжини черг  и
r  показали, щ  із збільшенням інтенсивності 
поступаючого навантаження  на вхід підсистеми 
розподілу та зберігання інформації зростає 
середня довжина черги 

о   
y

r . Однак, при 
одночасному збільшенні кількості СКЗ  в АСУ 
військами, інтенсивність зростання величини 


r  

суттєво зменшується. Так, при =1,91 Ерл. для 
=2 

y
  =19,94888, а =5   =0,03109 (641,65 разів). 
Це пояснюється тим, що із збільшенням   
зменшується середня пропускна здатність на один 
канал , а отже зростають пропускні можливості 
всієї підсистеми розподілу та зберігання 
інформації. Крім того, слід зазначити, що при 
умові виконання нерівності 



1  середня довжина 

черги r  буде зростати з погано прогнозуємою 
інтенсивністю та достовірністю, однак можливість 
в СППР отримання інформації із затримкою в часі 
не позначиться негативно на оперативності. 

6. Рекомендації по впровадженню 
результатів розрахунків характеристик 
підсистеми розподілу та зберігання інформації 
при розробці АСУ військами.  

Ведення операцій (бойових дій) ХХІ століття 
ставить досить жорсткі вимоги до інформаційних 
систем управління та розвідки, а також щодо 
використання всієї повноти їхнього потенціалу. 
Даний факт потрібно обов’язково врахувати при 
створенні ЄАСУ ЗС України, що можливо лише 
при глибокому та всебічному оцінюванні системи 
на етапі проектування. Так для розглянутої 
підсистеми розподілу та зберігання інформації 
СППР із заданими вихідними параметрами, 
максимальне вхідне навантаження не може 
становити менше y 1,13, однак шляхом 
застосування розробленого алгоритму 
удосконаленої методики встановлено, що 
використання для вхідного потоку дисципліни 
обслуговування з очікуванням, при 
функціонуванні в умовах максимального 
навантаження, не знижує оперативності СППР 
АСУ військами. 
Висновки й перспективи подальших 

досліджень 
Таким чином в статті приведена удосконалена 

методика визначення та розрахунок власних 
характеристик підсистеми розподілу та зберігання 
інформації системи підтримки прийняття рішень 
автоматизованої системи управління військами та 
характеристик якості обслуговування 
інформаційних потоків з метою подальшої 
практичної реалізації даної підсистеми в інтересах 
розробки та впровадженні автоматизованої 
системи управління військами та її 
функціонування в умовах максимального 
інформаційного навантаження при різких змінах в 
оперативній обстановці. 

При реалізації удосконаленої методики при 
проектуванні Єдиної автоматизованої системи 
управління військами Збройних Сил України буде 
вирішене актуальне наукове завдання передачі, 
зберігання та розподілу розвідувальної інформації в 
автоматизованій системі управління військами 
органів військового управління. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ПОДСИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ЗБЕРЕЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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В статье проводится определение и расчет собственных характеристик подсистемы 
распределения и хранения информации системы поддержки принятия решений автоматизированной 
системы управления войсками и характеристик качества обслуживания информационных потоков с 
целью дальнейшей практической реализации данной подсистемы в интересах разработки и внедрении 
автоматизированной системы управления войсками и ее функционирования в условиях максимального 
информационного нагрузки при резких изменениях в оперативной обстановке. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений; характеристики; автоматизированная 
система управления войсками; информационные потоки. 
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In the article the definition and calculation of own characteristics of subsystems distribution and storage system to 
support decision-making automated system and characteristics of service quality information flows to further the practical 
implementation of subsystems for the benefit of developing and implementing the automated system and its operation under 
conditions of maximum information loads with sharp changes in the operational environment. 
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