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Передмова 

У даному посібнику  представлений навчальний матеріал для практичних 

занять з курсу «Моделювання систем захисту інформації» і призначений  для 

розвитку у студентів навичок проектно - конструкторської роботи в галузі 

розробки розприділених інформаційних систем захисту інформації з 

використанням математичного моделювання. Відома достатньо велика 

кількість методів побудови математичних моделей і засобів реалізації 

моделюючих алгоритмів. Найбільш розповсюдженими з них є системи і 

мережі масового обслуговування. Метою використання системи масового 

обслуговування (СМО) як моделі є аналіз якості функціонування 

різноманітних систем: економічних, виробничих, біологічних, соціальних, 

транспортних, обчислювальних, комерційних тощо. 

Проте ускладнення структур і  режимів реальних систем утруднює 

застосування класичних методів теорії масового обслуговування із-за 

зростаючої розмірності обчислювальних задач. При моделюванні складних 

систем приходиться досліджувати системи, які включають  в себе в якості  

підсистем багато інших систем масового обслуговування Такі системи в 

цілому можуть бути представлені у вигляді мережі масового обслуговування 

(МеМО). 

Найбільш развинена теорія експоненціальних МеМО, з  використанням її 

результатів розроблені точні методи розрахунку імовірнісно – часових 

характеристик (ІЧХ) складних систем. У посібнику суттєве місце займає 

теоретичний матеріал з методики аналізу розімкнених експоненціальних        

МеМО.        Наводиться         приклад використання  апарату  розімкнених 

експоненціальних   МеМО для розрахунку  системи телеобробки завдань. 

В навчальний посібник включені  чисельні приклади і лабораторні роботи. 
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Основні позначення 

 

СМО - система масового обслуговування. 

МеМО -мережа масового  обслуговування. 

РМеМО - розімкнена мережа масового  обслуговування. 

Λ - інтенсивність вхідного потоку СМО. 

 - інтенсивність обслуговування вимог. 

Тобс - середній час обслуговування вимоги  (заявки). 

Тпер     - середній час перебування вимоги у системі. 

Тобс


 - коефіцієнт завантаження СМО. 

К - число каналів обслуговування у системі. 

ijPP   - матриця ймовірностей передач між СМО мережі. 

αj - передатнй коефіцієнт (середнє число проходів заявки через  j-у СМО). 

Ij -  інтенсивність зовнішнього потоку, який поступає на вхід  j-ї СМО. 
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Вступ 

Моделювання - один із найбільш розповсюджених методів дослідження 

процесів функціонування складних систем. Є досить велика кількість методів 

побудови математичних моделей і засобів реалізації моделюючих алгоритмів.  

      У теорії і практиці моделювання систем важливе місце посідають моделі 

систем масового обслуговування (СМО). Такі системи зустрічаються нам 

щоденно. Це процеси обслуговування в черзі на заправній станції, у магазині, 

бібліотеці, кафе, також різні служби ремонту і медичної допомоги, транспортні 

системи, аеропорти, вокзали тощо. Черги виникають і за потреби скористатись 

телефонним зв'язком або передати повідомлення по Інтернету. Більше того, 

будь-яке виробництво також можна подати як послідовність таких систем. 

Особливого значення СМО набули в інформатиці. Це системи, мережі 

передавання інформації, бази і банки даних. 

        Існує розвинутий математичний апарат теорії масового обслуговування 

(науковці західних країн цю теорією називають теорією черг), що дає змогу 

аналізувати ефективність функціонування СМО певних типів і визначати 

залежність між характеристиками потоку вимог, кількістю каналів (пристроїв 

для обслуговування), їх продуктивністю, правилами роботи СМО та її 

ефективністю. Природно вимагати закупляти  апаратно - програмне мережеве 

обладнання не «на глазок», а опираючись на відповідні мережеві 

характеристики. 

      Посібник  містить три частини і додаток. В першій частині  наведені 

теоретичні відомості про моделі систем масового обслуговування. В другій 

частині розглядаються необхідні відомості про розімкнені експоненціальні 

мережі масового обслуговування і їх аналіз. У третій частині показано, як, 

використовуючи апарат МеМО, вирішувати задачу комплексування системи 

обробки інформації.  

      Додаток містить контрольні запитання, практичні завдання і лабораторні 

роботи по проектуванню систем і мереж масового обслуговування. 
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             Розділ 1 Класифікація систем масового обслуговування 

 Перші теоретичні результати внаслідок вирішення проблем, пов'язаних із 

функціонуванням систем обслуговування, були отримані датським ученим, 

співробітником Копенгагенської телефонної компанії А. К. Ерлангом у період 

1908-1922 років. Ці результати стосувались практичних завдань підвищення 

якості обслуговування абонентів і визначення кількості телефонних ліній. У 

подальшому з'ясувалося, що отримані теоретичні результати є настільки 

загальними, що їх можна використовувати для визначення оптимальної 

кількості кас і продавців на торговельних підприємствах, для розрахунків 

запасів у магазинах, достатніх для їх безперебійної роботи тощо. Однак 

більшість результатів було отримано для систем, в яких процеси надходження 

та обслуговування вимог є марківськими або напівмарківськими. У цьому разі 

завдання аналізу СМО можна описати звичайними диференціальними 

рівняннями і в явному вигляді обчислити основні характеристики системи.     

На практиці часто виникають задачі, пов'язані з чергами, які неможливо роз-

в'язати із застосуванням існуючих методів теорії масового обслуговування. Це 

зумовило інтенсивний розвиток методів дослідження СМО за допомогою 

засобів імітаційного моделювання. У цьому випадку характеристики СМО 

оцінюються наближено шляхом обробки результатів моделювання системи. 

     У даному розділі розглядаються обидва підходи до аналізу СМО, причому 

основна увага зосереджується на методах імітаційного моделювання. 

Зазначається, яким чином потрібно будувати алгоритми моделювання та їх 

програмні реалізації для дискретно-подійних систем і як збирати інформацію 

про показники їх роботи. 

 

        1.1   Характеристики систем масового  

           обслуговування 

Функціонування будь-якої СМО полягає в обслуговуванні потоку вимог, які 

одна за одною або групами надходять до неї в деякі, як правило, випадкові 

моменти часу. Вимоги, які надійшли до СМО, обробляються протягом певного 

часу, після чого залишають систему. 

     У будь-якій системі обслуговування передбачена наявність пристроїв для 

обслуговування (інші назви: прилади для обслуговування, сервери, канали) і 

вимог (інші назви: заявки, виклики, клієнти), які потребують обслуговування. 

Правила або алгоритми взаємодії пристроїв і вимог називатимемо 

дисциплінами поставлення в чергу та обслуговуванням. 

     Для кожної СМО задається режим роботи. Слід відзначити, що для вимоги 

може бути потрібно кілька обслуговувань одним або кількома пристроями. 

Звичайно термін «пристрій для обслуговування» (англійською - «server») 

використовується для відносно простих моделей, в яких кожна вимога може 

обслуговуватись тільки одним пристроєм. Якщо ж вимоги обслуговуються 
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кількома пристроями в певній послідовності, переміщаючись за заданим 

маршрутом, то має місце «мережа обслуговування» (англійською — «queueing 

network»). Іншими словами, мережа — це складна СМО. 

     Зазвичай за допомогою методів теорії масового обслуговування розв'язують 

задачі з проектування та експлуатації однотипних елементів обслуговування - 

наприклад, розраховують кількість контрольно-пропускного обладнання, 

місць для ремонту, бензоколонок, обслуговуючого персоналу, ліній зв'язку, 

одиниць обладнання обчислювальної техніки тощо. 

     Окремим типом завдань у теорії масового обслуговування є визначення 

місць накопичування вимог у системі обслуговування, наприклад, визначення 

місць на стелажах на складі або в багатоповерховому гаражі, кількості 

пристроїв введення-виведення інформації комп'ютера, кількості місць у 

палатах госпіталю та ін. 

      Найчастіше ефективність функціонування будь-якої СМО визначається за 

такими показниками: 

♦ середня кількість вимог, які система може обслужити за одиницю часу; 

♦ середній відсоток вимог, які не були обслужені; 

♦ ймовірність того, що вимогу, яка надійшла до системи, буде прийнято 

         для       обслуговування; 

♦ середній час очікування вимоги в черзі; 

♦  закон розподілу часу очікування; 

♦ середня кількість вимог у черзі; 

♦ закон розподілу числа вимог у черзі; 

♦ коефіцієнт завантаження пристрою для обслуговування; 

♦ середня кількість пристроїв, зайнятих обслуговуванням. 

  Щоб визначити ці параметри, потрібно охарактеризувати СМО, тобто 

описати  та задати такі характеристики:  

♦ вхідний потік вимог (вимоги, які надходять до системи для  

обслуговування); 

♦ дисципліни постановки вимог у чергу та вибору вимог із неї; 

♦ правила, за якими здійснюється обслуговування; 

♦ вихідний потік вимог (вимоги, які залишають систему); 

♦ режими роботи системи. 

     Розглянемо ці характеристики більш детально. 

 

1.1.1 Вхідний потік вимог  

Для визначення вхідного потоку вимог потрібно зазначити моменти часу їх 

надходження до системи (закон надходження) і кількість вимог, які можуть 

надійти одночасно. Закон надходження може бути детермінованим 

(наприклад, вимога або вимоги надходять до системи у фіксовані моменти 

часу) або імовірнісним (проміжки часу між моментами надходження вимог до 
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системи мають рівномірний, експоненціальний або інший заданий закон 

розподілу). 

      У загальному випадку вхідний потік вимог описується розподілом 

ймовірностей проміжків часу між моментами надходження до системи двох 

сусідніх вимог. Здебільшого припускається, що ці проміжки часу є 

незалежними і мають однаковий розподіл випадкових величин і, таким чином, 

вимоги утворюють стаціонарний вхідний потік. У класичній теорії масового 

обслуговування, як правило, розглядається так званий пуассонівський 

(найпростіший) потік вимог, в якому кількість вимог k для будь-якого 

проміжку часу t має розподіл Пуассона: 
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                 (1.1) 

 

де   — інтенсивність потоку вимог (кількість вимог, які надійшли до системи 

за одиницю часу). 

      Існує кілька теорем теорії ймовірностей, за допомогою яких можна 

довести, що більшість потоків вимог є пуассонівськими. Це, зокрема, теореми 

про суперпозицію незалежних потоків малої інтенсивності, розрідження 

випадкового потоку та ін. На практиці вважають, що вхідний потік має 

розподіл Пуассона, якщо за визначений проміжок часу вимоги надходять до 

системи від великої кількості незалежних джерел. Прикладами таких потоків 

можуть бути дзвінки абонентів у телефонній мережі або запити до 

централізованої бази даних від користувачів комп'ютерної мережі. 

      Для задавання вхідного потоку вимог, крім закону розподілу, потрібно 

визначати кількість вимог, які надходять до системи одночасно. Вимоги 

можуть надходити до системи по одній або групами, наприклад, у метро або 

до стадіону через вхідні турнікети одночасно можуть зайти кілька чоловік. 

Системи, до яких вимоги надходять пакетами (більше ніж з однією вимогою), 

будемо називати системами з груповим потоком вимог. 

       Кількість вимог, які надходять до системи від якогось джерела (під час 

моделювання це джерело відтворює генератор вимог), може бути 

необмеженою або обмеженою. Прикладом системи з обмеженою кількістю 

вимог є система з відмовами та відновленням (ремонтом) обладнання 

виробничої дільниці, де в разі відмови обладнання подається вимога на ремонт 

обладнання до бригади ремонтників. Якщо в такій системі є М одиниць 

обладнання, то максимально можлива кількість вимог у системі 

дорівнюватиме М.  

      Прикладом системи з необмеженою кількістю вимог може бути телефонна 

мережа, кількість абонентів якої визначити практично неможливо. Якщо 

кількість вимог безмежна і вони незалежні, то це свідчить про те, що вхідний 

потік вимог є пуассонівським. 
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Моделювання пуассонівського потоку 

Покажемо, як під час моделювання систем масового обслуговування можна 

задати пуассонівський потік вимог. Для цього розглянемо найпростіший потік 

з інтенсивністю  і позначимо моменти надходження вимог на осі (0, t ), як 

показано на рис. 1.1. Визначимо, який розподіл мають проміжки часу T між 

моментами надходження двох сусідніх вимог. 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Моменти надходження вимог для пуассонівського потоку 
 

     Очевидно, що проміжки часу Т — випадкові величини. Знайдемо закон їх 

розподілу. Функція розподілу F(t) визначає імовірність того, що випадкова 

величина Т набуде значення, яке менше за t, тобто 
,)( PtF   .tT   

      Нехай t0 - початок проміжку часу Т. Знайдемо ймовірність того, що 

випадкова величина Т буде меншою за t. Для цього потрібно, щоб на проміжок 

довжиною t, який починається з точки t0, потрапила хоча б одна вимога. 

Обчислимо функцію F(t) через імовірність протилежної події, тобто через 

імовірність Р0 того, що за проміжок часу t до системи не надійде жодної 

вимоги: 
                                                       .1)( 0PtF   

      Значення імовірності Р0  знайдемо за формулою (1.1) за умови, що  0t : 

tt ee
t

P   
!0

)( 0

0
. 

      Тоді функція розподілу випадкової величини Т матиме вигляд:  

0,1)(   tetF t . 

       Щоб знайти функцію щільності розподілу )(tf випадкової величини Т, 

продиференціюємо функцію F(t) по t: 

,)( tetf     t > 0. 
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       Це і є функція щільності показникового або експоненціального закону 

розподілу, її графік і графік функції розподілу за умови 1  зображено на рис. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Графіки функцій щільності (а) та розподілу ( б )  експоненціального 

закону: ;1  p = 0.5 

      Отже, щоб отримати пуассонівський потік вхідних вимог, які надходять до 

системи, достатньо обчислити випадкову величину з експоненціальним 

розподілом.   

  Властивості пуассонівського потоку 

У теорії масового обслуговування найпростіший потік відіграє таку ж роль, як 

нормальний закон розподілу випадкових величин у теорії ймовірностей. 

Випадковий потік вимог, який за своїми характеристиками наближений до 

найпростішого, утворюється в разі додавання випадкових потоків. 

      Основними властивостями найпростішого потоку вимог є: 

♦ стаціонарність; 

♦ відсутність післядії; 

♦ ординарність. 

          Потік є стаціонарним, якщо імовірність надходження певної кількості 

вимог за деякий проміжок часу   залежить тільки від довжини цього проміжку 

   і параметра  ,  і не залежить від місця розташування проміжку на осі часу 

(рис. 1.3). Відрізки часу   не повинні перетинатися. 

 

 

Рис. 1.3. Відображення стаціонарного потоку вимог 

      У потоці відсутня післядія, якщо імовірність надходження визначеної кіль-

кості вимог за деякий проміжок часу   не залежить від кількості вимог, які на-
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дійшли до системи, тобто не залежить від передісторії. Те, що проміжки часу 

не перетинаються, свідчить про взаємну незалежність протікання процесів у 

часі. 

      Потік є ординарним, якщо в один і той самий момент часу неможливе 

надходження двох або більше вимог. 

      Пуассонівський потік вимог є окремим випадком більш загального потоку 

Ерланга. Потік Ерланга r-го порядку можна отримати шляхом просіювання 

пуассонівського потоку (рис. 1.4). 

                 Потік Ерланга 1-го порядку (пуассонівський потік) 

 

                                             Потік Ерланга 2-го порядку 

 

 

                                     Потік Ерланга 3-го порядку 

 

 

Потік Ерланга 4-го порядку 

       

                                 Рис. 1.4. Потік Ерланга r-го порядку 

       На рисунку видно, що для того щоб отримати потік Ерланга r-го порядку, 

досить підсумувати r випадкових експоненціально розподілених величин. 

1.1.2 Організація черги 

 Дисципліни постановки вимог у чергу та вибору вимог із неї для 

обслуговування    визначають порядок, за яким вимоги стають у чергу, якщо 

пристрій для обслуговування зайнятий, та порядок їх виходу з черги для 

обслуговування — якщо пристрій для обслуговування вільний. 

       Найпростіша дисципліна обслуговування передбачає поставлення вимог у 

чергу за порядком їх надходження. Вона має назву перший прийшов - першим 

обслужили (ПППО), в англомовній літературі - FIFO (First In First Out). 

Прикладом черги з такою дисципліною може бути черга до телефону-

автомата. 
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        Існує також інший спосіб організації черги, коли для обслуговування 

вибираються   останні в черзі вимоги (останній прийшов - першим обслужили 

(ОППО)), в англомовній літературі - LIFO (Last In First Out)). Цей спосіб також 

називається стеком або «магазином». Прикладом черги з такою дисципліною 

обслуговування може бути паром, на якому перевозять автомобіль, який заїхав 

на паром перший, виїжджає з нього останнім. 

        Що стосується правила вибору вимог із черги, то вибір може бути 

випадковим (в англомовній літературі — RANDOM), наприклад, вибір куль із 

барабана для гри в лото. Під час вибору вимог із черги може враховуватись їх 

пріоритет. 

        Черга може мати обмеження за довжиною або за часом перебування 

вимог у ній. Наприклад, якщо в черзі знаходиться більше трьох вимог, то нова 

вимога, яка надійшла, залишає систему, або вимога залишає систему, якщо час 

перебування її в черзі становить понад 2 хв. Прикладом черги з обмеженою 

кількістю місць є бункер, в який надходять заготовки, перш ніж їх буде 

оброблено верстатом. Буфери даних широко використовуються в 

комп'ютерній техніці. Під час обміну інформацією між пристроями, які мають 

різну швидкість обробки даних, інформація накопичується в буфері, а потім 

використовується пристроєм, що має меншу швидкість. Такі буфери 

організовуються в системах введення-виведення даних і мультиплексорах. У 

комп'ютерних мережах буфери створюють для організації черг повідомлень 

або пакетів. 

 

1.1.3 Правила обслуговування вимог 

Правила обслуговування вимог характеризуються часом обслуговування 

(розподілом часу обслуговування), кількістю вимог, які обслуговуються 

одночасно, і дисципліною обслуговування. 

      Обслуговування може бути організоване за допомогою одного або кількох 

ідентичних пристроїв. У першому випадку система називається 

одноканальною, у другому — багатоканальною. Час обслуговування вимог 

може бути детермінованим або заданим за імовірнісним законом розподілу. 

       Якщо пристрої для обслуговування об'єднані в ланцюжок, то система 

називається багатофазовою, тому що вимоги в ній послідовно проходять 

кілька фаз обслуговування (наприклад, складальний конвеєр автомобільного 

заводу). 

       Дисципліна обслуговування визначає, за яких умов припиняється 

обслуговування вимог, як обирається для обслуговування наступна вимога, а 

також що станеться із частково обслуженою вимогою. 

       Розрізняють безпріоритетні і пріоритетні дисципліни обслуговування. У 

разі безпріоритетного обслуговування порядок обслуговування визначається 

за дисципліною вибору вимоги з черги, наприклад, ПППО. До 

безпріоритетних належить циклічна дисципліна обслуговування, яка часто 
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використовується в комп'ютерних системах. Вимога (програма) багаторазово 

використовує пристрій для обслуговування (процесор) перед тим, як його 

залишити. Після закінчення кожного циклу обслуговування вимога знову 

надходить до черги для додаткового обслуговування. 

       Під час пріоритетного обслуговування для кожної вимоги задається 

деякий числовий параметр, значення якого визначає її пріоритет. Значення 

пріоритету може бути незмінним (статичний пріоритет) або являти собою 

функцію, яка залежить від часу перебування вимоги в системі (динамічний 

пріоритет). 

       Пріоритет може бути також відносним або абсолютним. Відносний 

пріоритет передбачає, що надходження вимоги з вищим пріоритетом не 

перериває обслуговування менш пріоритетної вимоги (обслуговування без 

переривання). Вимоги з однаковими пріоритетами можуть утворювати черги. 

       Якщо в системі задається абсолютний пріоритет, то поява вимоги з більш 

високим пріоритетом перериває обслуговування менш пріоритетної вимоги 

(обслуговування з перериванням). У таких системах можуть утворюватися 

вкладені переривання, коли обслуговування вимоги, яка витиснула менш 

пріоритетну, буде перервано більш пріоритетною вимогою і т. д. Іноді в таких 

системах обмежують глибину переривання. Перервані вимоги можуть або 

залишати систему, або знову ставати в чергу для додаткового обслуговування. 

        Зрозуміло, що дисципліни обслуговування з абсолютними пріоритетами 

можуть використовуватись тільки для систем з одним пристроєм для 

обслуговування. 

1.1.4 Вихідний потік вимог 

 Вихідний потік — це потік вимог, які залишають систему, до того ж вони 

можуть бути як обслуженими, так і необслуженими. Структура формування 

потоку вихідних вимог більш важлива для багатофазових систем, де вихідний 

потік одного пристрою для обслуговування (фази обслуговування) є вхідним 

для іншого. Імовірнісні характеристики розподілу вимог вихідного потоку в 

часі залежать від щільності вхідного потоку та параметрів роботи пристроїв 

для обслуговування. З теорії масового обслуговування відомо, що вихідний 

потік вимог СМО з М пристроями з очікуванням для найпростішого вхідного 

потоку з параметром   і експоненціального розподілу часу обслуговування з 

параметром   є найпростішим потоком з параметром },min{  M . Це дає 

можливість аналізувати багатофазові системи і мережі СМО, в яких вихідний 

потік вимог одних систем обслуговування є вхідним для інших. У всіх інших 

випадках розподіл імовірності вихідних потоків вимог СМО має складнішу 

імовірнісну природу і може вивчатись тільки шляхом спостереження за 

функціонуванням цих СМО під час моделювання. 
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1.1.5 Режими роботи системи масового обслуговування 

 На практиці часто доводиться вивчати режими роботи СМО, за допомогою 

яких описується деякий виробничий процес або система обробки інформації. 

Якщо в системі пристрої для обслуговування час від часу виходять з ладу, то 

вводиться поняття режим відмови. Під час дослідження деяких систем треба 

брати до уваги ще один режим — блокування обслуговування, пов'язаний з 

тимчасовим перериванням або сповільненням процесу обслуговування. 

     Зміна режиму роботи СМО може бути зумовлена зовнішнім впливом (на-

приклад, тимчасовою відсутністю деталей у технологічному процесі, 

ремонтом обладнання тощо) або виходом із ладу деякого пристрою системи 

(наприклад, блока живлення в комп'ютері). 

 

1.2 Типи моделей систем масового       обслуговування 

У теорії систем масового обслуговування розглядаються тільки такі СМО, 

параметри ефективності яких можна отримати аналітично в замкненому або 

числовому вигляді. Для позначення таких моделей СМО часто 

використовують запис, запропонований Канделом - Х/У/Z, де X - розподіл 

часу прибуття надходження вимог, Y — розподіл часу обслуговування, а Z - 

кількість пристроїв для обслуговування. 

      Найпоширенішою моделлю, яка розглядається в теорії масового обслугову-

вання, є модель типу М/М/1. Ця модель має тільки один пристрій для 

обслуговування (цифра 1), і в ній процеси розподілу часу надходження (перша 

буква М )  та обслуговування (друга буква М )  є марківськими. Для такої 

моделі час між двома надходженнями вимог до системи і час їх 

обслуговування мають експоненціальні розподіли. Модель типу М/М/1  може 

використовуватися, наприклад, для моделювання роботи однопроцесорної 

системи або стандартного пристрою для введення-виведення інформації 

(магнітного диска, принтера тощо). 

       Модель типу D/D/1 - детермінована, а модель D/М/1  — змішана. Якщо 

відомостей про систему мало, її модель позначають як G/G/т - модель з будь-

якими розподілами ймовірностей випадкових величин і т пристроями для 

обслуговування. 

       У теорії масового обслуговування аналітичні результати отримано тільки 

для моделей типів D / D / 1 ,  М/М/1  і М/G/1. Для визначення характеристик 

моделей з іншими значеннями параметрів СМО потрібно використовувати 

методи імітаційного моделювання. 

       У реальних системах не завжди можна описати закони розподілу вхідних 

потоків вимог і часу їх обслуговування. Для їх визначення потрібно вміти 

оцінювати характер робочого навантаження системи. Зокрема, у разі 

моделювання комп'ютерної системи треба знати, коли до системи надходять 

нові завдання, скільки часу потрібно для виконання процесором кожного з 

них, як часто програма звертається до пристроїв для введення - виведення 
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інформації. Для цього треба розробити діаграму роботи системи, на якій 

можна зобразити потоки вхідних завдань у систему, ресурси, до яких вони 

направляються, а також час обслуговування завдань на цих ресурсах. 

       Якщо графік робочого навантаження має періодичній характер, то під час 

спостереження за роботою комп'ютера є можливість отримати представницьку 

вибірку, яку можна застосовувати для аналізу показників ефективності СМО. 

Проте моделювання з використанням такого опису робочого навантаження 

(сценарію) дасть змогу відтворити тільки результати роботи комп'ютерної 

системи в минулому. На підставі цього не можна визначити, як працюватиме 

система в майбутньому. 

       Для того, щоб спрогнозувати поведінку системи в майбутньому, потрібно 

виявити закономірності та визначити один або кілька розподілів ймовірностей, 

а не використовувати необроблені дані, отримані шляхом вимірювання. Якщо 

для визначення робочого навантаження на систему використовуються 

розподіли ймовірності, а для аналізу результатів моделювання - відповідні 

статистичні методи, то отримані результати можна поширити на більший 

діапазон робочих навантажень, ніж під час використання визначеного 

сценарію. 

1.3 Формула Литтла 

У теорії масового обслуговування важливе значення має формула Литтла 

(закон збереження стаціонарної черги), яка дозволяє обчислювати середню 

кількість вимог, що знаходяться в системі. Щоб отримати формулу Литтла, 

розглянемо СМО загального виду, яку зображено на рис. 1.5 у вигляді 

«чорного ящика», і будемо спостерігати за її вхідними та вихідними потоками 

вимог. 

 

 

 

 

Рис. 1.5. СМО загального виду 

       Процес а(t) - деякий випадковий процес надходження вимог до системи за 

проміжок часу (0, t). Процес )(t  визначає вихідний потік вимог із системи на 

цьому ж проміжку. Відобразимо обидва випадкових процеси у вигляді 

графіків, наведених на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Вхідні та вихідні випадкові процеси в СМО 

      Кількість вимог, що знаходяться в системі в будь-який момент часу t,  

можна знайти як )()()( tttN   . 

      Заштрихована площа між двома кривими )(t  визначає загальну роботу 

(добуток кількості вимог на час перебування їх у СМО) на проміжку часу ),0( t , 

яка вимірюється у вимогах за секунду. 

      Інтенсивність надходження вимог до СМО за час спостереження ),0( t  

можна визначити як  

                                                 
t

t
t

)(
   ,                                                 (1.2) 

а середній час перебування вимог у системі за той же проміжок часу як 

                          
)(

)(

t

t
Tt




 .                                            (1.3) 

    Середня кількість вимог, що перебували в системі за проміжок часу (0,t), 

                                                         
t

t
N t

)(
  .                                               (1.4)                                      

     Використовуючи вирази (1.2) - (1.4), отримаємо таку формулу: 

                 ttt TN  .                                                 (1.5) 

      Для того щоб СМО була в стані рівноваги, потрібно, щоб середній час 

перебування вимог у системі був більшим за середній час їх обслуговування. 

Припустимо, що для СМО, яка розглядається, t
t




 lim   і t
t

TT


 lim  , де   - 

інтенсивність надходження, а Т— середній час перебування вимог у системі. У 
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цьому випадку існує також межа для середньої кількості вимог, які 

знаходяться в системі, тобто .lim
__

t
t

NN


  

      Тоді з формули (1.5) отримаємо формулу Литтла у такому вигляді: 

 

TN  . 

 

    Отже, для будь-якого закону розподілу проміжків часу між двома 

моментами надходження вимог і будь-якого розподілу часу їх обслуговування, 

будь-якої кількості пристроїв для обслуговування та дисципліни 

обслуговування середню кількість вимог, що знаходяться в СМО, визначають 

через інтенсивність надходження та середній час перебування вимог у системі.  

Інтуїтивне доведення формули Литтла базується на тому, що кількість вимог 


N  у системі в момент надходження нової вимоги буде такою ж, як і в момент, 

коли вимога залишає систему. Це свідчить про те, що СМО перебуває в стані 

рівноваги або сталому стані, тобто вимоги не можуть знаходитись у системі 

нескінченно довго і завжди залишають її. Як бачимо, під час виведення 

формули Литтла ніяких обмежень на тип СМО немає. Можна, наприклад, 

вважати, що СМО складається тільки з однієї черги або з одного пристрою для 

обслуговування. 

 

1.4 Одноканальні системи масового 

 обслуговування 

Розглянемо одноканальну СМО з одним пристроєм для обслуговування S і 

чергою до нього q, яку зображено на рис. 1.7. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. СМО з одним пристроєм для обслуговування 

      Якщо позначити через   середній час перебування вимоги в черзі, то з 

формули Литтла можна отримати середню кількість вимог у черзі: 
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.qN  

      Якщо позначити середній час обслуговування вимоги в пристрої через 


x  

і  розглядати СМО як таку, що має один пристрій, то, використовуючи 

формулу Литтла, можна знайти середню кількість вимог у пристрої для 

обслуговування: 

                                   
__

xN s           

     Для СМО з одним пристроєм для обслуговування завжди має місце рівність 

xT  , де Т — середній час перебування вимоги в системі. 

      Коефіцієнт завантаження (коефіцієнт використання) пристрою для 

обслуговування   можна визначити, якщо розділити інтенсивність 

надходження вимог до системи )(  на швидкість обслуговування цих вимог у 

пристрої )( , тобто 

                                                 
,




 

  

де 

                                               




x

1
 . 

Тоді   

                                                 ,x     .10    

      Покажемо, що   — це ймовірність того, що під час надходження вимоги 

до системи пристрій для обслуговування буде зайнятим. Розглянемо як 

завгодно довгий проміжок часу  . Відповідно до закону великих чисел, 

очікувана кількість вимог на проміжку часу   з імовірністю 1 буде приблизно 

дорівнювати  .  Позначимо через 0p  імовірність того, що в деякий 

випадковий момент часу вимога, що надійшла, застане пристрій вільним. Тоді 

можна стверджувати, що на проміжку часу t  пристрій буде зайнятим )1( 0p . 

Таким чином, з імовірністю 1 кількість обслужених за цей проміжок часу 

вимог буде дуже близькою до величини 


 xp /)1( 0 . Якщо всі вимоги, які 

надійшли за проміжок часу  , вважати обслуженими, то 

x

p )1( 0
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      Таким чином, маємо 01 px  , якщо  , або ,1 0p  тобто з 

імовірністю   вимога застає пристрій для обслуговування зайнятим, або   

дорівнює частці часу, протягом якого пристрій був зайнятим. 

       Введемо коефіцієнт варіації С як відношення стандартного відхилення 
x

  

від середнього значення до середнього значення x : 

.
x

C x



 

      Для експоненціального закону розподілу коефіцієнт варіації С = 1, 

оскільки x  і 

x

  для цього закону дорівнюють  .  Для регулярного 

детермінованого закону розподілу ).0(0  

x

C  . Таким чином, для моделі СМО 

типу G/G/1 з одним пристроєм і при довільних законах надходження та 

обслуговування вимог середня кількість вимог визначається як 

                                          
)1(2

)1( 22

p

Cp
N




  . 

       Цей вираз можна отримати, якщо відзначити, що кількість вимог, які 

залишилися в системі після виходу деякої вимоги, є напівмарківським 

процесом з укладеним ланцюгом Маркова, який визначено в моменти виходу 

вимоги. Використовуючи результат Хінчина - Полячека, можна отримати 

середній час перебування вимог у одноканальній СМО за формулою 

                              














)1(2

)1(
1

2

p

Cp
xT

.                                             (1.6) 

        Із формули (1.6) видно, що середній час перебування вимоги в системі 

залежить тільки від математичного сподівання і стандартного відхилення часу 

обслуговування. Таким чином, час чекання визначається як 

)1(2

)1( 2

p

Cpx




 . 

      Зазвичай потрібно знати нормований час чекання: 

.
)1(2

)1( 2

p

Cp

x 





 

        Для моделей типу М/М/1  

                                                         .
)1( p

p

x 
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         Для моделей типу М/D/1 

    
)1(2 p

p

x 



. 

       Таким чином, система з регулярним законом обслуговування 

характеризується середнім часом чекання, удвоє меншим, ніж для системи з 

показниковим законом обслуговування. Це закономірно, оскільки час 

перебування вимог у системі та їх кількість пропорційні дисперсії часу 

обслуговування. 

1.5 Багатоканальні системи масового  

       обслуговування 

Аналіз багатоканальних СМО (з кількома однаковими пристроями для 

обслуговування) (рис. 1.8), на відміну від одноканальних, є набагато 

складнішим. За допомогою теорії масового обслуговування можна отримувати 

аналітичні залежності в замкнутому вигляді для розрахунків характеристик 

роботи багатоканальної СМО в стаціонарному режимі роботи, однак лише для 

моделі типу М/М/т. Для СМО з іншими законами розподілу часу надходження 

та обслуговування вимог використовують числові методи. 

 

 

Рис. 1.8. Багатоканальна СМО 

       Для системи, яка складається з т однакових пристроїв для 

обслуговування, коефіцієнт завантаження ./ mx


  . Для багатоканальної СМО 

значення р можна трактувати як математичне сподівання частки зайнятих 

пристроїв. 

Приклад 1.1 

Як приклад розглянемо часову діаграму роботи багатоканальної СМО з двома 

пристроями (ПР1 і ПР2) і двома позиціями 1,2 для чекання в черзі (рис. 1.9). 

Час надходження вимоги до системи і час, коли вона залишила систему, 
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наведено поряд із номером вимоги відповідно в нижній і верхній частинах рис. 

1.9. Час спостереження за СМО (Тсп) становить 55 хв. 

 

Рис. 1.9. Діаграма роботи багатоканальної СМО 

       На основі цієї діаграми розрахуємо значення деяких характеристик    

ефективності роботи СМО. 

       1. Імовірність обслуговування вимоги: 

,83,0
12

10


N

N
P об

об  

        де Nоб  і N — відповідно кількість обслужених вимог і загальна кількість 

вимог. 

 

    1.Пропускна здатність СМО: 

      ./18,0
55

10
.

. хввимогиX
сп

об

T

N
  

          де Tсп — час спостереження за системою. 

     3. Імовірність відмови в обслуговуванні: 

                                        ,166,0
12

2


N

N
P від

від  

       де Nвід — кількість вимог, яким відмовлено в обслуговуванні. 

     4. Імовірність того, що вимога застане обидва пристрої вільними: 
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05,0
55

3
0 

сп

вільн

T

T
P  

      де Tвільн — час, протягом якого обидва пристрої були вільними.   

      5.   Імовірність того, що обслуговуванням зайнятий тільки один пристрій із 

двох: 

,236,0
55

67
2

3

1

3

1 






спT

TT
P

 

      де 1

3T , 2

3T  — час, протягом якого були зайнятими відповідно перший і 

другий пристрої. 

     6. Імовірність того, що обслуговуванням зайняті обидва пристрої: 

,709,0
55

39
21

3

2 


спT

T
P  

      де 21

3

T  — час, протягом якого обидва пристрої були зайнятими.  

     7.Середня кількість пристроїв, зайнятих обслуговуванням: 

654,1
55

39
2

55

13
1210 210  PPPNпр

.
 

  8. Імовірність того, що в черзі відсутні вимоги: 

,545,0
55

30

55

)3955()3335()2730()1316()06(
0

0 



сп

чер

чер
Т

T
P  

     де 0

черT  протягом якого в черзі не було вимог.  

  9.    Імовірність того, що в черзі є лише одна вимога: 

,309,0
55

17

55

)3539()3033()2327()618()911()46(
1

1 



сп

чер

чер
Т

T
P  

          де  1

черT  — час, протягом якого в черзі перебувала лише одна вимога.  

          10. Імовірність того, що в черзі знаходяться дві вимоги: 

,145,0
55

8

55

)1823()1113()89(
2

2 



сп

чер

чер
Т

T
P
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          де 2

черT — час, протягом якого в черзі було дві вимоги. 

       11. Середня кількість вимог у черзі: 

6,0
55

8
2

55

17
10210 210  черчерчерчер PPPN  

        12. Середній час перебування вимог у черзі: 

.4
10

40

10

011397225300

.

10

1

.

. хв
N

t

t
об

i

чер

i

чер 





  

        де чер

it  — час перебування i -ї вимоги в черзі (і = 1,2,… ).  

       13. Середній час перебування вимог у черзі без урахування вимог, які не 

чекали:            

.714,5
7

40

7

11397253

)0(

7

1 хв
N

t

t
об

i

чер

i

чер 








  

         де )0(обN  — кількість вимог, які чекали в черзі. 

     14. Середній час обслуговування вимоги пристроями: 

.2,9
10

92

10

1 хв
N

t

t
об

i

об

i

об 


  

 де об

it — час обслуговування і-ї вимоги в СМО (і = 1, 2,...). 

     15. Загальний середній час перебування вимоги в СМО: 

.2,132,94 хвttT чероб   

    16. Середня кількість вимог у системі обслуговування: 

.254,26,0654,1  черпр NNN  

       На рис.1.10 зображено гістограму часу надходження вимог до СМО та 

його апроксимацію за експоненціальним законом розподілу (значення 

критерію Колмогорова-Смирнова для даної вибірки дорівнює 0,1345275). На 

гістограмі видно, що кількість вимог, які надійшли до системи, є недостатньою 
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для статистичного оцінювання. Тому гіпотезу про експоненціальний закон 

розподілу надходження вимог до СМО потрібно відхилити. 

 

Рис. 1.10.  Гістограма часу надходження вимог до СМО 

      Отримані числові значення показників СМО мають ілюстративний 

характер і вказують на те, які статистичні дані необхідно фіксувати в разі 

моделювання СМО, щоб визначити її характеристики ефективності. 

      У теорії масового обслуговування розглядаються багатоканальні СМО 

типу М/М/т з т пристроями для обслуговування двох типів: 

♦ з відмовами, коли зайняті всі т пристроїв і вимога отримує відмову в обслу-    

говуванні; 

♦ з чеканням, коли зайняті всі т пристроїв і вимога чекає в черзі (кількість 

місць чекання s ), якщо в системі знаходиться т + s вимог і надходить нова ви-

мога, то вона отримує відмову. 

      Для кожного з цих двох випадків можна побудувати системи 

диференціальних рівнянь, які описують усі стани СМО, а потім розв'язати ці 

рівняння за умови, що система функціонує в стаціонарному режимі. Наведемо 

основні формули, потрібні для розрахунків параметрів СМО типу М/М/т. 

       1.Імовірність того, що всі пристрої для обслуговування вільні: 
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,  якщо x < 1. 

      2. Імовірність того, що зайнято обслуговуванням k пристроїв або в  системі 

знаходиться k вимог: 
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     3.Імовірність того, що всі пристрої зайняті (k  т). Позначимо цю 

ймовірність   через  : 
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xmm

Px m
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m

x
 

     4. Імовірність того, що всі пристрої зайняті обслуговуванням і s вимог          

знаходяться  в черзі: 

                                         ,
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     5.Імовірність того, що час перебування вимог у черзі перевищує деяку 

задану     величину t: 
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     6. Середня довжина черги: 
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    7.Середня кількість вільних від обслуговування пристроїв: 
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    8.Середня кількість зайнятих обслуговуванням пристроїв: 

                                                  .вільнпр NmN  . 

    9.Середній час чекання вимогою початку обслуговування в системі: 

                                                    ,
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m

x
 

       Використовуючи вищенаведені формули, можна розрахувати параметри 

СМО   типу М/М/т,  а потім порівняти їх з результатами імітаційного 

моделювання. 
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 1.6 Основи дискретно-подійного моделювання   СМО                                                

Вивчаючи роботу СМО та розглядаючи алгоритми їх моделювання, можна ви-

значити, як побудовані базові конструкції дискретно - подійних мов 

моделювання, наприклад, такі, як генератори вимог, пристрої для 

обслуговування, термінатори вимог і хронологічні списки подій. Усі програмні 

засоби імітаційного моделювання дискретних систем включають засоби 

моделювання СМО будь-якої складності. Одна з перших мов імітаційного 

моделювання GPSS спочатку також розроблялась як мова моделювання СМО. 

Під час моделювання СМО необхідно відтворити її роботу в модельному часі 

та організувати збір статистичних даних, потрібних для обчислення показників 

ефективності системи. Алгоритми моделювання можна побудувати, 

використовуючи формальні моделі, тобто шляхом імітації станів модельованої 

системи. Дискретно - подійне моделювання ґрунтується на принципі просу-

вання модельного часу від події до події, якщо ці події упорядковані у 

модельному часі. Для реалізації цього принципу використовуються списки 

подій, де кожній події відповідає підпрограма обробки події, яка викликається 

в разі її настання. 
 

1.6.1 Деякі визначення, потрібні під час моделювання систем 
масового обслуговування 

Визначимо основні поняття і терміни, які використовуються під час 

моделювання СМО. 

      Об'єкт — будь-який елемент або компонент СМО, який має бути заданим 

явно в моделі СМО (наприклад, пристрій для обслуговування, клієнт, 

машина). 

      Список — множина (постійна або тимчасова) пов'язаних між собою 

об'єктів, упорядкована згідно з певним логічним правилом (наприклад, усі 

вимоги, які знаходяться в певний час у черзі, упорядковані за принципом 

«перший прийшов — першим обслужили» або за пріоритетами). 

       Подія — миттєва зміна стану системи, наприклад, прибуття нової вимоги 

або закінчення обслуговування вимоги в системі. 

       Повідомлення про подію — інформація про подію, яка сталася або 

станеться, і дані, необхідні для обробки події (запис про подію має включати 

інформацію про тип і час події). 

      Список подій — перелік намічених майбутніх подій, упорядкованих за 

часом їх виникнення, відомий також як список майбутніх подій (СМП). 
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       Дія — операція, яка виконується протягом зазначеного проміжку часу (на-

приклад, час обслуговування або час між надходженнями вимог), для якої 

відомі час початку і закінчення (хоча цей час може бути визначено в термінах 

статистичного розподілу). 

      Затримка — тривалість невизначеного проміжку часу, для якого невідомо 

заздалегідь, коли він закінчується (наприклад, затримка вимоги в черзі за 

правилом «останній прийшов - першим обслужили», для якого початок 

обслуговування залежить від майбутніх надходжень). 

      Модельний час — позитивна зростаюча величина, яка відображає перебіг 

часу в імітаційній моделі. 

      Годинник - змінна, яка відображає зміну модельного часу, у прикладах - го-

динник (CLOCK). 

      Дискретно-подійне моделювання — це моделювання роботи системи в 

дискретні моменти часу, коли настають певні події, які відображають 

послідовність змін станів системи в часі. Розглянуті системи є динамічними, 

тобто змінюються в часі. Тому стан системи, властивості об'єкта і число 

активних об'єктів, параметрів, дій і затримок — функції часу, які постійно 

змінюються в процесі моделювання. 

      Для CMО з одним пристроєм для обслуговування події відбуваються в мо-

мент надходження вимоги до системи і в кінці її обслуговування пристроєм. 

Початок обслуговування — це умовна подія, яка залежить від стану пристрою 

(зайнятий або вільний) і числа вимог, що знаходяться в черзі. Затримку іноді 

називають умовним очікуванням, а дію — безумовним. Дії в такій системі 

характеризуються часом між надходженнями вимог і часом їх обслуговування 

пристроєм. Завершення дії — первинна подія, для керування якою в СМП 

уміщується повідомлення. Керування затримкою пов'язане з уміщенням 

об'єкта в інший список, який, можливо, відтворює чергу, де має місце 

затримка до того часу, коли умови, що склались у системі, дають змогу 

обробити вимоги. Закінчення затримки іноді називають умовною або 

вторинною подією, але такі події не зазначаються у відповідних 

повідомленнях про події та не з'являються в СМП. 

 
 

1.6.2 Простір станів системи масового обслуговування 
На рис. 1.11 зображено діаграму станів СМО з одним пристроєм для 

обслуговування. На вхід системи в моменти часу ,...)8,1( jt В

j  надходять вимоги. 

Момент початку обслуговування вимоги пристроєм позначено як П

jt , а момент 

закінчення — К

jt . Момент виходу вимоги із системи вих

jt  співпадає з моментом 

закінчення обслуговування вимоги пристроєм К

jt  . Якщо в момент 

надходження вимоги до системи пристрій для обслуговування зайнятий, то 

вона змушена буде чекати обслуговування в черзі, як наприклад, вимоги під 
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номерами 2, 4, 5, 6, 7, 8. Стан черги визначається кількістю вимог і позицією 

кожної з них у черзі. Під час звільнення пристрою перша вимога з черги 

надходить для обслуговування. Таким чином, простір станів СМО 

визначається станами пристрою для обслуговування та черги. Зміна станів 

системи пов'язана з подіями надходження нової вимоги та зайняттям або 

звільненням пристрою для обслуговування. Стан черги також залежить від 

стану пристрою для обслуговування. З кожною вимогою j асоційовано кілька 

подій: поява вимоги — В

jc , початок обслуговування — П

jc  , кінець обслугову-

вання — К

jc . Тоді впорядкована множина подій, },,,{ К

j

П

j

В

j cccC   j = 1,2, у модель-

ному часі t описує поведінку СМО. 

       На рис. 1.12 процес обслуговування вимог у СМО з одним пристроєм для 

обслуговування зображено більш детально. Оскільки будь-яка послідовність 

станів, упорядкована в часі, є процесом, то обслуговування вимоги в СМО 

визначається як послідовність станів СМО на проміжку часу від моменту 

надходження вимоги— В

jt    до моменту К

jt , коли вона залишає систему. 
 

 
 

 Рис. 1.11. Діаграма станів СМО з одним пристроєм для 

обслуговування 
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Рис. 1.12. Процес обслуговування вимог у СМО з одним пристроєм для 

обслуговування 

      Перевірка умови зайнятості пристрою зu  у момент надходження вимоги j 

визначає можливість її негайного обслуговування. Якщо пристрій зайнятий, то 

вимога змушена чекати в черзі деякий час В

j

П

j

Ч

j ttt   (функція дії ЧЕКАННЯ -

)( Ч

jtd , яка залежить від умови зайнятості пристрою зu ). Час обслуговування 

визначається як П

j

К

j

об

j ttt   (функція дії ОБСЛУГОВУВАННЯ - )( об

jtd , яка 

пов'язана з умовою звільнення пристрою звu ). Загальний час перебування 

вимог у СМО об

j

Ч

j

пер

j ttt  . Тоді тривалість чекання в черзі є функцією дії для 

черги, а тривалість обслуговування пристроєм залежить від функції дії 

пристрою. Упорядковані пари елементів ,8,...,1,,  jtt об

j

Ч

j   визначають процес 

обслуговування вимоги в СМО, тобто процес можна визначити як «життєвий 

цикл» вимоги в СМО. 

       Аналогічно, наприклад, можна визначити процес появи вимог у СМО як 

упорядковані пари значень ,,  появ

jtj  де j — номер вимоги, яка надійшла до 

системи  для обслуговування, а в

j

в

j

появ

j tt 1  (функція дії НАДХОДЖЕННЯ - 

)( появ

jtd ,яка пов'язана з умовою появи вимоги появu ).  Умовою початку дії є умова 

перевірки стану системи (пристрій зайнятий або вільний, надійшла вимога або 

ні). Отже, процес починається тільки тоді, коли змінюється стан системи та 

виконуються функції дії. Зміна стану визначається настанням певної події, а 

початок виконання функції дії — здійсненням певних умов. 

      Якщо під час зміни модельного часу щоразу перевіряти множину умов 

 звпояв uuuU ,, 3   для кожної вимоги j, щоб почати деяку дію із множини 

 об

j

ч

j

появ

j dddD ,, , ...,2,1j то пари DU ,  теж описуватимуть поведінку СМО. 
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1.6.3 Приклад побудови моделі системи масового обслуговування 

Уявімо магазин з одним продавцем, який одночасно є і касиром. Покупця, що 

прийшов у магазин і застав продавця вільним, негайно обслуговують. 

Продавець переходить у стан «зайнятий». Якщо під час обслуговування 

приходить інший покупець (покупці), то він стає в чергу. Закінчивши 

обслуговування, продавець переходить у стан «вільний». 

      Якщо в черзі є покупці, то продавець «вибирає» для обслуговування 

першого з них. Черга зменшується на одиницю. Всі інші покупці в черзі, якщо 

вони є, зміщуються на одну позицію вперед. За відсутності покупців у черзі 

продавець залишається в стані «вільний» до приходу наступного покупця. 

       У табл. 1.1 наведено проміжки часу між приходами покупців у магазин і 

проміжки часу, потрібні для їх обслуговування продавцем, а на рис. 1.11 

представлене «ручне» графічне моделювання СМО з одним пристроєм. 

 

           Таблиця 1.1. Параметри СМО 

Назва параметра 

Значення за номером покупця 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Час надходження вх

jt  2 2 7 3 2 3 1 1,5 

Час обслуговування об

jt  4 2 6 5 3 2 2 1 

 

1.6.4 Алгоритм моделювання систем масового обслуговування 

Основою побудови моделі є об'єктний підхід, який передбачає створення 

моделі системи як множини об'єктів, що взаємодіють між собою. У цій моделі 

можна виділити об'єкти — вимоги (покупці) і деякий ресурс (R) — пристрій 

для обслуговування (статичний об'єкт продавець). Якщо вимога претендує на 

ресурс, зайнятий у даний момент часу, то вона стає в чергу. Черга також є 

окремим об'єктом — списком, пов'язаним з ресурсом. Для системи 

обслуговування введемо також правило обслуговування «перший прийшов — 

першим обслужили». 

       Під час моделювання для кожної пари «вимога-ресурс» потрібно з'ясувати, 

як довго вимога j буде використовувати ресурс R, тобто треба зазначити 

проміжок часу між моментами призначення ресурсу R вимозі j і звільнення 

цього ресурсу. Однак перш ніж ресурс буде призначено вимозі   j, на нього 

повинен надійти запит. У загальному випадку вимога може чекати в черзі до 

призначення ресурсу. 
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   Опишемо алгоритм роботи системи обслуговування з погляду на 

«життєвий цикл»    покупця, тобто від моменту його приходу до магазину до 

моменту виходу з нього. Оскільки покупці приходять до магазину безперервно 

протягом деякого періоду часу спостереження за системою (час, упродовж 

якого моделюється система), то потрібно відтворити потік покупців шляхом 

«створення» їх у моделі (генерування в деякі моменти часу — моментів їх 

приходу до магазину). Для створення об'єктів покупець використовується 

спеціальна підпрограма генерування (у мові GPSS цій підпрограмі відповідає 

блок GENERATE). Наведемо алгоритм її роботи. 

       1. Створити динамічний об'єкт покупець. Такий об'єкт — це структура 

даних,    яка включає в себе такі поля: номер покупця — j, момент його 

приходу — вх

jt ,а також, якщо необхідно, властивості покупця або його 

атрибути  (наприклад, пріоритет покупця). Потрібно також запланувати подію 

приходу покупця j на момент часу вх

jt , тобто записати повідомлення про подію 

в СМП. 

    2. Запланувати наступну подію для покупця j — запит-призначення 

ресурсу R   (продавець) на  момент часу вх

jt . Запланувати прихід наступного 

об'єкта — покупець j + 1, тобто визначити подію приходу наступного покупця 
.1

вх

j

вх

j tt   

       Процес обробки вимоги ресурсом доцільно розподілити між трьома 

підпрограмами. 

       Перша — це підпрограма запиту і призначення ресурсу R вимозі j (у мові 

GPSS цій підпрограмі  відповідає блок SEIZE). Алгоритм її роботи такий: 

    1. Якщо ресурс R (об'єкт продавець) може бути відразу призначеним для 

вимоги j, то змінити стан ресурсу R на «зайнятий». Запам'ятати момент 

початку обслуговування вимоги П

jt  і передати керування підпрограмі 

обслуговування вимоги j. 

   2. Якщо ресурс R зайнятий, то поставити вимогу j в чергу до ресурсу R. 

      Друга - це підпрограма обслуговування вимоги j (у мові GPSS цій 

підпрограмі відповідає блок ADVANCE).  Алгоритм її роботи дуже простий. 

Вона повинна визначити подію, яка настає після закінчення обслуговування 

вимоги  j як об

j

П

j

К

j ttt  (де об

jt  — час обслуговування в пристрої), тобто створити 

повідомлення про подію в СМП, для того щоб передати керування підпрограмі 

звільнення ресурсу R вимогою j. 

      Третя — підпрограма звільнення ресурсу R вимогою j (у мові GPSS цій під-

програмі відповідає блок RELEASE). Алгоритм її роботи такий. 

    1. Змінити стан ресурсу R на «вільний». Передати керування підпрограмі 

знищення вимоги. 

    2. Перевірити наявність у черзі вимог до ресурсу R. Якщо вони є, то вибрати 

вимогу з черги і   запланувати для неї подію запиту і призначення ресурсу R. 
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      Підпрограма знищення вимоги (у мові GPSS цій підпрограмі відповідає 

блок TERMINATE) потрібна для знищення структури даних, яка створюється 

для кожної вимоги. 

       Крім вищенаведених підпрограм потрібна програма керування всім 

процесом моделювання (ПКМ), яка запускає процес моделювання і контролює 

пересування кожної вимоги («життєвий цикл») під час моделювання шляхом 

виклику зазначених підпрограм обробки окремих подій. Інше призначення цієї 

програми — вести список упорядкованих у часі подій — СМП і просувати 

годинник модельного часу від події до події. У мові GPSS функції ПКМ 

виконує програма інтерпретатор. 

       Список майбутніх подій містить інформацію про всі події, які мають 

відбутись. Моделювання з використанням СМП гарантує, що всі події 

відбуватимуться в хронологічному порядку. 

       Планування настання кожної майбутньої події означає, що на початку 

кожної дії обчислюється (або встановлюється, наприклад, на основі заданого 

статистичного розподілу) її тривалість. Це необхідно для того, щоб визначити 

час закінчення дії і занести цю інформацію (у першу чергу тривалість дії) у 

СМП. У реальному світі заздалегідь запланувати настання більшості подій 

неможливо, вони просто відбуваються як, наприклад, випадкові відмови 

устаткування або випадкові приходи покупців. Під час моделювання для 

кожної такої події потрібно зазначити кінцевий момент пов'язаної з нею деякої 

дії. 

       У будь-який визначений час моделювання Мt  СМП містить дані про всі 

попередньо заплановані події та пов'язані з цими подіями моменти часу Мt1 , 
Мt2 ,… . 

       У СМП події упорядковані в хронологічному порядку, тобто моменти часу 

настання подій задовольняють умови   ....31

М

n

МММ tttt   

       Час Мt  — це поточне значення часу моделювання (показання годинника 

модельного часу). На початку моделювання подія, пов'язана з моментом часу 

,1

Мt  є майбутньою подією, тобто ця подія відбуватиметься першою. Після того 

як показання годинника, що відображає моменти зміни станів системи під час 

моделювання, зміниться з Мt  на ,1

Мt  запланована для майбутнього виконання 

подія вилучається з СМП і виконується підпрограма події. Виконання 

підпрограми майбутньої події означає, що відображено новий стан системи в 

момент часу 
Mt1 , який формується на основі попереднього стану моделі в 

момент часу Мt  і характеру майбутньої події. У момент Мt1  зазначити всі 

майбутні події неможливо, але протягом всього процесу моделювання будь-

яка запланована подія одразу ж поміщається в СМП. 

       Після того як нове відображення стану системи в момент часу Мt1  було 

модифіковано, годинник модельного часу просувається до моменту часу 

настання наступної майбутньої події і виконується підпрограма цієї події. Цей 
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процес повторюється до закінчення моделювання. Послідовність дій, які 

потрібно виконати для того, щоб годинник модельного часу був переведений і 

відображався новий стан системи, називається алгоритмом, який планує події 

або перебіг часу від події до події. На рис. 1.13 зображено структурну схему 

імітаційної моделі. 

       На початку моделювання (час моделювання 00 Мt ) ПКМ передає 

керування підпрограмі генерування об'єктів, що визначає момент приходу 

першого покупця і намічає подію запиту і призначення ресурсу R у СМП на 

момент часу ВХМ tt 11  . Оскільки інших подій у системі не зафіксовано, 

модельному часу присвоюється значення ,1

Мt  викликаються підпрограма 

генерування об'єктів і підпрограма запиту і призначення ресурсу R. 

 

 
Рис. 1.13 . Структурна схема імітаційної моделі  

 

        Підпрограма генерування об'єктів визначає майбутню подію — момент 

приходу другого покупця ВХt2  і призначає в СМП настання цієї події на момент 

часу .21

ВХВХ tt   

        Підпрограма запиту і призначення перевіряє стан ресурсу R (продавця). 

Якщо ресурс R вільний, то він призначається першому покупцю, і стан ресурсу 

R змінюється на «зайнятий». Фіксується момент початку обслуговування 

вимоги Пt1 . Керування передається підпрограмі обслуговування першого 

покупця. 

       Підпрограма обслуговування визначає подію закінчення обслуговування 

першого покупця як обПК ttt 111  . Для цього в СМП створюється повідомлення 

про майбутню подію і керування передається підпрограмі звільнення ресурсу 

R першою вимогою в момент часу Пt1 . 

       Таким чином, тепер у СМП є два елементи: один — з наміченою подією 

появи другого покупця на момент часу ВХt2 , другий — з наміченою подією 

закінчення обслуговування першого покупця в момент часу Кt1 . Якщо КВХ tt 12  , 

то годинник модельного часу буде переведено на час ,22

ВХМ tt   тобто буде 
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викликано заново підпрограму генерування об'єктів і згенеровано появу 

другого покупця. У цей же момент часу Мt2  викликається підпрограма 

генерування об'єктів, яка намітить у СМП появу третього покупця на час ВХt3 , 

та виклик підпрограми запиту і призначення ресурсу R, але оскільки ресурс 

зайнятий обслуговуванням першого покупця, то другого покупця буде 

поставлено в чергу до ресурсу R. 

       У СМП знову буде два елементи: один — з наміченою подією появи 

третього покупця на час ВХt3 , другий - з наміченою подією закінчення 

обслуговування першого покупця на час Кt1 . Якщо ,13

КВХ tt   то годинник 

модельного часу буде встановлено на час КM tt 13  , тобто буде викликано 

підпрограму звільнення ресурсу R першим покупцем. Вона змінить стан 

ресурсу R із «зайнятий» на «вільний» і передасть керування підпрограмі 

знищення вимоги. Потім перевірить, чи є вимоги в черзі до ресурсу R і вибере 

другого покупця з черги, намітить для нього подію для підпрограми запиту і 

призначення ресурсу R для другого покупця.
 

        Викликана в цей же момент модельного часу Мt3  підпрограма знищення 

ліквідує структуру даних (посилання на адресу) першого покупця. Ця ж 

підпрограма, якщо необхідно, може обчислювати час перебування першого 

покупця в системі  ВХМпер ttt 133   для подальшого статистичного оцінювання 

часу перебування покупців у системі. 

       Надалі життєвий цикл інших покупців у системі відбуватиметься за 

описаним вище алгоритмом. 

       Під час побудови алгоритму потрібно зазначати час закінчення процесу 

моделювання за допомогою одного із трьох способів. 

      1.Моделювання закінчити після того, як через модель пройдуть усі 

покупці,       згенеровані підпрограмою генерування об'єктів, наприклад 100. У 

цьому випадку в СМП після обслуговування останнього, сотого, покупця не 

буде жодної запланованої події. 

     2.Якщо потік покупців від генератора необмежений (наприклад, 

генерується необмежений пуассонівський потік), моделювання можна 

закінчити після проходження через модель визначеної кількості покупців, 

наприклад, 1000. Для цього в підпрограмі знищення треба поставити 

лічильник покупців і припинити моделювання після проходження 1000 

покупців. У мові GPSS такий лічильник організовується за допомогою 

команди START, за якою починається процес моделювання. 

     3. Потрібно змоделювати роботу системи протягом заданого періоду часу, 

наприклад, 480 хв. У цьому випадку під час зміни модельного часу Мt  можна 

провадити порівняння поточного часу зі значенням 480 хв. Як тільки значення 

модельного часу буде більше або дорівнюватиме 480 хв., моделювання слід 

припинити. Однак цей спосіб може дуже сповільнити роботу моделі, оскільки 

потребує постійної перевірки умови закінчення процесу моделювання. Тому 
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звичайно використовують такий спосіб. Генерують спеціальну вимогу-таймер 

за допомогою ще однієї підпрограми генерування об'єктів з наміченим часом 

входу в модель t
BX

 = 480 хв. Вимога-таймер після генерування відразу ж на-

правляється ще в одну підпрограму знищення, в якій ставлять лічильник вимог 

на одиницю. За лічильником припиняють моделювання. У цьому випадку в 

СМП весь час буде знаходитися елемент списку для вимоги-таймера з 

моментом часу настання події 480 хв. Як тільки цю подію буде намічено 

наступною, показання годинника модельного часу переводиться на час 480 хв, 

від лічильника вимог віднімається одиниця і він приймає значення нуль, що і є 

ознакою закінчення моделювання. 

       У процесі моделювання збирається статистична інформація про роботу 

моделі під час кожного просування модельного часу. Це можуть бути 

відомості про довжину черги, час перебування в черзі та пристрої для 

обслуговування, завантаження або стан пристрою тощо. Для збору інформації 

створюється спеціальна підпрограма, яка накопичує її, а після закінчення 

моделювання видає у вигляді стандартного статистичного звіту. 

      У мові GPSS статистична інформація накопичується в стандартних 

числових атрибутах і доступна в процесі моделювання тільки для зчитування. 

Доступ до стандартних числових атрибутів дає можливість керувати процесом 

руху вимог, наприклад, обмежувати довжину черги або час перебування в 

черзі. 

 

   1.7 Мережі систем масового обслуговування 

Вище у цьому розділі розглядались методи аналізу найпростіших СМО. Проте 

існують системи зі складнішою структурою — мережі, кожним вузлом яких є 

окремі СМО. За допомогою мереж СМО моделюють багато типів 

транспортних, технологічних та обчислювальних систем, процеси надання 

медичної допомоги, обслуговування пасажирів та ін. Особливий внесок у 

розвиток математичних методів у теорії мереж СМО в 70-х роках XX сторіччя 

зробили фахівці, які займались моделюванням обчислювальних систем. 

       Аналіз мереж СМО є набагато складнішим, ніж окремих СМО. Отримати 

результати в  замкненому вигляді можна лише для мереж з кількістю вузлів не 

більше трьох. За більшої кількості вузлів використовуються чисельні методи, 

що значно ускладнює розрахунки. Крім того, аналіз мереж СМО можливий 

лише в тих випадках, коли імовірнісні процеси в мережах є ергодичними, 

незалежними і протікають за відомими законами розподілу ймовірностей. 

      Усі потрібні для розрахунків величини (наприклад, параметри розподілів і 

рівняння, які пов'язують ці величини) також мають бути визначені кількісно. 

Однак на практиці зробити це не завжди вдається. Наприклад, шляхом 

вимірювань параметрів функціонування реальної системи неможливо 

визначити, що тривалість обслуговування запитів — це вибірка значень з 

послідовності незалежних експоненціально розподілених випадкових величин. 
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       Операційний аналіз, який розглядається далі, вперше було запропоновано 

для обчислювання показників роботи комп'ютерів і комп'ютерних систем. Він 

надає математичний апарат для аналізу технічних і економічних систем 

багатьох типів і дозволяє легко визначити показники їх роботи. Операційний 

аналіз з успіхом можна застосовувати для валідації імітаційних моделей та 

пошуку допустимих рішень під час оптимального планування проведення 

експериментів [1]. 

 

1.7.1 Загальні відомості про мережі СМО 

У загальному випадку мережу СМО можна зобразити у вигляді графа, 

вершинами якого є одноканальні або багатоканальні СМО (дуги визначають 

потоки пересування вимог). 

       Найпростіша мережа утворюється шляхом послідовного з'єднання кількох 

СМО (рис. 1.14). Таку мережу ще називають багатофазовою СМО. 

Розрізняють замкнені та розімкнені мережі. Для замкненої стохастичної мережі 

не існує зовнішніх джерел вимог, тобто в ній завжди знаходиться однакова 

кількість вимог. Замкнена мережа ізольована від зовнішнього середовища. У 

розімкненій мережі (рис. 1.14) існують джерела і стоки вимог. 

 

 
Рис. 1.14.  Розімкнена система СМО  

      Найпростіша замкнена мережа, яку зображено на рис. 1.15, має тільки два 

вузли. Перший вузол містить М пристроїв для обслуговування, а другий — N. 

Така мережа є відомою моделлю СМО з відмовами та відновленням. Пристрої 

для обслуговування М можуть виходити з ладу та відновлюватись із заданими 

інтенсивностями у випадкові моменти часу. У цій мережі постійно знаходяться 

М вимог, які з'являються в разі відмови пристроїв обслуговування. Якщо 

пристрій виходить з ладу, до бригади з N ремонтниками надходить вимога на 

його ремонт, після завершення якої пристрій відновлює свою роботу. На рис. 

1.15 це позначено зворотним зв'язком від N пристроїв. Дана мережа може 

використовуватись і для моделювання комп'ютерної системи, яка працює в 

режимі «запит-відповідь». У такій системі користувач не надсилає нового 

запиту до системи доти, доки не отримає відповіді на попередній запит. Запити 

обробляють будь-які з N комп'ютерів. Прикладами таких систем можуть бути 

автоматизовані системи продажу квитків, системи передавання транзакцій від 

касирів у банку та ін. 
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Рис. 1.15 Найпростіша замкнена система СМО  

 

       Мережа СМО (рис. 1.16) містить К вузлів, а також N вимог. Кожний вузол 

може містити один або кілька однакових пристроїв для обслуговування. З 

імовірністю (або частістю) jq0  вимоги надходять до будь-якого вузла в мережі 

СМО, а з імовірністю  ),1(
____

Kjqkj   вимога, яка залишає вузол k, прямує до вузла 

j. Таким чином, кожна вимога в процесі обслуговування в мережі проходить 

кілька вузлів. 

       Зовнішнє середовище позначається як вузол 0 мережі. Якщо мережа 

замкнена, то вимоги від виходу надходять до входу (рис. 1.16, пунктирна лінія) 

і кількість вимог N  у мережі не змінюється. 

 

Рис. 1.16. Схематичне зображення мережі СМО 

      У сталому режимі роботи мережі для потоків вимог справедливі закони про 

сумарні потоки (рис. 1.17): 

,1
1




N

i

iq .
1





N

i

i  
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Рис. 1.17. Розгалуження та підсумовування потоків вимог вузла мережі 

 

       Для розрахунків мереж СМО використовується теорія стохастичних 

мереж, яка ґрунтується на марківських або напівмарківських процесах, але 

більшість результатів отримано тільки для експоненціальних законів розподілу 

надходження та обслуговування вимог. Операційний аналіз, на відміну від тео-

рії масового обслуговування, базується на моделюванні логіки роботи 

системи. Це дає змогу встановити прості залежності між параметрами і 

показниками роботи системи, не абстрагуючись від процесів її 

функціонування. 

 

 

1.7.2 Операційний аналіз мереж систем масового обслуговування 

Операційний аналіз стохастичних мереж базується на таких положеннях: 

♦ усі припущення щодо властивостей вхідних і вихідних змінних системи 

можна    перевірити шляхом вимірювань впродовж кінцевого проміжку часу 

параметрів функціонування реальної системи або її моделі; 

♦ у системі повинен існувати баланс потоків вимог: кількість вимог, які 

залишили систему протягом деякого періоду спостереження, має дорівнювати 

кількості вимог, що надійшли до системи за цей же період; 

♦ пристрої для обслуговування мають бути однорідними, надходження вимог 

від одного вузла до іншого не повинні залежати від довжини черг у вузлах і 

часу закінчення обслуговування пристроями. 

   Основне завдання операційного аналізу стохастичних мереж полягає у 

визначенні таких показників, як середній час перебування вимог в окремих 

вузлах мережі, середній час завантаження пристроїв у вузлах, середні довжини 

черг до вузлів тощо. 

   Більшість результатів операційного аналізу стосується замкнених мереж, 

коли вимоги, які залишають мережу, знову повертаються до неї. Моделі 

замкнених мереж можна застосовувати для дослідження систем, які працюють 

з перевантаженням, тобто в яких завжди є черга вимог. У цьому разі можна 
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вважати, що замість вимоги, яка залишила систему, до системи надходить 

інша вимога з такими ж параметрами. 

 

Операційні змінніУведемо операційні змінні, значення яких можна 

отримати шляхом безпосереднього вимірювання параметрів реальної системи 

або в процесі її імітаційного моделювання: 

♦ jq0 - імовірність (частість) надходження зовнішніх вимог до будь-якого вузла 

мережі, Kj ,1 , де К — загальна кількість вузлів; 

♦ kjq -  імовірність надходження вимог від вузла k до вузла j, ,,1 Kk   Kj ,1 ; 

♦ 0kq - імовірність того, що після закінчення обслуговування у вузлі k вимоги 

залишать   мережу; 

♦ kA  - кількість вимог, які надійшли до вузла Kkk ,1,  ; 

♦  kjC - кількість вимог, які залишили вузол k і надійшли до вузла Kkj ,1,  , 

Kj ,1 ; 

 ♦  kB - загальний час обслуговування вимог у вузлі Kkk ,1,  ;  

  ♦  Т - загальний час спостереження за системою або час моделювання. 

      Зовнішнє середовище мережі позначимо як вершину з номером 0. Тоді 

параметри jA0 , 0kC  набуватимуть відповідно значень кількості вимог, які 

надійшли до вузла j ззовні, та вимог, які залишили вузол k і мережу. 

      Вузол вважається зайнятим, якщо в ньому є хоча б одна вимога. Уведемо 

додаткові позначення: 





K

j

kjk CC
1

, 



K

j

jAA
1

00 , 



K

j

jCC
1

00 . 

 

      Для замкненої мережі виконується умова 00 CA  . 

      Уведені змінні називаються основними операційними змінними. Шляхом 

найпростіших операцій над ними отримують операційні змінні, що виводяться 

(наприклад, інтенсивність надходження вимог до вузла k визначається як 

TAkk / ). Серед цих операційних змінних найчастіше застосовують: 

♦ коефіцієнт використання вузла k: 
 

            
T

B
U k

k  ;                                            (1.7) 

♦ середній час обслуговування у вузлі k: 

 

                
k

k

k
C

B
S  ;                                                 (1.8) 

 

♦ інтенсивність вихідного потоку вимог від вузла k: 
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T

C
X k

k  ;                                            (1.9) 

♦ відносну частість переміщення вимог між вузлами k і j : 
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        Використовуючи вирази (1.7) і (1.9),  маємо 

 

                         kkk SXU  .                                                           (1.10) 

 

       Вираз (1.10) — це закон коефіцієнта використання вузла, який 

виконується за умови, що kk CA   протягом усього періоду спостереження T (у 

цьому випадку kk X ). 

 
Операційні залежності 
Основні результати операційного аналізу формуються у вигляді співвідношень 

між операційними змінними. Ці співвідношення ґрунтуються на гіпотезі про 

баланс потоків у мережі: кількість вимог, що надійшли до деякого вузла 

протягом тривалого періоду часу Т, дорівнює кількості вимог, які залишили 

цей вузол. Ця гіпотеза визначає умови роботи мережі СМО в сталому режимі, 

тобто вважається, що вимоги завжди залишають вузли мережі, або 

розглядається досить довгий період часу Т. Баланс потоків вимог існує тільки 

для деякого періоду спостереження за системою, але це дуже непогане 

наближення у разі тривалого періоду часу Т, тому що відношення  (Ak -Ck)/ Ck 

зазвичай незначне. 

       Гіпотеза про баланс дає змогу визначати залежність між операційними 

змінними для кожного вузла мережі, а також записати рівняння балансу 

потоків вимог: 

                                                                                        

                    ,

0

kj

K

k

kj qXX 


    .,0 Kj                                                         (1.11) 

      Справедливість виразу (1.11) випливає з припущення про баланс потоків 

вимог у мережі, тобто, jj CA  , бо ,
0

jj

K

k

kj ACC 


 але за умови, що
 kkjkj CCq / , 

знаходимо 



K

k

kjkjj qСC
0

. Поділивши останнє співвідношення (ліву та праву його 

частини) на загальний час спостереження Т, отримаємо вираз (1.11). Рівняння 
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(1.11) буде мати єдиний розв'язок для замкненої мережі у разі заданого 

значення Х0. Для розімкненої мережі рівняння (1.11) будуть 

лінійнозалежними, однак і в цьому випадку вони дають корисну інформацію 

про динаміку потоків мережі. 

      За допомогою виразу (1.10) знаходимо продуктивність вузла, тобто 

інтенсивність, з якою вимоги залишають вузол k: 

.
k

k

k
S

U
X   

     Визначаємо коефіцієнт відвідування вузла k вимогами: 

 

                                 
.

0X

X
V k

k 

                                                     (1.12) 

      Рівняння балансу потоку можна записати як еквівалентну систему рівнянь, 

в якій замість інтенсивності потоків використовуються коефіцієнти 

відвідування кожного вузла мережі. 

      Поділимо ліву і праву частини виразу (1.11) на Х0: 

 

     ,10 V  
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kjkjl qVqV
1

0
,  Kj ,1               (1.13) 

 

      Вираз (1.13) справедливий, якщо справедливе рівняння (1.11).  

      Зв'язок коефіцієнтів відвідування та продуктивності вузла визначаємо за 

формулою 
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kk

V
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       Обчислимо середній час R перебування вимог у стохастичній мережі. 

Позначимо час  перебування вимог у окремих вузлах через kR . Введемо ще 

одну операційну змінну kW , яка дорівнює сумарному часу чекання та часу 

обслуговування вимог у вузлі k протягом часу Т: 

                                .
k

k

k
C

W
R                                               (1.14) 

      Середній час перебування вимог у системі R можна знайти через kR  і 

коефіцієнти відвідування окремих вузлів вимогами, тобто 

                                           .
1

k

K

k

k RVR 


                                    (1.15)                      



43 

 

       Це загальний закон часу перебування, який справедливий і в тому випадку, 

коли гіпотеза про баланс потоків не виконується. 

      Знайдемо середню кількість вимог у мережі N, яка визначається через 

середню кількість вимог у кожному вузлі kn , 

                         



K

k

knN
1

 .                                 (1.16) 

 

        Для середнього часу перебування вимог у мережі справедливий закон 

Литтла, тобто середній час перебування вимог у k-му вузлі визначається через 

середню кількість вимог у ньому та інтенсивність потоку: 

                                     .
k

k

k
X

n
K                                                         (1.17) 

        Обгрунтувати формулу Литтла можна із застосуванням операційного 

аналізу. 

        З виразу (1.16) знаходимо 

.TnW kk   

        Підставляємо отриману операційну змінну в рівняння (1.14): 

.
/ k
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       Закон Литтла справедливий також для всієї мережі в цілому. Підставивши 

формули (1.12) і (1.17) у вираз (1.15), отримаємо 
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k
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k

k

k

X
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XX

X

X

n
R

1 0100

.
1

            (1.18) 

      Покажемо, як можна використовувати основні співвідношення 

операційного аналізу для визначення часу перебування вимог у замкненій 

мережі (рис.1.18). 
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Рис. 1.18. Замкнена мережа СМО 

       Нехай є М пристроїв, час обслуговування вимоги кожним із них — Z. 

Середній час перебування вимоги в мережі визначаємо за формулою 

      .
0

Z
X

M
R                 (1.19) 

      Вираз (1.19) випливає з таких міркувань. Середній час одного циклу 

взаємодії, який включає час обслуговування вимоги в зовнішній мережі та 

перебування в одному з М пристроїв, визначається сумою (Z+R). Якщо 

припустити, що виконується гіпотеза про баланс потоків, то для заданого 

циклу справедлива формула Литтла. Тому величина 0)( XRZM  має визначати 

середню кількість зайнятих пристроїв або середню кількість працюючих 

пристроїв для системи з відмовами. 

      Продемонструємо використання наведених співвідношень операційного 

аналізу на прикладах. Зображені в них моделі мереж стосуються моделювання 

обчислювальних систем, але зазначені розрахунки мають загальний характер і 

демонструють можливості операційного аналізу. 

Приклад 1.2 

Розглянемо замкнену мережу, яка має М = 20 пристроїв. Середній час 

обслуговування вимоги кожним пристроєм 25Z  (рис. 1.19). Для вузлів 

мережі l, g ,n ймовірність переміщення вимог до вузла t становить відповідно: 

,85,0;7,0;5,0  ntgtlt qqq  а коефіцієнти відвідування цих вузлів —

,12lV ,17gV 19nV . Вузол t завантажений на 50 %, середній час 

обслуговування вузлом t вимог, які надходять, становить 25 мс. Необхідно 

знайти середній час перебування R і середню кількість вимог у мережі N. 
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Рис. 1.19. Приклад  мережі СМО 

      Визначаємо коефіцієнт відвідування вузла t ,  використовуючи рівняння 

балансу потоків вимог (1.13), записані через коефіцієнти відвідування вузлів: 

ntngtgltlt qVqVqVV  ; 

.05,3485,0197,0175,012 tV  

      Знаходимо інтенсивність Х0  надходження вимог у мережі: 

.0

tt

t

t

t

SV

U

V

X
X   

      У цей вираз входять відомі з початкових умов операційні змінні: 

%50tU і .025,0 cSt   

    Тоді отримаємо 

                                               ./587,0
025,0*05,34

5,0
0 свимогиX   

     З виразу (1.18) знаходимо середній час перебування вимог у мережі: 

 

.072,925
587,0

20
cR   

 

      Для визначення середньої кількості вимог у мережі скористаємося 

формулою       Литтла: 

;0RXN   

 N=9.072*0,587=5,33  вимоги. 
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      Таким чином, для даної мережі знайдено середній час перебування і 

середню кількість вимог у мережі. 

Приклад 1.3  

Розглянемо мережу (рис.1.20), до якої надходять вимоги як від пристроїв для 

обслуговування (замкнена частина мережі, яка, наприклад, моделює роботу 

терміналів обчислювальної системи), так і ззовні (пакетні завдання, що 

надходять до обчислювальної системи). 

 

Рис. 1.20. Мережа СМО, яка має замкнену та розімкнену частини 

      Нехай мережа має 40 пристроїв для обслуговування (М = 40). Середній час 

обслуговування вимог кожним пристроєм Z = 15 с. Про мережу відомо такі 

дані (наприклад, у результаті дослідження реальної обчислювальної системи): 

♦ середній час перебування вимог, які надходять до мережі від 40 пристроїв 

для  обслуговування, дорівнює 5 с; 

♦ середній час обслуговування будь-якої вимоги у вузлі t становить 40 мс; 

♦ кожна вимога, яка надходить від кожного із М пристроїв для 

обслуговування,       породжує 10 вимог, що надходять до вузла t; 

♦ кожна вимога, яка надходить до системи ззовні, породжує 5 вимог, що 

надходять  до вузла t; 

♦ завантаження вузла t становить 90 %. 

      Потрібно визначити нижню межу часу перебування у мережі вимог, які 

надходять від М пристроїв для обслуговування з інтенсивністю вхідного 

потоку Х0 і від зовнішнього джерела вимог з інтенсивністю tX ,   тобто 

визначаються пропускною здатністю вузла t. 

      Під час розв'язання цієї задачі змінні, що стосуються вимог, які надходять 

від  М пристроїв для обслуговування, позначатимемо зірочкою. 

      З виразу (1.19) знаходимо  )/( **

0 RZMX  ,  де *R - середній час перебування 

вимог, які надійшли до мережі від 40 пристроїв для обслуговування. Тоді 

2)515/(40*

0 X  вимоги/с. 
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      Інтенсивність потоку вимог до вузла t визначаємо як суму інтенсивностей 

потоків вимог від пристроїв для обслуговування та інтенсивності потоку 

зовнішніх вимог, тобто  tt XX * . Тоді, згідно з виразом (1.11), можна записати  

ttt SUXX /*

0  , або 5,2244,0/9,0)( *

0  tXX  вимоги/с. 

     Використовуючи формулу (1.12), знаходимо *

0

** XVX tt   і 20210*

0 X  

вимоги/с. 

    Звідси Х t = 2,5 вимоги/с. 

    Тепер можна знайти інтенсивність вхідного потоку зовнішніх вимог до 

мережі: 

,0

t

t

V

X
X   

                                     5,0
5

5,2
0 X  вимоги/с. 

 

      Припустимо, що початкові умови змінилися та інтенсивність вхідного 

потоку зовнішніх вимог збільшилася втричі, тобто Х0 = 1,5 вимоги/с. Тоді 

5,70  XVX tt  вимоги/с. Якщо середній час обробки вимог у вузлі t не змінився, 

то при завантаженні вузла t  на 100 % максимально можлива інтенсивність 

обслуговування вимог у вузлі t становитиме 25/1 tS  вимоги/с. Таким чином, 

інтенсивність обслуговування вимог у вузлі t  (пристроями для 

обслуговування, які знаходяться у вузлі t ) не може перевищувати (25 - 7,5) =  

17,5 вимоги/с. 

      З огляду на це маємо 

 

./75,1
10

5,17
*

*

*

0 свимоги
V

X
X

t

t   

 

    Отже, згідно з виразом (1.18), нижня межа часу перебування вимог у мережі, 

які надходять від 40 пристроїв для обслуговування, становлять 

 

.9,715
75,1

40
*

0

* cZ
X

M
R   

 

     Таким чином, збільшення інтенсивності потоку зовнішніх вимог у 3 рази 

призведе до збільшення середнього часу перебування вимог у мережі, які 

надходять від 40 пристроїв для обслуговування, на 2,9 с. 
 

1.7.3  Аналіз вузьких місць у мережі 
Пошук вузьких місць у мережі є важливим аспектом аналізу її роботи. Вузьке 

місце утворюється тим вузлом мережі, коефіцієнт завантаження якого 

наближається до одиниці. У цьому вузлі створюється велика черга вимог, яка 

за умови 1U  стає нескінченною, тому мережа переходить у нестійкий режим 
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роботи. Такий вузол стає «насиченим» вимогами. За впливом вузьких місць у 

мережі визначають її пропускну здатність. Тому під час аналізу роботи мережі 

потрібно особливу увагу приділяти пошуку таких місць. 

      Покажемо на простому прикладі, як вузьке місце впливає на пропускну 

здатність мережі. Розглянемо трубопровід, в якому є труби різного діаметра, 

що доставляють воду споживачу. Зрозуміло, що споживач не отримає води 

більше, ніж її може пропустити вузька труба. Це так званий ефект вузької 

шийки. Тому під час аналізу таких систем велике значення має балансування 

потоків у мережі, тобто знаходження такого балансу потоків у вузлах, при 

якому середній час перебування в мережі є мінімальним або її пропускна 

здатність максимальна. 

       Наведемо співвідношення, яке пов'язує коефіцієнти використання вузлів з 

коефіцієнтами відвідування цих вузлів: 

jj

kk

j

k

SV

SV

U

U
 ,  .,1, Kkj   

      Якщо пристрій k буде «насиченим» вимогами, тобто його коефіцієнт 

використання становитиме приблизно 1, то під час виконання гіпотези про 

баланс потоків інтенсивності вихідного потоку та обслуговування будуть 

практично збігатися, тобто 

k

k
S

X
1

 ,  якщо ,
1

k

k
S

X  .1kU  

       У разі збільшення кількості вимог, які одночасно обслуговуються в 

мережі, першим досягне насичення той вузол d, що буде мати максимальне 

значення величини ,,1, KiSV ii   тобто 

 .,...,max 11 kkdd SVSVSV   

        У випадку збільшення кількості вимог значення коефіцієнта використання  

dU  дорівнює приблизно 1 і dd SX /1 . Оскільки dd VXX /1/0    , то 

 
.

1
0

dd SV
X   

       Таким чином, у разі великої кількості вимог N вихідний потік вимог від 

мережі повністю визначається вузлом d, що є вузьким місцем. 

       Визначимо мінімальний середній час перебування вимоги 0R , якщо в 

мережі є лише одна вимога, через коефіцієнти відвідування окремих вузлів і 

час обслуговування у вузлі: 
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.
1

0 



K

k

kk SVR  

       На рис. 1.21 зображено графік залежності продуктивності мережі від 

кількості вимог. У разі збільшення N  інтенсивність 0X  монотонно зростає до 

граничної асимптоти )(/1 SV dd
, тобто доти, доки на цю інтенсивність не 

почне впливати потенційне вузьке місце вузла d. . На рис. 1.21 через *N  

позначено кількість вимог, за якої вузьке місце ще не впливає на пропускну 

здатність мережі. 

       Для замкненої мережі з кількістю пристроїв М = 1 час перебування вимоги 

в мережі 
/

0

/ RR  . У разі збільшення М потік вимог від мережі зростатиме, але 

не перевищуватиме )/(10 dd SVX  . Таким чином, 

,ZSMVZSMVR kkdd   .,1 Kk   

       Отже, у випадку збільшення М середній час перебування вимоги в мережі 

має асимптоту ZSMV dd  . На рис. 1.22 зображено залежність середнього часу 

перебування вимоги в замкненій мережі від кількості пристроїв М. Асимптота, 

яка створює вузьке місце в мережі, перетинає вісь абсцис у точці ./ ddd SVZM   

    

    Рис.1.21.Графік залежності 

продуктивності мережі від 

кількості вимог 

   Рис.1.22. Залежність часу 

перебування вимог від кількості 

пристроїв у замкненій мережі 

      Вищезазначений підхід до пошуку вузьких місць у мережі є досить 

простим. Покажемо це на прикладах. 

Приклад 1.4 

Розрахуємо характеристики замкненої мережі, зображеної на рис. 1.23, де 

наведено значення операційних змінних kjk qS і Z.  
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Рис. 1.23. Приклад мережі СМО 

 

      Запишемо рівняння балансу потоків вимог для коефіцієнтів відвідування 

цієї мережі: 

.4,0

;55,0

;

;05,01

11133

11122

3201

11100

VVqV

VVqV

VVVV

VVqV









 

     Розв'язавши цю систему рівнянь, отримаємо 

,201 V  ,112 V  .83 V  

     Обчислимо значення  kk SV для кожного з вузлів мережі: 

.32,004,08

,88,008,011

,105,020

33

22

11

cSV

cSV

cSV







 

       Таким чином, мінімальний середній час перебування однієї вимоги в 

мережі .2,232,088,010 cR  Оскільки 332211 SVSVSV  , то потенційним вузьким 

місцем у мережі є перший вузол. 

      За допомогою методу операційного аналізу можна знайти відповідь, 

наприклад, на такі запитання. 

   1. Яка середня кількість пристроїв М для обслуговування взаємодіє з 

мережею протягом усього часу спостереження? Нехай за допомогою 

вимірювань визначено, що 175,00 X  вимоги/с, а середній час перебування 

вимоги в мережі становить R=5,2 c. 

      Згідно з формулою (1.19) маємо  



51 

 

18175,0)202,5()( 0  XZRМ  пристроїв.  

     2.  Чи можна забезпечити середній час перебування вимог у мережі, який 

дорівнюватиме 8 с, якщо кількість пристроїв для обслуговування становить 

30? Чому повинен дорівнювати максимальний середній час обслуговування 

вимоги в першому вузлі, щоб це стало можливим? 

     Згідно з формулою (1.19) маємо: 

                                       .1020
1

30

0

сZ
X

M
R   

     Таким чином, у разі взаємодії з мережею 30 пристроїв для обслуговування 

середній    час перебування вимоги в ній становитиме понад 10 с. 

      Позначимо через *

1S  допустимий середній час обслуговування вимоги. Тоді 

можна записати 
;8*

11 cZSMV   ,047,0*

1 cS   

тобто максимально можливий середній час обслуговування вимоги у вузлі 1 

становить 0,047 с. 

      Для цього випадку на рис. 1.24 зображено графіки для асимптоти 

середнього часу обслуговування вимог. 

 

 

 

 

Рис. 1.24. Графіки для середнього часу обслуговування вимог 

Приклад 1.5 

Припустимо, що в мережу, крім вимог від пристроїв для обслуговування, 

надходять ще і вимоги від вузла 3 (рис. 1.25). Параметри, позначені штрихом, 

характеризують вимоги вузла 3. Вимірювання, які проводились для реальної 

обчислювальної системи, працюючої в режимі «запит-відповідь», свідчать, що 

вузол 3 завантажений практично повністю, а час відповіді системи дорівнює 7 

с. Як у цих умовах завантажений вузол 1 і якого значення набуває величина  
/

0X ? 
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Рис. 1.25. Приклад мережі CMО 

      На рис. 1.25 видно, що .1/

3

/

1 VV  Звідси 01,0/

1

/

1 SV с, 1,0/

3

/

3 SV с. Таким 

чином, потенційно вузьким місцем для вимог вузла 3 є сам вузол 3. 

 

924,0
207

25
0 







ZR

M
X вимоги/с. 

 

      Оскільки ,11330 // VXVXX  то 392,73 X  вимоги/с , 48,181 X  вимоги/с. 

      Завантаженість вузла З, що створюється вимогами від пристроїв для 

обслуговування, має дві складові від різних потоків вимог. Для першого 

потоку 
.296,004,0392,7333  SXU  

      Для другого потоку завантаженість цього вузла .704,03 U  

      Оскільки вимоги від вузла З циркулюють у замкненому контурі, то за 

умови замкнутості мережі маємо 
 

04,7
/

3

/

3/

0

/

3

/

1 
S

U
XXX вимоги/с. 

 

     Визначимо коефіцієнт використання вузла 1: 
/

1

/

111

/

11 SXSXUU  =18,48*0,05+7,04*0,01=0,994. 

       Таким чином, розраховано завантаженість вузла 1 та інтенсивність потоку 
/

0X . 

 

Висновки 

♦ Теорія масового обслуговування визначає залежність між параметрами по-

токів  вимог, кількістю пристроїв обслуговування і їх продуктивністю, а також 

між режимами функціонування СМО та її ефективністю. 



53 

 

♦ Основні теоретичні результати теорії масового обслуговування отримано 

для систем, в   яких процеси надходження та обслуговування вимог є 

марківськими та напівмарківськими. 

♦ Замкнена мережа СМО — це ізольована від зовнішнього середовища мережа,  для 

якої не існує зовнішніх джерел і стоків вимог. 

♦ Розімкнена мережа СМО — це мережа, в якій вимоги, що 
обробляються   пристроями   обслуговування, можуть надходити 
із зовнішнього середовища або спрямовуватися до нього. 
♦ Операційний аналіз є методом дослідження мереж СМО, в основі якого ле-

жать  операційні змінні. Основні результати операційного аналізу формуються 

у вигляді співвідношень між операційними змінними. 

♦ Умови функціонування мережі СМО визначає гіпотеза про баланс потоків у 

мережі: кількість вимог, що надійшли до деякого вузла протягом тривалого 

періоду часу, дорівнює кількості вимог, які залишили цей вузол. 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Розгляньте потік Ерланга r -го порядку. Як розподіляються проміжки часу 

між сусідніми вимогами? Поясніть, чому. До якого розподілу буде 

наближатись розподіл Ерланга у разі збільшення параметра r? Який розподіл 

матиме час надходження вимог, якщо r прямує до нескінченності? 

2. Розгляньте К незалежних джерел вимог, для кожного з яких проміжки часу 

між сусідніми вимогами розподілені за експоненціальним законом з парамет-

ром ,k  тобто кожне джерело є пуассонівським. Розгляньте сумарний потік від 

усіх джерел і доведіть, що цей потік теж є пуассонівським з параметром 





K

k

k

1

  . 

3. Розгляньте об'єднаний потік вимог із попереднього завдання і припустіть, 

що тепер його потрібно розбити на кілька потоків. Нехай р - це ймовірність 

того, що деяка вимога з об'єднаного потоку буде віднесена до підпотоку з 

номером k. Якщо інтенсивність сумарного потоку дорівнює  вимог, за 

одиницю часу і ймовірності р вибираються довільно, то кожний з підпотоків 

створює пуассонівський процес з інтенсивністю p . Покажіть це. 

4. Поясніть, чому система типу 1// DD  за умови р = 1 працює в сталому режимі 

й не має черги, а система типу М/М/1 за умови р = 1 переходить у 

нестаціонарний режим, і черга росте до нескінченності. Що буде за умови 

накладення обмежень на довжину черги для системи типу М/М/1? У цьому 

випадку при будь-якому співвідношенні значень для інтенсивності 

надходження вимог    і швидкості обслуговування   ця система працюватиме 

в сталому режимі. Покажіть це. 
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5. З огляду на життєві ситуації наведіть кілька прикладів, які ілюструють 

роботу СМО. Розгляньте такі варіанти: 

   а) вимоги надходять до системи обслуговування по одній; 

   б) вимоги надходять до системи обслуговування пакетами; 

   в) порядок надходження відомий заздалегідь; 

   г) надходження повністю випадкове; 

   д) джерело вимог невичерпане або обмежене; 

   е) існує тільки одна черга або кілька черг; 

   ж) час перебування в черзі обмежений; 

   з) обслуговування виконується у дві фази. 

       Назвіть для наведених вами прикладів три-п'ять важливих характеристик, 

які потрібно було б розрахувати або виміряти для цих систем. За яких умов 

можна вважати вхідний потік вимог пуассонівським? 

6. Опишіть, яким чином потрібно змінити роботу алгоритмів моделювання, 

описаних у розділі 1.6.4, щоб урахувати: 

   а) обмеження, накладені на довжину черги; 

   б) обмеження, накладені на час перебування в черзі; 

   в) наявність т  однакових пристроїв для обслуговування вимог. 

      Під час реалізації алгоритму для третього варіанта розгляньте визначення 

одного із вільних пристроїв у порядку наданих їм номерів 1,2,…,т і у 

випадковому порядку. Поясніть, чому для першого способу визначення 

вільних приладів їх завантаження буде різним. 

7. Продовжіть моделювання процесів обслуговування в магазині методом, 

описаним у розділі 1.6.2, до 20 вимог, задавши довільне значення часу 

надходження та часу обслуговування вимог. Побудуйте за допомогою 

програми Excel або пакета STATISTICA гістограму часу перебування вимог у 

черзі. 

8. У якому випадку потік вимог з мережі (див. рис. 1.14) буде пуассонівським? 

Поясніть чому. 

9. Які складності виникають під час розрахунків мереж СМО? 

10. Для розрахунків яких систем можна застосовувати операційний аналіз? 

11. Сформулюйте гіпотезу про баланс потоків у мережі СМО. Поясніть, як її 

можна використовувати під час розрахунків різних СМО. 

12. На рис. 1.26 зображено графік спостереження за роботою СМО з одним 

пристроєм для обслуговування протягом 20 с її роботи. Проведені 

вимірювання показали, що 7iA вимогам; 16iB c; 10iC  вимог. Як видно на 

графіку, 3)0( in  вимог і 0)0()20(  iiii CAnn . Потрібно знайти вихідні 

операційні змінні: коефіцієнт завантаження ,iU  продуктивність ,iX  сумарний 

час чекання iW  та обслуговування iS  вимог, середню довжину черги N і  

середній час перебування вимоги в СМО. 
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Рис. 1.26. Графік спостереження за роботою СМО 

 

13. Деяка виробнича дільниця має L верстатів, які працюють 24 год.  на добу H 

діб. Будь-який з верстатів може вийти з ладу в будь-який час. Якщо верстат 

зламався, його замінюють іншим, резервним, а зламаний направляють для 

ремонту в майстерню. Відремонтований верстат повертають до роботи. 

У майстерні є три спеціалізовані дільниці для ремонту верстатів. Технологіч-

ний цикл ремонту починається на дільниці діагностики, де визначаються при-

чина виходу з ладу верстатів та необхідний вид ремонту. Діагностика триває 

11 BA   год. (розподіл — рівномірний). Ремонт виконується в механічних і елек-

тричних майстернях. За статистичними даними, отриманими за результатами 

аналізу виходу з ладу верстатів, 75 % випадків становить відмова 

електричного обладнання верстатів, а 25 % — механічного. Діагностикою 

зайнято 1m  робітників, ремонтом механічного обладнання - 2m , а ремонтом 

електричного обладнання - 3m  робітників. 

Досвід експлуатації свідчить, що на діагностику витрачається 11 BA   год., на 

ремонт електричного обладнання верстата — 22 BA   год., а на ремонт ме-

ханічного обладнання -  33 BA   год. (розподіл — рівномірний). Якщо верстат  

використовується у виробництві, час напрацювання на відмову має експо-

ненціальний розподіл з параметром T год. Час для перевезення верстатів із 

цеха в майстерню та в зворотному напрямку незначний, і його не враховують. 

Між робітниками в майстерні немає ніяких відмінностей, як і між верстатами. 

Керівнику необхідно визначити, скільки робітників треба найняти для роботи 

в майстерні на кожній дільниці, щоб мінімізувати час ремонту обладнання. Час 

спостереження за системою — H діб. Необхідні дані наведено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2. Параметри моделювання роботи майстерні 
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L T 
11 BA   22 BA   33 BA   H 

50 160 12  1030  545  360 

 

14. У касовому залі з продажу квитків на літаки працює 20 касирів, кожний за 

своїм терміналом. Термінали підключено до двохпроцесорного кластерного 

сервера, який обробляє запити клієнтів на будь-якому з двох процесорів. 

Середній час обробки запиту процесором становить 10 с. Кожний касир 

працює із системою в режимі «запит-відповідь», тобто не посилає новий запит, 

доки не отримає відповідь на попередній. Середній час введення запиту 

касиром становить 30 с. До касирів постійно є черга клієнтів. Знайдіть 

середній час відповіді системи на запит клієнтів. Побудуйте залежність цього 

часу від кількості працюючих касирів, яка може змінюватись від 1 до 20 

чоловік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Розділ  2 Задачі аналізу мереж масового обслуговування  

 

Сучасне інформаційне забезпечення корпорацій, холдингів будується з 

використанням мережевих технологій. Корпоративна мережа холдингу 

об‘єднує локальні мережі (ЛМ) структурних підрозділів. Досить часто на 

практиці приходиться зустрічатися з таким фактом, коли закуплене і 

установлене мережеве обладнання виявляється завантаженим на (10 ’ 20) %, і 

навіть в найближчій перспективі не видно ознак до  підвищення навантаження. 
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І це при тому, що на ринку мережевих технологій досить швидко (2’3 роки) 

з‘являються програмно – апаратні засоби з великою продуктивністю. І те, що 

було закуплене «вчора» і завантажувалося  слабо, «сьогодні» коштує значно 

дешевше. Природно вимагати закупляти  апаратно - програмне мережеве 

обладнання не «на глазок», а опираючись на відповідні мережеві 

характеристики. 

      При побудові корпоративних інформаційних мереж найбільш широко 

використовується архітектура «Клієнт-сервер». На її основі будується 

розприділена інформаційна система керування (РІСК). Сервер, як правило, 

містить ресурс (частіше за все бази даних або банки даних), яким 

користуються багато які робочі групи. Сукупність даних, які зв‘язані з тим чи 

іншим бізнес-процесом, як правило, достатньо об‘ємна і різнообразна. Так, 

наприклад, у банку даних, що забезпечує вирішення функціональних задач 

верхнього рівня системи керування  будь-якого підприємства із зовнішньо - 

економічною діяльністю, утримується систематизована інформація про 

клієнтів, про ціни, що часто змінюються і приурочені до визначеного часу, про 

накопичені рутинні справи тощо. Великий  об‘єм займають дані, які зв‘язані з 

маркетингом, контролем і керуванням експортом по індустріально розвиненим 

державам, по державам Східної Європи, по державам, які розвиваються. Такий 

банк даних використовують практично всі групи верхнього рівня системи 

керування холдингом (зовнішньоекономічної діяльності, дивідендів, взаємних 

розрахунків, ціноутворення юридичної служби) як джерело інформації, коли 

необхідні, для прикладу, наступні відомості: перелік виробників будь-якої 

продукції, які згруповані за величиною обороту, виробництва, кількості робочої 

сили тощо; інформація про виробників по районах; інформація про ситуації на 

ринку конкуренції: інформація про заключення рахунків і баланси; економічна 

інформація. При цьому названі робочі групи мають справу з віддаленим 

розв‘язком завдань, які направляються до сервера як до ресурсу загального 

користування. 

       Природно поставити запитання, як оцінити необхідну продуктивність ЛМ? 

Яку схему розрахунку використовувати? 

 

 

 

 

2.1. Проектування РІСК і аналіз їх продуктивності 
Проектування інформаційної системи можна представити як вирішення 

послідовності проектних задач, які включають задачі синтезу і задачі аналізу 

системи і її частин. 

       Будь-яка задача синтезу полягає у тому, щоб побудувати  із заданої 

множини елементів деяку систему, що володіє наперед указаними 

властивостями. Задача аналізу є зворотною по відношенню до задачі синтезу і 
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полягає у виділенні окремих елементів заданої системи і установленні їх 

параметрів. При проектуванні РІСК задача аналізу РІСК розглядається як 

задача перевірки того, чи володіє побудована система наперед указаними 

властивостями. Вирішення задач аналізу і синтезу РІСК та її частин 

здійснюється за допомогою моделей проектуємої РІСК, в якості яких 

використовуються описи, схеми, малюнки, математичні моделі тощо. 

         Комплекс наперед указаних властивостей, якими повинна володіти РІСК, 

яка проектується, ділиться на дві підсумовуючі властивості, що називаються 

роботоздатністю і ефективністю. Роботоздатність РІСК полягає у 

правильному виконанні заданих функцій, тобто в правильній реалізації заданої 

множини алгоритмів обробки інформації. Ефективність РІСК полягає у 

обмеженості або мінімальності різного роду витрат, які зв‘язані з 

виготовленням і застосуванням РІСК. Таким чином, задачі аналізу РІСК 

зводяться при проектуванні до аналізу роботоздатності і аналізу ефективності 

РІСК. 

Результати розв‘язування задач аналізу використовуються при 

розв‘язуванні задач синтезу, а результати синтезу знову підлягають аналізу. 

Цей цикл представлений на рис. 2.1. Він повторюється багаторазово для 

різних частин або для однієї і тієї ж частини застосовуваних моделей РІСК. 

Моделі РІСК розвиваються, уточнюються і на визначеній стадії 

перетворюються в проект РІСК, тобто в сукупність документів, що містять 

відомості, які необхідні і достатні для виготовлення спроектованої РІСК в 

заданих умовах. 

Рис. 2.1. Цикл аналізу і проектування РІСК 

      Аналіз ефективності РІСК здійснюється шляхом  оцінки показників 

ефективності, тобто величин, які характеризують витрати на виготовлення і 

експлуатацію РІСК. До таких величин, наприклад, відносяться габарити РІСК 

і її пристроїв, швидкодія пристроїв, імовірність отримання помилкового 

результату тощо. 
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       Показники, які характеризують витрати часу на отримання    системою   

будь-яких   корисних   результатів, називаються показниками продуктивності. 

До їх числа відносяться, наприклад, середнє значення часу відповіді РІСК на 

різноманітні типи запитів, середні числа задач різного типу, що розв‘язуються 

системою за одиницю часу, коефіцієнти завантаження пристроїв РІСК і інші 

показники. Багато які (якщо не всі) показники ефективності РІСК можуть бути 

зведені до форми показників продуктивності. Маючи на увазі цю обставину, 

термін "продуктивність" інколи застосовують як рівнозначний терміну 

"ефективність". Можна не приймати такого широкого тлумачення цього 

терміну, проте не можна не признати, що задача аналізу продуктивності 

являється однією із найважливіших серед задач проектування РІСК. 

        У загальному вигляді задача аналізу продуктивності РІСК полягає у тому, 

щоб оцінити показники продуктивності при заданих параметрах технічного, 

програмного забезпечення РІСК і зовнішнього середовища РІСК. До таких 

параметрів  можуть відноситися швидкодія пристроїв, характеристики 

складності програм, інтенсивності потоків вимог на виконання програм і інші. 

Розв‘язуючи задачу аналізу продуктивності, як правило, необхідно 

враховувати випадкову природу багатьох факторів, від яких залежить 

продуктивність РІСК. Так, випадковими часто являються моменти 

надходження в РІСК вимог, об‘єми інформації, яка підлягає обробці, 

послідовність необхідних для її обробки операцій. Cкладність  структури РІСК 

і необхідність урахування випадкових факторів роблять задачу аналізу  

продуктивності РІСК дуже складною, до того ж у міру прогресу 

обчислювальної техніки складність цієї задачі зростає. Тому усе більш широке 

розповсюдження для аналізу продуктивності РІСК отримує метод 

математичного моделювання. 

        Моделювання - один із найбільш розповсюджених методів дослідження 

процесів функціонування складних систем. Є досить велика кількість методів 

побудови математичних моделей і засобів реалізації моделюючих алгоритмів. 

Найбільш розповсюдженими із них являються системи і мережі масового 

обслуговування. 

В термінах систем масового обслуговування (СМО) описуються багато 

які реальні системи: обчислювальні системи, вузли мереж зв‘язку, системи 

посадки літаків, магазини, виробничі дільниці – будь-які системи, де можливі 

черги і (або) відмови в обслуговуванні. 

В обчислювальній системі роль обслуговуючого приладу відіграє ЕОМ, 

роль заявок – розв‘язувані задачі. Джерелом заявок служать термінали 

користувачів. Моментом видачі заявки являється момент натискання клавіші 

для подачі директиви про запуск задачі на розв‘язок. Операційна система ЕОМ 

виконує роль диспетчера: визначає черговість розв‘язку задач. В ролі комірок 

буферу виступають комірки пам‘яті ЕОМ, що зберігають відомості про задачі, 

які вимагають розв‘язку. 
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        В системі розвантаження судна  інший приклад реальної системи. Тут 

джерелами заявок являються направлення, звідки прибувають судна. Момент 

видачі заявки – це момент прибуття судна в зону морського порту для 

розвантаження/завантаження. Обслуговуючим приладом являється причал 

разом з персоналом і технічними засобами, які організують 

розвантаження/завантаження. Роль буферу відіграє акваторія порту. 

        Ускладнення структур і режимів реальних систем значно ускладнює 

застосування класичних методів теорії масового обслуговування внаслідок все 

зростаючої розмірності  розв‘язуваних задач, що особливо характерно для 

систем з мережевою структурою. Одним із можливих шляхів переборення 

розмірності являється використання моделей у формі мереж масового 

обслуговування (МеМО). 

        МеМО представляє собою сукупність кінцевого числа обслуговуючих 

вузлів, у якій циркулють заявки, які переходять у відповідності з маршрутною 

матрицею із одного вузла в інший. Вузол завжди являється розімкненою СМО. 

При цьому окремі СМО відображають функціонально самостійні частини 

реальної системи, зв‘язки між СМО, структуру системи, а вимоги, які 

циркулюють по МеМО, є складові матеріальних потоків (повідомлення 

(пакети) в комунікаційній мережі, завдання в мультипроцесорних системах, 

контейнери вантажопотоків тощо). 

 

 

 

 

2.2 Методи моделювання інформаційних мереж 
Система масового обслуговування - одна із основних моделей, які 

використовуються інженерами - системотехніками. Як модель СМО 

розглядається в теорії масового обслуговування (інша назва - теорія 

черг). Перші роботи в цій області були викликані по- 

требами практики, зокрема, широким розвитком те- 

лефонних мереж. Тому в працях з теорії СМО широко 

використовується термінологія, яка запозичена із телефонії: вимоги, виклики, 

заявки, канали (прилади) обслуговування тощо. 

       Теорія масового обслуговування зв‘язана з розробкою і аналізом 

математичних, тобто абстрактних моделей, які  описують процес 

обслуговування деяких об‘єктів, що поступають на вхід обслуговуючого 

приладу у вигляді деякого потоку і утворюючого у загальному випадку чергу 

на вході обслуговуючого приладу. 

        Так як розглядаються абстрактні моделі, зовсім не важлива природа 

об‘єктів, які обслуговуються, і їх фізичні властивості (нібито це виклики, 

керуючі або інформаційні кадри у мережі зв‘язку або відвідувачі магазину, або 

деталі на автоматичній лінії тощо). Суттєвими являються моменти появлення 
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цих об‘єктів і правила, закони (математичні) їх обслуговування, так як від цих 

моментів і законів залежить адекватне відображення еволюції моделюємого 

об‘єкту у часі. Тому, коли  говорять про методи аналізу черг, мають на увазі 

математичні (абстрактні) моделі, а із контексту завжди повинно бути 

зрозуміло, для дослідження якої реальної системи застосовуються ці моделі. 

        Метою використання СМО як моделі являється аналіз якості 

функціонування указаних систем-оригіналів. 

У свою чергу, МеМО використовують для визначення найважливіших 

системних характеристик інформаційних систем: продуктивності; часу 

доставки пакетів; імовірності втрати повідомлень і блокування у вузлах; області 

допустимих значень навантаження, при яких забезпечується необхідна якість 

обслуговування тощо. 

У теорії МеМО фундаментальним являється поняття стану мережі. 

Найважливіша характеристика мереж масового обслуговування - ймовірності 

їх станів. Для визначення ймовірностей станів МеМО досліджують 

протікаючий в мережі випадковий процес. В якості моделей протікаючих в 

МеМО процесів найбільш часто використовують марківські і напівмарківські 

процеси. 

Марківським процесом з неперервним часом описують функціонування 

експоненціальних МеМО. Мережа називається експоненціальною, якщо 

потоки вимог, що входять в кожну СМО, є пуассоновські, а час кожного етапу 

обслуговування, що реалізується на будь-якій СМО мережі, має  

експоненціальне розприділення. Це дозволяє вважати, що етапи 

обслуговування незалежні  між собою і не залежать ні від параметрів вхідного 

потоку, ні від стану мережі, ні від маршрутів слідування вимог. 

Теорія експоненціальних МеМО найбільше розроблена, і її широко 

застосовують як для дослідження мереж передачі даних (ПД), так і для 

дослідження мультипроцесорних обчислювальних систем (ОС). Розроблені 

практичні форми розрахунку імовірнісно-часових характеристик (ІЧХ) таких 

мереж і систем. 

Спроби глибокого аналізу немарківських моделей мережевих систем 

наштовхуються на значні труднощі, які зумовлені, зокрема, відсутністю 

незалежності тривалості перебування вимог в різних вузлах моделей 

мережевих систем з нестандартними дисциплінами. Так, наприклад, при 

достатньо реалістичному припущенні про те, що довжина вимоги залишається 

постійною в процесі її передачі через вузли мережі, необхідно 

прослідковувати шлях кожної вимоги, що представляє неможливим 

аналітичний розрахунок характеристики для мережі з числом вузлів  М>2. 

Аналіз робіт, присвячених дослідженню або розрахунку немарківських 

моделей, показує, що розв‘язки, як правило, отримані алгоритмічно шляхом 

складних чисельних розрахунків з використанням перетворювань Лапласа-

Стілтьєса, реалізуються програмно, відрізняються великою трудомісткістю або 
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значними похибками в оцінці показників продуктивності інформаційних 

систем (ІС) в області середнього і великого навантаження. Тому для 

моделювання МеМО, що виходять із класу мультиплікативних, 

використовують наближені методи. 

Порівняльний аналіз наближених методів моделювання МеМО і 

приклади, які наведені в [2-6], показують, що користуватися наближеними 

методами розрахунку МеМО необхідно з великою обережністю, що при 

розрахунку конкретних МеМО в процесі розв‘язку різних прикладних задач 

представляється необхідним проведення досліджень з метою оцінки точності і 

чутливості застосовуваного методу, а також проведення експерименту по 

імітаційному моделюванню початкової МеМО для досить великої множини 

значень їх параметрів, що варіюються. 

Таким чином, аналітичні методи розрахунку характеристик ІС базуються, 

як правило, на аналізі експоненціальних МеMO. При використанні цього 

математичного апарату удається отримати аналітичні моделі для розв‘язування 

широкого кола задач дослідження систем. МеМО - це, перш за все, сукупність 

взаємозв‘язаних систем масового обслуговування. Тому необхідно згадати 

основні властивості цих систем. 
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2.3 Система масового обслуговування як модель 

Система масового обслуговування (СМО) - одна із основних моделей, які 

використовуються інженерами - системотехніками. Розглянемо її короткий 

опис. 

        Заявки (вимоги) на обслуговування поступають через постійні або 

випадкові інтервали часу. Прилади (канали) служать для обслуговування цих 

заявок. Обслуговування триває деякий час, постійний або випадковий. Якщо в 

момент поступлення заявки всі прилади зайняті, тоді заявка уміщується в 

комірку буферу і чекає там початку обслуговування. Заявки, які знаходяться в 

буфері, складають чергу на обслуговування. Якщо всі комірки буферу зайняті, 

заявка отримує відмову в обслуговуванні і втрачається. Імовірність втрати 

заявки (імовірність відмови) - одна із основних характеристик СМО. Інші 

характеристики: середній час очікування початку обслуговування, середня 

довжина черги, коефіцієнт завантаження приладу (частка часу, на протязі якого 

прилад зайнятий обслуговуванням) і т.д. 

В залежності від об‘єму буферу розрізняють СМО з відмовами, де немає 

буферу, СМО з очікуванням, де буфер не обмежений (наприклад, черга в 

магазин на вулиці) і СМО змішаного типу, де буфер має кінцеве число заявок. 

В СМО з відмовами немає черги, в СМО з очікуванням немає втрат заявок, в 

СМО змішаного типу те і інше можливе. 

Інколи розрізняють заявки за їх пріоритетом, тобто за  важливістю. 

Заявки високого пріоритету обслуговуються в першу чергу. Абсолютний 

пріоритет дає право перервати обслуговування менш важливої заявки і 

зайняти її місце в приладі (або буфері, якщо всі прилади зайняті такими ж 

важливими заявками). Витиснута заявка або втрачається, або поступає в 

буфер, де чекає дообслуговування. Інколи  приходиться відновлювати 

обслуговування витиснутої заявки з початку, а не продовжувати з точки 

переривання. Якщо заявка витиснута із буферу, вона, природно, втрачається.                 

Прикладом заявки з абсолютним пріоритетом являється судно, що отримало 

пробоїну і потребує  термінового розвантаження. У обчислювальних системах 

абсолютним пріоритетом володіють  команди оператора. Відносний пріоритет 

дає право першочергового зайняття приладу, що звільнився. Він не дає права на 

витиснення заявки із приладу або буферу. Особи, які мають льготи при 

обслуговуванні у касі, у лікаря тощо, як правило, мають відносний пріоритет. 

Абсолютний і відносний пріоритети розрізняються і моментом дії: абсолютний 

реалізується в момент поступлення, а відносний - в момент звільнення 

приладу. 

Розрізняють фіксовані і динамічні пріоритети. Фіксовані пріоритети 

частіше за все називають дисципліною обслуговування. 

Дисципліна обслуговування задає порядок вибору із черги у прилад, який 

звільнився, заявок однакового пріоритету. Виділимо наступні дисципліни: FIFO 

(First Input - First Output): першим прийшов - першим обслуговується, LIFO 
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(Last Input - First Output): останнім прийшов - першим обслуговується, RAND 

(Random): випадковий вибір із черги. В побуті звичайно діє дисципліна FIFO. 

Дисципліна LIFO реалізується в буфері, який організований за принципом 

стека. Така дисципліна може виявитися доцільною, наприклад, при передачі 

інформації, якщо її цінність швидко падає із часом. 

В теорії масового обслуговування важливим являється поняття 

випадкового потоку, як деякої послідовності подій, які настають у випадкові 

моменти часу. 

        Випадковий потік може бути заданий функцією розприділення величини 

проміжку (інтервалу) часу між моментами настання подій 

)(,1 tPtt jjjj     

       Якщо величини τj незалежні в сукупності, тоді потік володіє обмеженою  

післядією. 

       У випадку P(τj  t) = Р(τ   t) для всіх j≥2 потік являється рекурентним.       

Рекурентний потік, для якого ),exp(1)( ttP     називається  

пуассоновським. Для такого потоку імовірність наступлення за проміжок часу 

[0,t]  n  подій є Pn (t) = 
 

)exp(
!

t
n

t
n




 , а  математичне сподівання числа подій, які 

наступили за час t, є  λt,   де λ - середнє число подій, що наступають за 

одиницю часу. 

        Пуассоновський потік характеризується відсутністю післядії. 

        Якщо, крім цього, виконуються умови стаціонарності і ординарності, 

тоді пуассоновський потік буде найпростішим. 

        Нагадаємо, що для стаціонарного потоку розприділення не залежить від  

положення інтервалу τ на вісі часу і залежить тільки від тривалості τ. 

Відсутність післядії означає незалежність числа подій в інтервалах τj, які не 

перекриваються. Властивість ординарності полягає в тому, що імовірність 

появи більше однієї події на нескінченно малому інтервалі має порядок малості 

вище, чим імовірність появи однієї події на цьому інтервалі. 

Величину λ у випадку пуассоновського потоку називають інтенсивністю 

потоку подій. Якщо τj = τ = const, тоді потік являється регулярним або 

детермінованим. 

Для позначення типу CMО Кендаллом і Башаріним [3-5] запропонована 

система позначень, яка має вигляд ∆|Θ|Ξ|Ω. Тут ∆ – позначення закону 

розприділення імовірностей для інтервалів поступлення заявок, Θ – позначення 

закону розприділення імовірностей для часу, Ξ – число каналів 

обслуговування, Ω – число місць в черзі. 

Позначення законів розприділення в позиціях ∆ і Θ виконуються 

звичайно буквами із наступного списку: 

М – експоненціальне, 

E
k
 – ерланговське порядку k, 
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R – рівномірне, 

D – детерміноване (постійна величина), 

G –довільне (будь-якого вигляду) тощо. 

Якщо число місць в черзі не обмежено, тоді позиція 

Ξ не указується. 

        Наприклад, M | M | 1 позначає найпростішу СМО (обидва  розприділення 

експоненціальні, канал обслуговування один, черга не обмежена), а позначення 

R | D | 2 | 100 відповідає СМО з рівномірним розприділенням інтервалів 

поступлення вимог, фіксованим часом їх обслуговування, двома каналами і 100 

місцями в черзі. У цій СМО заявки, які приходять в моменти, коли всі місця в 

черзі зайняті, покидають систему (тобто втрачаються). 

         Якщо в СМО поступає n потоків заявок (у кожного потоку свій 

пріоритет), тоді ∆ і Θ приписують число n в вигляді індексу. Наприклад, M2 | 

M2 | 1 позначає СМО з двома потоками заявок, які на вході мають експоненці-

альне  розприділення з експоненціальним часом обслуговування, своїм для 

кожного потоку. В системі  M2 | M | 1 час обслуговування всіх заявок має одне 

і те ж  розприділення. У випадку декількох вхідних потоків, що мають різні 

пріоритети, необхідно додатково указувати типи пріоритетів – абсолютні, 

відносні. 

 

2.4 Експоненціальна система масового обслуговування 

2.4.1 Одноканальна  однорідна  експоненціальна СМО 
Одноканальна експоненціальна СМО визначається наступними 

властивостями. СМО має канал. В СМО приходять заявки. Якщо СМО пуста 

(немає заявок), тоді  заявка, що поступає, займає канал. Заявка, що поступила в 

непусту СМО, стає в чергу останньою. Будь-яка заявка, що займає канал, 

обслуговується, звільняє канал і виходить із СМО. Якщо в момент виходу 

черга непуста, перша в ній заявка виходить із черги і займає канал. Кружком 

(рис.2.2) позначений  канал К, трьома прямокутниками - черга. 

 

 
Рис.2 2. Позначення в СМО 

Стрілки указують напрямок руху заявок, точки у стрілок - вхід і вихід 

СМО. Приходи заявок утворюють пуассоновський потік подій. Це означає, що 

час між приходами будь-яких двох послідовних заявок є незалежна випадкова  

величина з експоненціальною функцією розприділення імовірностей 

                   F(Х) =1-e
-VX

          (2.1) 

Параметр V є інтенсивність потоку заявок, тобто середнє число заявок, 

що поступають за одиницю часу, дорівнює V. В подальшому інтенсивність 
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приходу заявок в СМО будемо позначати через λ. Час обслуговування заявки - 

також незалежна випадкова величина з експоненціальною функцією 

розприділення імовірностей виду (2.1). Проте параметр V   у цьому випадку 

має інше значення. Будемо позначати його через  . Величину 1/ , що 

дорівнює середньому часу обслуговування заявки, позначимо через .обсT


 

Як одноканальну експоненціальну СМО можна промоделювати, 

наприклад, периферійний пристрій мультипрограмної обчислювальної 

системи. Тоді приходи заявок будуть відповідати звертанням програм до 

пристрою для виконання операції уведення або виведення інформації; λ        

буде інтенсивністю таких звертань, обсT


- середнім часом обслуговування 

необхідної операції. 

Одноканальна експоненціальна СМО задається параметрами λ, обсT


 . 

Мета її аналізу полягає в розрахунку характеристик, найважливіші  із яких 

наступні: 

- коефіцієнт завантаження  ρ; 

- середня довжина L черги; 

- середнє число М заявок в СМО; 

- середній час очкТ  очікування обслуговування; 

- середній час перТ  перебування заявки в СМО. Коефіцієнт 

завантаження розраховується за формулою 

              ρ = λ · обс
Т .                                 (2.2) 

Якщо виконується умова 

               ρ ≤ 1,                                  (2.3) 

тоді існує стаціонарний режим функціонування СМО. В стаціонарному режимі 

всі імовірнісні характеристики системи являються постійними за часом 

величинами. Самі події, які відбуваються в СМО, залишаються при цьому 

випадковими. Якщо умова (2.3) не виконується, тоді стаціонарного режиму у 

СМО не існує. 

        В стаціонарному режимі середнє число М заявок в СМО постійне, тому 

середнє число заявок, що приходять в СМО за одиницю часу, дорівнює 

середньому числу заявок за одиницю часу, які виходять із СМО. Отже, в 

стаціонарному режимі інтенсивність потоку заявок, які виходять із СМО, 

дорівнює λ. Коефіцієнт завантаження ρ в стаціонарному режимі становить: 

а) середнє значення тієї частини одиниці часу, на 

протязі якої канал зайнятий; 

б) імовірність того, що канал зайнятий; 

в) середнє число заявок у каналі. 

В подальшому мова буде іти тільки про стаціонарні значенння 

характеристик. 
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          Середня довжина черги (середнє число заявок в черзі) в одноканальній 

експоненціальній СМО розраховується за формулою 

                    L=




1

2

.                                                               (2.4) 

Середнє число М заявок в СМО дорівнює сумі середнього числа L заявок 

в черзі і середнього числа ρ заявок в каналі: 

 

                M=




1
.                                                                    (2.5) 

 

Заявка переміщується в черзі в середньому з постійною швидкістю. 

Середнє число переходів заявки в черзі на одне місце вперед за одиницю часу 

дорівнює λ. 

При такій швидкості переміщення L переходів відбудеться за час, що 

дорівнює в середньому 
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обс
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Т
Т .                                                         (2.6) 

Формула (2.6) представляє середній час проходження заявки через чергу. 

Це і буде  середній час очікування. 

Середній час перебування заявки в СМО є сума середнього часу 

очікування і середнього часу обслуговування заявки: 

                



1

обс
пр

Т
T  .                                                            (2.7) 

Імовірність наявності в системі k вимог визначається за допомогою 

геометричного закону розприділення у вигляді 
                  ,...2,1,0,)1(  kk  

Характеристики (2.2) - (2.7) можуть давати цінну інформацію про 

систему, що моделюється у виді СМО. Нехай, наприклад, СМО зображує 

периферійний пристрій обчислювальної  системи. Тоді ρ дорівнює коефіцієнту 

використання пристрою, (1- ρ) - коефіцієнту простоювання. Необхідно, щоб 

коефіцієнт використання був достатньо великим. Величина оxТ  характеризує 

середній час,  на протязі якого програми очікують звільнення пристрою. В цей 

час програми фактично  "простоюють". Бажано, щоб він (цей час)  був 

достатньо малий. 

Багатоканальна експоненціальна СМО відрізняється від одноканальної 

наступним. Число каналів в ній більше одного. Заявка, що поступає, стає в 

чергу, якщо всі канали зайняті. В противному випадку заявка займає вільний 

канал. 
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2.4.2 Багатоканальна експоненціальна СМО 
Багатоканальна експоненціальна СМО задається трьома параметрами: 

інтенсивністю V приходу заявок, середнім часом обслуговування обсT


 і числом 

каналів К (рис.2 3).                                                                                     

 
Рис. 2.3. Двоканальна СМО 

Формули для розрахунку характеристик багатоканальної 

експоненціальної СМО ненабагато складніші виразів (2.2) - (2.7). Коефіцієнт 

завантаження визначається у вигляді 

                
К

Т обс
  .                                 (2.8) 

 

Його значення повинно відповідати умовній стаціонарності (2.3). 

Середня довжина черги в блоці очікування 

           L= ,
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де 0  - стаціонарна імовірність того, що в СМО немає заявок. Ця імовірність 

визначається у вигляді 
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 .                                                    (2.10) 

Решта характеристик обчислюються через параметри СМО наступним 

чином: 

           М = L + K∙ρ ,                                 (2.11) 

                     ,


L
T оч 


       (2.12) 

                     .обсочпр TTT


      (2.13)  

В якості багатоканальної СМО можна розглядати, наприклад, 

багатопроцесорний блок обчислювальної системи, яка має спільну пам‘ять для 

всіх процесорів і, отже, спільну чергу задач. 
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2.5  Мережі  масового обслуговування 
Мережа масового обслуговування представляє собою сукупність 

кінцевого числа N обслуговуючих вузлів, в якій циркулюють заявки, що 

переходять у відповідності з маршрутною матрицею із одного вузла в інший. 

Вузол завжди являється розімкненою СМО (при цьому СМО може бути будь-

якого класу). При цьому окремі СМО відображають функціонально самостійні 

частини реальної системи, зв‘язки між СМО - структуру системи, а вимоги, які 

циркулюють по МеМО, є складові матеріальних потоків (повідомлення 

(пакети) в комунікаційній мережі, завдання в мультипроцесорних системах, 

контейнери вантажопотоків тощо). 

Для наочного представлення МеМО використовується граф, вершини 

якого (вузли) відповідають окремим СМО, а дуги відображають зв‘язки між 

вузлами. 

Перехід заявок між вузлами відбувається миттєво у       відповідності      з       

перехідними       ймовірностями ijij pNjip ,,1,,   - ймовірність   того, що заявка 

після обслуговування у вузлі i перейде у вузол j. Природно, якщо вузли 

безпосередньо не зв‘язані між собою, тоді ijp = 0. 

Якщо із i-го вузла перехід тільки в один який-небудь вузол j, тоді ijp = 1. 

МеМО класифікують за декількома ознаками (рис.2. 4). 

Мережа називається лінійною, якщо інтенсивності потоків заявок у вузлах 

зв‘язані між собою лінійною залежністю 

iijj a   , 

де   ia  - коефіцієнт пропорційності, 

або відносно джерела 

0 jj a . 

Коефіцієнт αj називають коефіцієнтом передачі, він характеризує частку 

заявок, які поступають у j-й вузол від джерела заявок, або це є середнє число 

проходжень заявкою через даний вузол за час знаходження заявки в мережі. 

Якщо інтенсивності потоків заявок у вузлах мережі зв‘язані нелінійною        

залежністю, наприклад, 0 jj a , тоді мережа називається нелінійною. 

Мережа завжди лінійна, якщо в ній заявки не втрачаються і не 

розмножуються. Розімкнена мережа – це така відкрита мережа, в яку заявки 

поступають із зовнішнього середовища і уходять після обслуговування із 

мережі у зовнішнє середовище. Іншими словами, особливістю розімкненої 

МеМО (РМеМО) являється наявність одного або декількох незалежних 

зовнішніх джерел, які генерують заявки, що поступають в мережу, незалежно 

від того, скільки заявок уже находиться в мережі. В будь-який момент часу в 

РМеМО може знаходитися довільне число заявок (від 0 до ∞). 

У замкненій МеМО (ЗМеМО) циркулює фіксоване число заявок, а 

зовнішнє незалежне джерело відсутнє. Виходячи із фізичних міркувань, в 
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ЗМеМО вибирається зовнішня дуга, на якій відмічається псевдонульова точка, 

відносно якої можуть вимірюватися часові характеристики. 

Комбінована мережа – це мережа,  в якій постійно циркулює  визначене 

число заявок і є заявки, які поступають від зовнішніх незалежних джерел. 

В однорідній мережі циркулюють заявки одного класу. І, навпаки, в 

неоднорідній мережі можуть бути присутніми заявки декількох класів. Заявки 

відносяться до різних класів, якщо вони розрізняються хоч би одним із 

наступних атрибутів: 

- законом розприділення тривалості обслуговування в вузлах; 

- пріоритетами; 

- маршрутами (шляхами руху заявок в мережі). 

Класифікація мереж масового обслуговування наведена на рисунку 2.4. 

В експоненціальній мережі тривалості обслуговування у всіх вузлах 

розприділені за експоненціальним законом, і потоки, які поступають в 

розімкнену мережу, найпростіші (пуассоновські). У решти випадках мережа 

являється не експоненціальною. 

 

 
Рис.2. 4. Класифікація мереж масового обслуговування 

 

Якщо хоч би в одному вузлі здійснюється пріоритетне обслуговування, 

тоді це – пріоритетна мережа. Пріоритет – це ознака, що визначає черговість 

обслуговування. Якщо обслуговування заявок у вузлах здійснюється в порядку 

поступлення, тоді така мережа є без пріоритетною. 
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Таким чином, експоненціальною будемо називати МеМО, яка відповідає 

вимогам: 

- вхідні потоки МеМО пуассоновські; 

- у всіх N СМО час обслуговування заявок має експоненціальну функцію 

розприділення імовірностей, і заявки обслуговуються в порядку поступлення; 

- перехід заявки з виходу i-ї СМО на вхід j-ї являється незалежною 

випадковою подією, яка має імовірність 0;,1,, iij pNjip   - імовірність виходу 

заявки із МeМО. 

Якщо заявки приходять в мережу і виходять із неї, тоді мережа 

називається розімкненою. Якщо заявки не приходять в мережу і із неї не 

виходять, мережа називається замкненою. Число заявок в замкненій мережі 

постійне. 
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3 Аналіз розімкнених експоненціальних МеМО  

3.1 Властивості розімкненої експоненціальної МеМО 
Нагадаємо визначення мережі масового обслуговування.         МеМО 

називають сукупність СМО, в якій заявки з виходів одних СМО     можуть 

поступати на входи інших. Вхідним потоком заявок СМО будемо називати 

потік заявок, які приходять на вхід окремої СМО із зовнішнього середовища 

МеМО, тобто не з виходу якої-небудь СМО. В загальному випадку   число 

вхідних потоків МеМО дорівнює числу СМО. 

Розімкнена експоненціальна МеМО задається наступними параметрами: 

1) числом N  СМО; 

2) числом   К1,..., KN  каналів в СМО 1 ,…, N; 

3) матрицею ijP   імовірностей передач, i =1,…,N; j =0,…, N; 

4) інтенсивностями I1,..., IN   вхідних потоків заявок; 

5) середніми термінами часу обслуговування 1обсТ ,..., обсNТ заявок в СМО. 

Наприклад, МеМО (рис. 3.1) буде задана чисельно в наступному виді: 

1) N=3; 

2) K1=1; K2=1; K3=2; 

3) P
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4) I1 = 1; I2 = 0; I3 = 0; 

1обсТ  = 0,07;  2обсТ = 0,06; .35.03 обсТ  

 
Рис. 3.1. Мережа масового обслуговування 

1обсT  
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За допомогою МеМО можна промоделювати, наприклад, обчислювальну 

систему [6] в РІСК. Тоді вхідні потоки заявок МеМО будуть зображати запити, 

які поступають на вхід обчислювальної системи, окремі СМО будуть 

відповідати етапам їх обробки на пристроях (процесорах, периферійних 

пристроях тощо), вихідні заявки МеМО - результатам обробки запитів. В 

експоненціальній МеМО потік заявок на вході СМО складається із вхідного 

потоку МеМО (можливо, такого, що має нульову інтенсивність) і із потоків, 

які поступають з виходів СМO. Вхідний потік СМO в експоненціальній МеМО 

в загальному випадку непуассонівський. Це означає, що СМО в ній в 

загальному випадку не експоненціальні. Тим не менше достатньо часто 

вважають, що СМO ведуть себе в ній багато в чому як експоненціальні. 

Зокрема, характеристики СМО відповідають виразам (2.2) - (2.12). Тому для їх 

розрахунку в заданій МеМО достатньо знайти інтенсивності λ1,...,λN вхідних 

потоків СМО. 

Знаходження інтенсивностей λ1,...,λN здійснюється на основі рівнянь 

балансу мережі з врахуванням простих властивостей злиття і розвітвлення 

потоків. При злитті n потоків заявок з інтенсивностями λ1,...,λn створюється 

потік, який має інтенсивність λ = λ1+,...,+λn . При розвітвленні потоку з 

інтенсивністью λ на n направлень, імовірності переходу заявки в які 

дорівнюють р1,..., рn, створюється n потоків  з інтенсивностями λр1,..., λрn  

відповідно. 

В стаціонарній МеМО середнє число заявок в будь-якій її фіксованій 

частині постійне. Звідси виходить, що сумарна інтенсивність вхідних в цю 

частину потоків дорівнює сумарній інтенсивності вихідних. Запис даного 

закону в математичній формі називається рівнянням балансу. Виділяючи різні 

частини в МеМО і складаючи для них рівняння балансу, можна отримати 

систему рівнянь, яка зв‘язує невідомі інтенсивності λ1,...,λN з відомими I1,..,IN . 

Звичайно, при цьому в якості окремих частин МеМО виділяють всі СМО. В 

цьому випадку для N невідомих маємо  N  рівнянь. Можна добавити до них 

рівняння балансу для вхідних і вихідних потоків всієї МеМО. Тоді 

отримується N +1 рівняння, і одно із них можна використати в якості 

перевіряючого. 

Наприклад, баланс інтенсивностей в мережі для рис. 3.1 можна 

врахувати, позначаючи інтенсивності на входах і виходах СМО і МеМО так, 

як показано на рис.3.2. Застосовуючи властивості  злиття  і  розвітвлення   

потоків,   запишемо,   що 
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Рис. 3.2. Баланс інтенсивностей 

При відомих I1=1, р1=0,1; р2=0,5; р3=0,4 із останніх трьох рівнянь 

знаходимо λ1=10, λ2=5, λ3=4. Використовуючи перше рівняння в (3.1) для 

перевірки, підставляємо в нього знайдені значення інтенсивностей і отримаємо 

тотожність 10=1+5+4, що підтвержує правильність виконаних обчислень. 

 

Перевірка стаціонарності  МеМО 

МеМО стаціонарна, якщо стаціонарні всі СМО, тобто якщо 

 

,1j      j = N,1 .  (3.2) 

Перевірити ці умови після того, як визначені λj , не представляє 

складності. Наприклад, для МеМО (рис. 3.2) виконуються, оскільки 
 ;3,006,05;7,007,010 222111  обсобс ТТ   

ρЗ = λЗТобсЗ/2=4∙0,35/2=0,7.   

 Для стаціонарної експоненціальної МеМО з відомими інтенсивностями λ 

j розрахунок локальних характеристик зводиться до застосування (2.2) - (2.13). 

Наприклад , для МеМО (рис. 3.2) знаходимо, що  

ρ1= 0,7; L1= 1,63; M1= 2,33;  

1очT =0,163; 1перT =0,233; ρ2=0,3; 

L2=0,13;  M2=0,43;  2очT =0,026;   2перT =0,086;     ρ3=  0,7; β0=0,176; L3=0,402;  

 M3= 1,802; 3очT =0,1; 3перT =0,45.       

Контрольні  питання 
1. Яку функцію розприділення імовірностей має термін часу 

обслуговування в одноканальній експоненціальній СМО з параметрами λ, Тобс ? 

2. Перерахуйте характеристики СМО. 
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3. Який характер має залежність характеристик М, λ, перT   від ρ в 

одноканальній експоненціальній СМО? 

4. Підстановка К=1 в (1.8) – (1.13) повинна дати формули для розрахунку 

характеристик одноканальної СМО. Перевірте, чи так це? 

5. Що таке експоненціальна МеМО? 

6. Що таке рівняння балансу і для чого вони застосовуються? 

 

3.2 Розрахунок системних характеристик експоненціальних МеМО 

Характеристики МеМО визначаються звичайно на рівні середніх значень 

і діляться на локальні і системні. До локальних характеристик МеМО 

відносяться характеристики всіх СМО, що входять до неї (розглянуті  в р. 

1.4.1). Системні характеристики відображають властивості мережі в цілому, 

яка розглядається як єдина, неподільна на частини система. 

Найбільш важливими системними характеристиками МеМО являються: 

1) Середній  час перебування прТ  в мережі.  

Терміном часу перебування в мережі називається час між приходом 

заявки в мережу і її виходом із мережі. 

2) Передатні  коефіцієнти  Njiaij ,1,,  . 

Нехай заявка входить в мережу із i-го вхідного потоку. Її маршрут в 

мережі випадковий, тому випадкове і число приходів в j-у СМО за час 

перебування в мережі. Середнє значення a
JI
 цього числа приходів будемо 

називати передатним коефіцієнтом. Він однозначно визначається для будь-

яких i, j матрицею Р імовірностей передач. 

3) Вхідні середні терміни часу Nj FF ,....,  перебування в мережі. Величина 

jF  визначається як середній час перебування в мережі заявки, що поступає із j-

го вхідного потоку ),1( Nj  . 

4) Умовні пропускні здатності NBB ,....,1 .Припустимо, що в заданій 

МеМО значення інтенсивності Ij змінене на максимальне значення, при якому 

мережа ще стаціонарна. Це значення Bj будемо називати умовною пропускною 

здатністю по входу j. 

При заданих )( jkI k   мережа стаціонарна для будь-яких значень IjBj. 

5) Абсолютні пропускні здатності Aj. Припустимо, що в заданій МеМО 

інтенсивності всіх вхідних потоків, крім j-го, замінені на нульові, а jI - 

замінена на максимальне значення, при якому мережа ще стаціонарна. Це 

значення Aj будемо називати абсолютною пропускною здатністю по j-му 

входу. 

Якщо Ij>Aj, тоді мережа нестаціонарна, які б не          були інтенсивності 

решти вхідних потоків. 

6) Запаси NDD ,....,1  за пропускними здатностями. 
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Запас Dj=Bj-Jj, Nj ,1 . Запас Dj показує, наскільки може бути збільшена 

інтенсивність приходу заявок на j-му вході (при заданих решти входів) без 

порушення умови стаціонарності. 

        Якщо в вигляді МеМО моделюється деяка система, тоді характеристики 1 - 

6 можуть дати цінну інформацію про властивості цієї реальної системи. 

Наприклад, якщо МеМО зображує обчислювальну систему реального часу, тоді 

середній час перебування Е характеризує середній час відповіді системи, а 

запаси Dj  виражають готовність системи продовжувати стійке функціонування 

при збільшенні навантаження (інтенсивності запитів ) по тому або іншому 

входу. 

Середній час перебування заявки в МеМО розраховується за формулою 
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де .,...,1 nIII   Ця формула виводиться нижче. 

Для МеМО (рис. 3.2) маємо 
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Передатні коефіцієнти 

Важлива і  корисна властивість передатних коефіцієнтів полягає в 

наступному. В стаціонарному режимі при будь-яких I1+,...,+ IN  для  λ1...,λN   

справедливо 
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                     (3.4) 

Звернемо увагу на то, що рядок передатних коефіцієнтів в (3.4) 

представляє собою стовбець матриці ||αij||. Система (3.4) виражає інтенсивності 

λi поступлення заявок в СМО через інтенсивності I1 +,...,IN вхідних потоків 

мережі. Значення коефіцієнтів αij однозначно визначаються матрицею p 

імовірностей передач. Із (3.4) виходить, що при 

I2=..=IN=0, I1=1 має місце 
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      (3.5) 

Це дозволяє знайти рядок коефіцієнтів α1і - матриці ija  шляхом розв‘язку 

рівнянь балансу мережі для випадку 0...,1 21  NIII : згідно (3.5), знайдені 

значення N ...1 будуть чисельно рівними коефіцієнтам n111... . Аналогічно для 
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випадку , коли IК,=1, решта 0iI . Розв‘язок рівнянь балансу буде давати 

значення kNk  ...1 . Виходячи із цього, можна рекомендувати наступний 

алгоритм обчислення матриці ija . 

1) Скласти рівняння балансу мережі, які включають 

інтенсивності  I1...IN  в буквеному  вигляді. 

2) Покласти k=1. 

3) Розв‘язати рівняння балансу для випадку, коли Iк=1 решта Ii=0. 

Отримані значення λ1,...,λN записати в к-ий рядок матриці передатних 

коефіцієнтів. 

4) Покласти k=k+1, 

5) Якщо   k<N, перейти до кроку 3, інакше до  

кроку 6. 

6) Кінець. 

Знайдемо, наприклад, матрицю ||αij||  для МеМО (рис.3.1), складемо 

рівняння балансу: 
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                                                        (3.6) 

Розв‘яжемо ці рівняння для I1=1, l2=I3=0. Отримаємо λ1=10, λ2=5, λ3=4. 

Для І2=1, І1=І3=0 розв‘язком буде λ1=10, λ2=6, λ3=4 і для I3=l, Ii=I2=0 отримаємо 

λ1=10, λ2=5, λ3=5. 

Отже, матриця ||αij|| цієї МеМО має вигляд: 

10    5    4  

10    6    4                                                                  (3.7)                                 

10    5    5 

Властивості суми, суміші і суми випадкового числа доданків 

Середнє значення суми випадкових величин дорівнює сумі їх середніх 

значень, для y = x1+...+ xn справедливо 

M(y) = M(x1)+...+ M(xn).   (3.8) 

Сумішшю випадкових величин х1,...,хn називається величина z, яка 

приймає значення х1 з імовірністю р1, хn - з імовірністю рn. Вибір i-ї випадкової 

величини хi і її значення статистично незалежні. 

Суміш володіє наступною властивістю: 

M (z) = p1 M (x1) + ... + pn M (xn) .   (3.9) 

Властивості суми і суміші легко виводяться із визначення понять функції 

розприділення імовірностей і математичного сподівання. Сумою τ випадкового 

числа доданків назвемо суму виду τ = х1i+…+ Xγ ,число γ  доданків випадкове; 

хі - незалежні випадкові величини з однаковими середніми М{хг) = М(х). Тоді 

М(τ) =М(γ)М(х).  (3.10) 

Властивість (3.10) отримується із (3.8) і (3.9). 
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Вхідний середній час перебування в мережі заявки 

Розглянемо МеМО (рис. 3.1) і прослідкуємо, як. формується вхідний час 

перебування в мережі заявки першого потоку. Бачимо, що цей час  

перебування в СМО1, який складає  в середньому 1перT . Другий доданок з 

імовірністю Р10 дорівнює нулю (заявка виходить із мережі), з імовірністю р12 

дорівнює вхідному часу перебування для входу 2 (заявка входить в мережу 

через СМО2) і з імовірністю р13 - вхідному часу перебування для входу 3. Із 

властивості суміші випливає, що в середньому другий доданок складає 

величину 

               р10-0 + p12F2 + P13F3 = P12F2 + P13F3. 

 В цілому середній вхідний  час перебування F1 за властивістю суми 

дорівнює сумі середніх значень першого і другого доданків: 

        F1 =Тпер1 + p12 F2 + p13 F3.                                   (3.11) 

Розмірковуючи аналогічно про вхідні середні часові терміни 

перебування F2 і F3, можна записати для них схожі з (3.11) рівняння, які разом з 

(3.11) утворюють наступну систему рівнянь: 
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Із цієї системи при відомих перjT  (які знайдені при розрахунку схеми на 

рис. 3.1) неважко знайти F1 = 4,56; F2 = 4,64;   F3 = 5,01. 

За  аналогією з виразом (3.10) можна скласти рівняння відносно Fі  для 

будь-якої експоненціальної МеМО. 

Характеристики Fі, можуть бути обчислені і без (3.10) за  формулою 
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В цьому випадку рівняння виду (3.12) можна використати для перевірки 

правильності обчислень, виконаних згідно (3.13). 

Формулу (3.13) можна отримати  наступним чином. Нехай заявка входить 

в МеМО по i-му входу. Її середнє число відвідування j-ої СМО становить αij. 

При кожному відвідуванні заявка затримується в середньому на час перT . За 

властивостями суми випадкового числа доданків сумарний час знаходження 

заявки в j-ій СМО складе перijT . Загальний час перебування заявки в МеМО 

складається із суми термінів часу, проведених в кожній СМО. За 

властивостями суми із цього слідує (3.13). 

Виведемо тепер формулу для обчислення середнього часу перебування 

Тпер заявки в мережі. Цей середній час визначається для довільної заявки, що 

приходить в мережу, без розпізнавання того, за яким входом вона поступає. 
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Нехай ip  для такої заявки означає імовірність того, що вона увійшла за входом 

1, ..., рN - імовірність того, що вона увійшла за входом N. Із властивості суміші 

перT = P1F1 + …+ PNFN = 


N

i

ii Fp
1

. 

Оскільки  рi = Ij/I, де  I = I1 + ... + IN , тоді 
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Підставляючи сюди (3.13) і змінюючи порядок підсумовування доданків, 

отримаємо 
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Розгорнута форма умови стаціонарності 

Умову стаціонарності МеМО запишемо в вигляді 

Nj
K

T

j

jj
,1,1 


. 

Цей запис еквівалентний наступному: NjTK jjj ,1,/  . 

Виражаючи j  через Ij за формулою (3.4), отримаємо розгорнуту форму 

умови стаціонарності: 
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                                                     (3.14) 

Ця система нерівностей  еквівалентна (3.2). 

Для конкретних МеМО деякі із нерівностей (3.14) виявляються 

надлишковими: такі нерівності можна виключити із (3.14), не змінюючи 

розв‘язку системи. Наприклад, для МеМО (рис. 3.1) умова  (3.14) прийме 

вигляд 

10 I1 +10 I2 +10 I3 ≤ 1/ 0,07 , 

5I1 + 6I2 + 5I3 ≤ 1/ 0,06,                                                         (3.15) 

 4I1 + 4I2 + 5I3 ≤ 2/0,35. 

або, після скорочення на додатні коефіцієнти, 

I1 + I2 + I3 ≤ 10/7 , 

11 +1,2 I2 + I3 ≤ 10 / 3,            

I1 + I2 +1,25 I3 ≤ 10 / 7. 

В цій системі друга нерівність випливає із першої (порівняйте їх, 

попередньо перемноживши першу на 1,2). Тому друга нерівність може бути 

відкинута. Крім цього, перша нерівність випливає із третьої, тому її також 

можна відкинути. Отже, умова стаціонарності (3.16) еквівалентна наступній: 

I1 + I2 +1,25I3 ≤ 10/ 7 .   (3.17) 

 

                  (3.16) 
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Абсолютна пропускна здатність 

Використовуючи розгорнуту форму умов стаціонарності, абсолютну  

пропускну здатність Ai по i-му входу можна знайти безпосередньо за її  

визначенням. 

Дійсно, якщо всі вхідні інтенсивності МеМО, крім Ii, покласти рівними 

нулю, тоді із (3.14) отримаємо, що для стаціонарності необхідна умова: 
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Цю умову зручно переписати так: 
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      (3.18) 

      

Із визначення Ai випливає, що ця величина дорівнює максимальному із 

значень Ii, що відповідають умові (3.18). 

Отже, Ai дорівнює найменшій із правих частин в (3.18). Для МеМО 

(рис.3.1) знаходження Ai трохи спрощується завдяки  тому, що умова 

стаціонарності мережі (3.17) містить лише одну нерівність. Так, покладаючи I2 

=I3 =0 для I1 із (3.17), отримаємо I1 ≤10 / 7, звідки А1= 10/7. Аналогічно 

обчислюються А2 = 10/7 і А3 = 8/7. Цілком природно, що знайдені значення 

співпадають з максимальними значеннями для Ii, які показані в правих 

частинах (3.16). 

Умовна пропускна здатність 

Умовна пропускна здатність, як і абсолютна, може бути знайдена із (3.14). 

Для знаходження Bi в (3.14) необхідно підставити задані значення всіх вхідних 

інтенсивностей МеМО, крім Ij, Потім отримана система розв‘язується  відносно 

Ii  в вигляді 
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      (3.19) 

і Bi знаходиться як найменша із правих частин в (3.19).  
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Якщо умова стаціонарності МеМО містить тільки одну нерівність (рис. 

3.1), тоді  знаходження Ві спрощується. Із (3.17) для згаданої МеМО знайдемо, 

що В1 = 10/7, В2 = 3/7, В3= 12/35. 

Запаси за пропускними здатностями 

Формула для обчислення запасів Di знаходиться безпосередньо в їх 

визначенні. Для МеМО (рис.3.2) запаси складають D1 = 10/7-1=3/7, D2 = 3/7-

0=3/7, D3= 12/35-0=12/35. 

Контрольні запитання 
1. Перерахуйте системні характеристики МеМО. 

2. Нехай локальні характеристики розімкненої експоненціальної МеМО 

відомі. Нарисуйте блок-схему, що відображає послідовність, в якій 

обчислюються системні характеристики і початкові дані, що необхідні для 

визначення кожної із них. 

3. Припустимо, що всі вхідні потоки деякої МеМО, крім 2 і 3-го, мають 

нульові інтенсивності Іі=0, і необхідно знайти характеристики Fi , Bi , Ai , Di для 

i=2,3. Чи необхідно для цього обчислювати всю матрицю ||αij || передатних 

коефіцієнтів або достатньо мати її 2 і 3-ій рядки? Якщо достатньо, тоді як по 

ним знайти необхідні характеристики? 

  

Розрахунок системи телеобробки завдань 

В якості прикладу практичного застосування апарату розімкненої МеМО 

розглянемо задачу, що заключається в обґрунтованому виборі апаратури 

передачі даних (модему) і системного блоку центрального обчислювального 

комплексу із відповідних уніфікованих рядів для комплексування системи 

телеобробки завдань. 

Завдання поступають від окремих терміналів на концентратор у вигляді 

потоків запитів (вимог). Будемо вважати, що концентратор представляє собою 

статистичний мультиплексор/демультиплексор і забезпечує підсумовування 

поступаючих від терміналів парціальних потоків завдань і розприділення 

відповідей з розв‘язками за джерелами  запитів. Вважаємо, що будь-яке 

джерело видає новий запит тільки після отримання відповідної відповіді на 

раніше переданий запит, тобто джерела мають одиничні ємності. Це дозволяє 

середній час затримки на концентраторі оцінювати за сумарною інтенсивністю 

потоку запитів, оскільки на концентратор поступає або запит, або відповідь з 

розв‘язком на нього в силу одиничної ємності джерел. 

Вважатимемо також, що запити і відповіді з розв‘язками  мають 

фіксований об‘єм, і передача запитів і відповідей по каналу зв‘язку 

здійснюється без помилок. Тоді їх впливом на кінцевий результат в рамках 

поставленої задачі знехтуємо. 
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В рамках приведених обмежень розв‘яжемо цю задачу: із уніфікованих 

пристроїв АПД і системних комп‘ютерних блоків вибрати такі, які 

забезпечили б отримання відповіді на запит за час, середнє значення якого не 

перевищувало б задане значення. 

Будемо також вважати, що природнім обмеженням за замовчуванням 

являється забезпечення найменшої вартості реалізації системи. 

Отже, ми маємо наступну постановку задачі. 

 

3.1 Завдання 

Задано: структура СТОД (рис. 3.3): 

 

 
Рис. 3.3.  Система телеобробки даних 

На рисунку 3.3 прийняті наступні позначення: 

Т - термінали; К - концентратор; АПД (модем) - апаратура 

передачі даних; КЗ - канал зв’язку; ЦОК - центральний обчислювальний 

комплекс 

- сумарний потік вимог (запитів), які поступають від терміналів 

через концентратор на вхід АПД – пуассоновський з інтенсивністю Iвх;  

- об‘єм запиту – Вз [байт];  

- об‘єм результату розв‘язку– Вр [байт];  

- швидкість АПД Vj , j =1,...,J. 

На рисунку 3.4 наведена структура ЦОК: 
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Рис. 3.4. Структура ЦОК 

ПР-ОП - процесор-оперативна пам‘ять (системний блок);  

ЗЗП - зовнішній  запам‘ятовуючий  пристрій 

ЗЗП 1 - зберігає дані; 

ЗЗП 2 - зберігає програми задач. 

Характеристики розв‘язуваних задач: 

- трудомісткість алгоритму (число машинних операцій) – Qk, 

k=1,...,K; 

-  число звертань за даними - Dk, k=1,... K; 

- імовірність проходження к-го алгоритму - Рk, k=1,…, 

К; 

- інтенсивність обслуговування: на ЗЗП 1 - 1  [1/с], на ЗЗП 2 - 2  

[1/с]; 

-   швидкодія процесора - 1w ,   i = 1,...,I [операцій/с];  

- допустимий  час отримання відповіді - Tдоп.. 

Необхідно: вибрати процесор із ряду i = 1,..., I wt, і АПД 

із ряду j = 1,...,J Vj, так, щоб час отримання відповіді з розв‘язком задовольняв 

умові 

),( ji

відпдопT  . 

3.1.2 Розв’язок 

Час отримання відповіді складається із часу затримки завдання/відповіді 

з розв‘язком на концентраторі, часу передачі завдання і відповіді і часу, що 

витрачається на розв‘язок завдання на ЦОК: 
)()()()(),( j

к

j

цoк

j

рпрд

j

зпрд

ij

відп    

j – номінал швидкості передачі АПД [дв.зн/с ],  

i – номінал швидкодії ПР-ОП [операцій/с]. 

Оскільки АПД забезпечує дуплексний канал, тоді 

.
8

;
8 )()(

j

рj

рпрд

j

зj

зпрд
V

B

V

B 
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Для оцінювання значень )()( j

k

і

цок и   необхідно формалізувати процес 

розв‘язку. 

Затримка на концентраторі може виникнути за рахунок очікування 

передачі завдання або відповіді з розв‘язком джерела за рахунок зайнятості 

каналу передачі даних. Формалізуємо роботу концентратора експоненціальної 

одноканальної однорідної СМО (див. рис. 3.2). 

Середній час обслуговування для такої СМО визначається середнім 

часом зайнятості АПД, який визначимо  в вигляді: 

j

p

k
V

BB
T

2

8)( 3 
  

 

і середній  час затримки на концентраторі визначимо як середній час 

очікування в черзі: 

 

вхpj

вхp

k

kвхkj

k
IBBV

IBB

ТIвв

TIT











8)(4

8)(

1
3

2

2

3)(
  

Відмітимо, що при розрахунку необхідно слідкувати за тим, щоб 

виконувалося співвідношення 18)( 3  вхp IBB , оскільки ми розглядаємо 

стаціонарну СМО. 

Для формалізації розрахунку ЦОК використовуємо схему мережі 

масового обслуговування (див. рис.3.5). 

 
 

Рис. 3.5. Мережева модель СТОД 

S1 – відображає ПР-ОП; S2 – відображає ЗЗП1;  

S3 - відображає ЗЗП2. 

Отримаємо розімкнену мережу МО (МеМО). 

Розімкнена  експоненціальна  МеМО задається наступними параметрами: 

1) числом N СМО – N=3; 

2) числом    каналів обслуговування в кожній    СМО    qi, i=1,2,3; 

3) матрицею ijPP   імовірностей передачі i,j = N,0 ; 

0 –зовнішнє середовище. 
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4) інтенсивностями  nIKI1  вхідних потоків, у нас  I1=Iвх; 

5) середніми термінами часу обслуговування N

обсобс ТT ,...,
1  заявок в СМО; 

у нас 

,1

процобс ТT   

 

(Тпроц є час обслуговування окремої  вимоги на процесорі; залежить від 

продуктивності wi) 

1
1

2

2
2

2 1;1
ЗПП

ЗППобс
ЗПП

ЗППобс ТТТТ


  

 

Середній  час перебування заявки в МеМО розраховується 

за формулою: ,
1

1





N

j

j

пeребjцoк T
І

 ,        (3.1.1) 

де ;21 nKIIII   у нас I = Iвх, 
j

пeребT – час перебування заявки в j-й j = 1,2,3, СМО.  

Необхідно знайти інтенсивності λ1, λ2, λ3 і .,,
321

пeребпeребпeреб TTT  

Знаходження інтенсивностей λ1λ2,λ3 здійснюється на основі рівнянь 

балансу мережі з врахуванням властивостей злиття і розвітвлення потоків. 

Злиття і розвітвлення  задається матрицею Р переходів. В нашому випадку , 

згідно рис. 3.5, маємо 
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Рівняння балансу. Для мережі без втрат Iвх =Iвих, λjвх =λjвих , j=1,2,3 

наступне: 
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Розв‘язок системи наступний: 
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j - передатні коефіцієнти.  

         Заявка входить в мережу. Її маршрут в мережі випадковий, тому 

випадкове і число проходів    заявки через j-у СМО. Середнє значення α j  

цього числа проходів називається передатним коефіцієнтом. Усереднимо число 

звертань за даними по всім задачам (запитам). Середнє число звертань до 

даних  на ЗЗП1=1 

                                      



k

i

ii DPD
1

                                           (3.1.5) 

Як видно із рис.3.6, в процесі розв‘язку задача як би «проходить» через 

ПР-ОП ( D + 2) раз: 1 раз ідентифікується і звертається до ЗЗП 2 (за 

програмою); D  раз переривається для звертання за даними до ЗЗП1; 1 раз 

закінчується обробка завдання і готовий розв‘язок виходить із СМО S1 в 

зовнішнє середовище. 

 

 
Рис.3.6. Процес розв‘язку задачі 

Отже, перехідні імовірності можна тепер визначити в вигляді 

;
2

1
;

2
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2

1
131210
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1. Інтенсивності вхідних потоків окремих СМО. 

Згідно (3.1.5) і (3.1.6) маємо вирази для коефіцієнтів: .1;;2 321   DD   

І, відповідно, .;;)2( 332211 вхвхвхвхвх IIDIIDI    (3.6) 

Тепер можна записати 
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       (3.1.7) 

2. Визначення Тпер (час перебування заявки в СМО) 

(3.1.6) 



87 

 

 2.1.      Для експоненціальної СМО 

,,
)1(

1








прT                                       (3.1.8)                                     

 

 

де µ - інтенсивність обслуговування заявки. 

2.2.. ρ =λ/µ - коефіцієнт завантаження. 

ρ = λ∙T обс.   (3.1.9) 

2.3. Визначимо час обслуговування окремого запиту на ПР-ОП (S1).  

2.3.1. Середня трудомісткість розв‘язку задачі 





K

k

kkQPQ
1

.      (3.1.10) 

2.3.2. Трудомісткість обслуговування окремого звертання 

21
1




D

QQ
Q


.      (3.1.11) 

2.3.3. Час обслуговування окремого звертання при швидкодії процесора i 

=1,...,I, wі. 

i

i
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Q
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 .       (3.1.12) 

2.3.4. Інтенсивності обслуговування на ЗЗП1 і ЗЗП2 задані  

µ2 і µ3   
)(
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i T  .      (3.1.13) 
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    .      (3.1.14) 
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    .       (3.1.15) 

2.3.5. Час перебування окремого звертання (вимоги) у відповідних СМО 
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ЗЗП

перT      (З.1.18 ) 

Таким чином, визначені передатні коефіцієнти αi, i =1,2,3 і терміни часу 

перебування окремих вимог 1

перT , 2

перT , 3

перT  в відповідних СМО. Підставимо  

вирази цих величин в (3.1.7) і визначимо цок  

Час розв‘язку задачі на ЦОК 

  

(3.19) 
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4. Загальний час відповіді складається із термінів часу передачі запиту і 

розв‘язку і часу отримання розв‘язку на ЦОК: 

                        j

k

i

цохрз
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відп ТВВ
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.                                           (3.1.20) 

Цей загальний час отримання відповіді на запит  повинен задовольняти 

умові 

доп

ji

відп T
),(

      (3.1.21) 

і  задавати допустимий варіант комплексування АПД і ЦОК. 

3.3. Послідовність розрахунку 

Преамбула 

0. Формалізація систем ЦОК. 

Середній час перебування заявки в ЦОК, формула (3.1.1). 

1. Знаходження інтенсивностей вхідних потоків окремих 

СМО: λ1,  λ2,  λ3. 

1.1. Матриця перехідних імовірностей (3.1.2). 

1.2. Рівняння балансу (3.1.3). 

1.3. Розв‘язок системи рівнянь балансу (3.1.4). 

1.4. Середнє число звертань до даних на ЗЗП1 (3.1.5). 

1.5. Обчислення перехідних імовірностей (3.1.6). 

1.6. Визначення інтенсивностей вхідних потоків 

окремих СМО (3.1.7). 

1.7. Вирази для визначення часу розв‘язку запиту на  ЦОК (3.1.8). 

2. Визначення часу перебування вимог в СМО S1, 

S2, S3. 

2.1. Час перебування заявки в системі окремої 

СМО (3.1.9). 

2.2. Коефіцієнт завантаження(3.1.9). 

2.3 . Визначення часу обслуговування окремого запиту (3.1.12). 

2.3.1.Середня трудомісткість розв‘язку задачі (3.1.10). 

2.3.2. Середня трудомісткість обслуговування окремого звертання 

(3.1.11). 

2.3.3. Час обслуговування окремого запиту (3.1.12). 

2.3.4. Визначення коефіцієнтів завантаження (3.1.13), (3.1.14), (3.1.15). 

2.3.5. Визначення часу перебування окремого звертання (вимоги) у 

відповідній СМО (3.1.16), (3.1.17), (3.1.18). 
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3. Обчислення часу, що витрачається на отримання розв‘язку в ЦОК 

за запитом (3.1.19). 

4. Вираз для обчислення загального часу відповіді на запит (3.1.20). 

5. Умова для  комплексування варіантів АПД і процесорів в систему 

(3.1.21). 
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Додатки 

Завдання 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.7.Мережа масового обслуговування 

 

На рис. 3.7 зображена експоненціальна МеМО, яка має наступні 

параметри: 

1) N = 6; 

2) K1= 1,  К2= 1, K3 = 2, К4= 1, К5= 1, К6= 1, 

3) р40 =0,3, р45 = 0,5, р46= 0,2; 

 

4) I1 = 1/100, I2 = 1/70, I3= 1/50 (заявок на секунду); 

5) Т1 = 50, Т2 = 35, Т3= 90, Т4 = 7, Т5 = 15, Т2= 40 с. (параметри Т1 – Т6 

задають відповідні терміни часу обслуговування). 

Визначимо правила видалення СМО  із заданої (рис. 3.7) мережі 

наступним чином. Якщо видаляється СМО з номером від 1 до 3, тоді 

видаляється також відповідний вхідний потік. Наприклад, при видаленні 

СМО1 видаляється потік з інтенсивністю І1. Якщо видаляється СМО з 

номером 5 або 6, тоді імовірність р40 збільшується відповідно на р45 (тобто на 

0,5) або р46 (тобто на 0,2). Наприклад, при видаленні СМО 5 імовірність р40 

збільшується на 0,5 і стає рівною 0,8. Після видалення СМО решта СМО 

нумеруються заново. 

В таблиці 3.1 задані варіанти МеМО, які отримані шляхом видалення 

різних СМО із мережі (рис. 3.7). СМО, які видаляються,  указані знаком « - », 

решта - знаком « + ». Необхідно розрахувати локальні характеристики для 

указаних варіантів МеМО. 
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Таблиця 3.1. Варіанти МеМО 
 Номера СМО 

Номер варіанту 1 2 3 4 5 6 

1 + + - + - + 

2 + + - + + + 

3 - - + + - + 

4 - + - + - + 

5 - + - + + + 

6 + - - + + + 

7 + + - + + - 

8 - - + + + - 

9 - + - + + - 

10 + + + + - - 

 

Завдання 2 

Для варіанту МеМО (рис.3.7 з  наведеними даними) розрахувати 

характеристики Е, Fi, Bi, Ai, Di. 

Характеристики Fi,   Bi, Ai, Di  розрахувати тільки для тих i, для яких Ii ≠ 

0. 

Завдання 3 

Розрахунок часу розв‘язку завдання в Локальній Мережі типу Ethernet 

(Рис. 3.8) 
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Рис. 3.8. Локальна мережа  Ethernet. 

Метод доступу  -    МДКС /ОС 

 

Початкові дані: 

Кількість робочих станцій (РС) – N (задається викладачем). 

Сервер з двома жорсткими дисками. Середній  час доступу до диску -  td 

(задається викладачем). 

Швидкість зчитування з диску - Vd [біт/с] (задається викладачом). 

Довжина слова даних при запису /зчитуванні на диски – Вз/зч [байт] 

(задається викладачем ). 

 Об‘єм запиту з завданням - Вз [байт] (задається викладачом). 

Об‘єм відповіді з розв‘язком  Вр [байт]  (задається викладачом). 

Характеристики розв‘язуваних задач наведені нижче в таблиці 3.2: 

             Таблиця 3.2. Продуктивність системних блоків 
Трудомісткість алгоритму 

(число маш. операцій/с) Q 

Q1 Q2  … QN 

Число звертань за даними D D1 D2  … DN 

Імовірність      проходження 

алгоритму по шляху з даними 

характеристиками QD 

p1 p2  … PN 

 

Інтенсивність   поступлення   завдань   від РС   I j , j = 1,N (задається 

викладачем у відповідності з варіантом). 

Шина – товстий коаксіал, тип 10BASE-5, швидкість передачі 10 Мбіт/с. 
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Адаптери ISA 8 і 16-розрядні. 

• Швидкодія процесорів системних блоків Wh , h=1,H [опер/с]. Значення 

продуктивності системних блоків представлені в табл. 3.2. 

• Допустимий час отримання відповіді з розв‘язком Тдоп (задається 

відповідним варіантом завдання). 

• Необхідно: вибрати системний блок для серверу із ряду Wh , h= H,1  і 

адаптер так, щоб середній час отримання відповіді з розв‘язком 

Tвідп ≤ Tдоп . 
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Лабораторна робота №1. Ознайомлення з інтерфейсом пакету 
GPSSW та придбання навичок роботи з ним 

Мета роботи: придбати навички роботи з пакетом GPSSW. 

 

Завдання на роботу 

 

1) Ознайомитися з файлом lab1.pdf; 

2) Ознайомитися з інтерфейсом пакету GPSSW; 

3) Отримати навички по роботі з пакетом GPSSW; 

4) Відобразити алгоритм роботи у пакеті GPSSW. 

 

Зміст звіту 

 

1) Тема та мета лабораторної роботи; 

2) Короткі теоретичні відомості; 

3) Виконане індивідуальне завдання згідно варіанту; 

4) Висновки по виконаній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна робота №2. Моделювання роботи магазину 

Мета роботи: навчитися промоделювати примітивні системи, такі як 

невеликий магазин. 

Теоретичні відомості 

Постановка завдання 

Припустимо, що нам потрібно промоделювати роботу невеликого 

магазина, який має один касовий апарат і одного продавця. Відомі наступні 

параметри функціонування магазина: 

 потік покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,3±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 
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 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

10±1,4 хв. 

Потрібно визначити параметри функціонування магазина: 

 коефіцієнт завантаження касира; 

 коефіцієнт завантаження продавця; 

 максимальне, середнє й поточне число покупців у кожній черзі; 

 середній час обслуговування в кожному каналі обслуговування; 

 середній час знаходження покупця в кожній черзі й ін. 

Виявлення основних особливостей 

Для моделювання роботи магазина необхідно сформувати вхідний потік 

покупців (вимог) і часовий інтервал моделювання роботи магазина. Але перед 

цим необхідно вибрати одиницю виміру часу. Для моделювання роботи 

магазина можна взяти як одиниця виміру хвилину. 

Приклад виконання 

Створення імітаційної моделі процесу 

Створення імітаційної моделі почнемо з побудови заголовка моделі, що 

може бути представлений, наприклад, у такому вигляді: 

; GPSSW File MAGAZIN.GPS 

***************************** 

*Моделювання роботи магазина* 

**************************** 

Моделювання потоку покупців будемо виконувати за допомогою 

оператора GENERATE (Генерувати). У нашому прикладі він буде виглядати 

так: 

t_prod QTABLE Ocher_prod,0,2,32 

GENERATE 9.5,0.8 

У полі операнда А вказується середній інтервал часу між прибуттям у 

магазин двох йдущих один за одним покупців (вимог, транзактів). У нашому 

прикладі він становить 9,5 хв. 

У полі операнда В дане відхилення часу приходу покупців від 

середнього. У нашому прикладі це відхилення становить 0,8 хв. 

Покупець, який прийшов у магазин, спочатку встає в чергу до касира, 

якщо вона є. Це можна промоделювати оператором QUEUE (Черга), що тільки 

в сукупності з відповідним оператором DEPART (Вийти) збирає статистичну 

інформацію про роботу моделюємої черги. 

У нашому прикладі оператор QUEUE буде виглядати так: 

QUEUE Ocher_kassa 

У полі операнда А дається символьне або числове ім'я черги. Таких черг 

у складних системах може бути дуже багато. У нашому завданні дамо черзі 

ім‘я Ocher_kassa (Черга в касу). Бажано, щоб ім‘я, яке присвоюється відбивало 

суть описуваного елемента системи. 
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Покупець може вийти із черги тільки тоді, коли звільниться касир (канал 

обслуговування). Для цього вводиться оператор SEIZE, що визначає 

зайнятість каналу обслуговування, і при його звільненні чергова вимога 

виходить із черги і йде в канал на обслуговування. Це може виглядати так: 

SEIZE Kassir 

У полі операнда А дається символьне або числове ім'я каналу 

обслуговування. Таких каналів обслуговування в системі може бути дуже 

багато. У нашому завданні каналу дане ім‘я Kassir (Касир). Тут також ім‘я 

повинне відбивати суть описуваного елемента системи. 

Вихід покупця із черги в касу фіксується оператором DEPART з 

відповідною назвою черги. У нашому прикладі це буде виглядати так: 

DEPART Ocher_kassa 

Далі повинен бути промодельований час перебування покупця, який 

безпосередньо обслуговується касиром. Це час у нашому прикладі становить 

2,3±0,7 хв. Для моделювання цього процесу використовується оператор 

ADVANCE (Затримати), що у нашому завданні буде виглядати так: 

ADVANCE  2.3,0.7 

Після обслуговування касиром покупець відправляється до продавця за 

одержанням оплаченого товару. Однак перед цим системі повинне бути 

послане повідомлення про звільнення каналу обслуговування. Це робиться за 

допомогою оператора RELEASE, що у нашому завданні записується так: 

RELEASE  Kassir 

Варто особливо підкреслити, що парні оператори QUEUE і DEPART для 

кожної черги повинні мати те саме, але своє унікальне ім‘я. Це також 

відноситься до операторів SEIZE і RELEASE. 

Після обслуговування в касі покупець направляється до продавця – 

наступного каналу обслуговування. Процес моделювання цього ланцюга 

аналогічний тільки що описаному. І в нашому прикладі він може бути 

представлений, наприклад, у такому виді: 

QUEUE Ocher_prod 

SEIZE Prodavec 

DEPART Ocher_prod 

ADVANCE  10,1.4 

RELEASE  Prodavec 

Після обслуговування продавцем (каналом обслуговування) покупець 

(вимога) залишає систему. Ця дія може бути представлено оператором 

TERMINATE (Завершити): 

TERMINATE 1 

У полі операнда А стоїть число 1. Це означає, що систему 

обслуговування – магазин покупці залишають по одному. Завершальним 

оператором у нашому завданні є керуюча команда START (Почати), що 

дозволяє почати моделювання: 
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START 100 

У полі операнда А стоїть число 100, що показує, з яким числом покупців 

буде моделюватися система роботи магазина. 

 

Створення імітаційної моделі 

Для створення імітаційної моделі виконаєте наступні дії: 

 клацніть по пункту File головного меню системи. З‘явиться меню, що 

випадає; 

 клацніть по пункту New в меню, що випадає. З‘явиться діалогове вікно 

нового документу; 

 виділіть пункт Model і клацніть по кнопці ОК. З‘явиться вікно моделі, у 

якому введіть дану програму. Це буде виглядати так, як показано на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Вікно імітаційної моделі „Магазин‖ 

У введеній програмі на самому початку доданий оператор QTABLE з 

міткою t_prod для збору інформації та побудови відповідної гістограми 

функціонування черги під ім‘ям Ocher_prod. 

Щоб викликати вікно для подання імітаційної моделі в системі GPSSW, 

можна також нажати комбінацію клавіш Ctrl+Alt+S. 

 

Підготовка до моделювання системи 

Перед початком моделювання можна встановити вивід тих параметрів 

моделювання, які потрібні користувачеві. Для цього: 

 клацніть по пункту Edit (Правка) головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+E. З‘явиться спадаюче меню; 

 клацніть по пункту Settings (Установки) спадного меню. З'явиться 

діалогове вікно SETTINGS для даної моделі, у якому можна встановити 

потрібні вихідні дані, які відзначаються прапорцем (галочкою). Для нашого 

приклада це може виглядати так, як представлено на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Вікно SETTINGS з установками для імітаційної моделі магазина 

Наявність прапорця у віконцях говорить про те, що ця інформація буде 

виведена у вікні результатів моделювання. У нашому прикладі буде виведена 

інформація для наступних об‘єктів: 

 Blocks (Блоки); 

 Queues (Черги); 

 Tables (Таблицы/гистограммы); 

 Facilities (Канали обслуговування). 

 

Моделювання системи 

Після створення імітаційну (виконувану) модель необхідно 

відтранслювати і запустити на виконання. Для цього: 

 клацніть по пункту Command головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+C. З‘явиться спадаюче меню; 

 клацніть по пункту Create Simulation (Створити виконувану модель) 

випадаючого меню. 

Якщо керуюча команда START є в моделі, то вихідна імітаційна модель 

після трансляції, якщо в ній немає помилок, почне виконуватися. Буде 

виконуватися те число прогонів, що зазначено в полі операнда А команди 

START Потім з‘явиться вікно JOURNAL. 

Якщо керуючої команди START у моделі не має, то вихідна імітаційна 

модель буде транслюватися, і якщо в ній немає помилок, то буде отримана 

відтрансльована модель – у машинних кодах, готова до виконання 

моделювання, так звана виконувана модель. 

Перед початком моделювання, а точніше після появи вікна JOURNAL, 

можна настроїти графіки виводу деяких параметрів функціонування системи. 

Для цього: 

 клацніть по пункту Window головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+W. З‘явиться випадаюче меню; 

 клацніть по пункту Simulation Window випадаючого меню. З‘явиться 

спливаюче меню; 
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 клацніть по пункту Plot Window (Вікно графіка) спливаючого меню. 

З‘явиться діалогове вікно Edit Plot Window (Вікно редагування графіка), яких 

необхідно відповідним чином заповнити. 

 

Графічне подання результатів моделювання 

Припустимо, ми хочемо на всьому періоді моделювання бачити графік 

того, як змінюється довжина черги до продавця. Для нашого завдання вікно 

Edit Plot Window може бути заповнене так, як показано на рис. 2.3. 

Після заповнення діалогового вікна Edit Plot Window клацніть по 

кнопках Plot (Графік), Memorize (Запам‘ятати), а потім – по кнопці ОК. 

З‘явиться заготовка графіка (рис. 2.4). 

Після цього: 

 клацніть по пункту Command головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+C. З‘явиться випадаюче меню; 

 клацніть по пункту START. З‘явиться діалогове вікно Start Command; 

 уведіть у діалоговому вікні Start Command число відвідувачів магазина, 

наприклад 1000, і клацніть по кнопці ОК. З‘явиться вікно REPORT з 

результатами моделювання. На задньому плані буде розміщатися графік; 

 клацніть по графіку, розташованому на задньому плані, – він вийде на 

перший план; 

 використовуючи горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, ви 

можете переглянути побудований графік. 

 
Рис. 2.3. Діалогове вікно Edit Plot Window для імітаційної моделі 

магазина 



100 

 

 
Рис. 2.4. Заготовка графічного представлення довжини черги до продавця для 

імітаційної моделі магазина 

Фрагмент графіка для нашого приклада представлений на рис. 2.5. 

При виводі графіка на передній план вікно REPORT з результатами 

моделювання переміститься на задній план. Для перегляду вікна REPORT 

клацніть по ньому мишею. Воно знову перейде на передній план і буде 

виглядати так, як показано на рис. 2.6. 

 

 
Рис. 2.5. Фрагмент зображення довжини черги до продавця для імітаційної 

моделі магазина 
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Рис. 2.6. Вікно REPORT із фрагментом результатів моделювання для 

імітаційної моделі магазина 

У верхньому рядку вікна REPORT (Звіт) вказуються: 

 START TIME (Початковий час); 

 END TIME (Час закінчення); 

 BLOCKS (Число блоків); 

 FACILITIES (Число каналів обслуговування); 

 STORAGES (Число накопичувачів). 

Нижче перераховуються блоки моделі й кількість входів у них вимог 

(покупців). При цьому кожний блок має свій числовий номер. 

Ще нижче вказуються результати моделювання каналів обслуговування 

під призначеними нами іменами KASSIR і PRODAVEC відповідно: 

 ENTRIES (Число входів); 

 UTIL. (Коефіцієнт використання); 

 AVE. TIME (Середній час обслуговування); 

 AVAIL. (Доступність); 

 OWNER (Можливе число входів); 

 PEND; 

 INTER; 

 RETRY (Повтор); 

 DELAY (Відмовлено). 

Ще нижче вказуються результати моделювання кожної черги під 

привласненими нами іменами OCHER_PROD і OCHER_KASSA відповідно: 
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 МАХ (Максимальний вміст) ; 

 CONT. (Поточний вміст) ; 

 ENTRY (Число входів) ; 

 ENTRY(0) (Число нульових входів) ; 

 AVE.CONT. (Середнє число входів) ; 

 AVE.TIME (Середній час); 

 AVE.(-0). 

Ще нижче вказуються результати моделювання для побудови за 

табличним даними гістограми T_PROD функціонування черги під ім‘ям 

OCHER_PROD: 

 MEAN (Середня); 

 STD.DEV. (Середнє квадратичне відхилення); 

 RANGE (Область); 

 RETRY; 

 FREQUENCY (Частота); 

 CUM. % (Сумарний відсоток). 

При наявності оператора 

t_prod QTABLE Ocher_prod,0,2,3 2 можна вивести відповідну гістограму. 

Для цього: 

 клацніть по пункту Window головного меню системи. З‘явиться меню, 

що випадає; 

 клацніть по пункту Simulation Window (Вікно моделювання) меню, що 

випадає. З‘явиться меню; 

 клацніть по пункту Table Window (Вікно гістограми) у спливаючому 

меню. З‘явиться діалогове вікно Open Table Window (Відкрити вікно 

гістограми). У списку, що розкривається Table клацніть по потрібній 

гістограмі. Для нашого завдання вікно буде виглядати так, як показано на рис. 

2.7; 

 клацніть по кнопці ОК. З‘явиться відповідна гістограма. Для нашого 

завдання вона виглядає так, як показано на рис. 2.8. 

 
Рис. 2.7. Діалогове вікно Open Table Window для вибору потрібної гістограми 
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Рис. 2.8. Вікно гістограми черги до продавця в моделі „Магазин‖ 

 

Візуалізація процесу функціонування системи 

Після трансляції моделі система GPSSW забезпечує можливість 

візуального спостереження переміщення покупців (активних вимог) у процесі 

моделювання. Якщо в моделі є команда керування START, вона повинна бути 

заблокована, тобто переведена в коментарі. Для цього в позиції 1 поставте 

зірочку. Для включення режиму візуального спостереження переміщення 

покупців у процесі моделювання виконайте наступні дії: 

 клацніть по пункту Window головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+W. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Simulation Window меню, що випадає. З‘явиться 

спливаюче меню; 

 клацніть по пункту Block Windows (Блокові елементи) спливаючого 

меню. З‘явиться діалогове вікно BLOCK ENTITIES (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. Блок-схема моделі „Магазин‖ 

 

Для візуалізації переміщення активних вимог (транзактів) у процесі 

моделювання: 
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 клацніть по пункту Command головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+C. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту START. З‘явиться діалогове вікно Start Command 

(рис. 2.10); 

 введіть число покупців, які збираються відвідати магазин, наприклад 

100; 

 клацніть по кнопці ОК. Почнеться процес надходження й переміщення 

активних вимог (покупців) у магазині. Кожне переміщення вимоги по блоках 

системи фіксується в правій частині вікна BLOCK ENTITIES; 

 клацніть по кнопці Halt (Зупинити), яка розташова на панелі кнопок 

керування у верхній правій частині вікна BLOCK ENTITIES. Один зі станів 

моделювання системи магазина представлений на рис. 2.11; 

 
Рис. 2.10. Діалогове вікно Start Command 

 
Рис. 2.11. Один зі станів моделювання системи магазину у детальному поданні 

 клацніть по кнопці Continue (Продовжити) для продовження 

моделювання або по кнопці Step (Ступнути), щоб промоделювати й 

переглянути зміни в системі протягом одного кроку. По кнопці Step можна 

клацати багаторазово для докладного перегляду послідовних кроків 

моделювання системи. 

Можна візуально спостерігати переміщення активних вимог (транзактів) 

у процесі моделювання в тому ж вікні BLOCK ENTITIES, але тільки без 

зайвих деталей. Для цього: 

 клацніть по пункту View (Вид) головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+V. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Entity Details (Детальне подання) з меню, що 

випадає. За замовчуванням перед пунктом Entity Details стоїть прапорець, що 

означає встановлений режим детального подання моделюємої системи. Після 
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клацання по цьому пункту мишею зайва інформація зникне, і вікно BLOCK 

ENTITIES буде для нашого завдання виглядати так, як показано на рис. 2.12. 

 
Рис. 2.12. Один зі станів моделювання системи магазина в спрощеному 

поданні 

Кожна вимога (покупець) пов‘язане з набором параметрів, які 

характеризують його в будь-який момент часу моделювання системи. Ці 

параметри мають або числове, або символьне позначення. Їх можна 

переглянути в кожному з можливих станів. Для цього: 

 клацніть по пункту Window головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+W. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Simulation Window з меню, що випадає. З‘явиться 

спливаюче меню; 

 клацніть по пункту Block Windows з спливаючого меню. З‘явиться 

діалогове вікно BLOCK ENTITIES (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Блок-схема системи, що моделюється,  магазину 

 

Потрібно пам‘ятати, що включення вікна перегляду BLOCK ENTITIES 

значно сповільнює процес моделювання, тому що витрачається час на 
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візуалізацію процесу моделювання. Для прискорення процесу моделювання й 

швидкого одержання кінцевого результату доцільно закрити вікно перегляду 

BLOCK ENTITIES. Це можна зробити декількома способами: 

 клацнути по кнопці із хрестиком, яка розташована в правому верхньому 

куті вікна; 

 клацнути по піктограмі блоку, розташованої в лівому верхньому куті 

вікна. З‘явиться спливаюче меню, у якому клацніть по пункті Close; 

 нажати комбінацію клавіш Ctrl+F4; 

 двічі клацнути по піктограмі блоку, розташованої в лівому верхньому 

куті вікна. 

 

Примітка: Block Window та BLOCK ENTITIES викликаються при 

активній симуляції з меню Simulation Window. 

Завдання на роботу 

Промоделювати роботу магазину, завдання взяти нижче. 

Варіант 1 

 потік покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8 до 10 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,1±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 9±1,4 

хв. 

Варіант 2 

 потік покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 7 до 9,3 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 4±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

11±1,4 хв. 

Варіант 3 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,5 до 10,4 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 4,3±0,5 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 
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 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

11±1,4 хв. 

Варіант 4 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,2 до 10,1 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 3,3±0,5 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 8±1,4 

хв. 

Варіант 5 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 6,7 до 14,3 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,6±0,2 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

12±1,4 хв. 

Варіант 6 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,8 до 10,4 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,4±0,8 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 9±1,2 

хв. 

Варіант 7 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,5 до 10,3 хв 

включно; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,3±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

10±1,4 хв. 

Варіант 8 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 
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 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,3±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

15±1,4 хв. 

Варіант 9 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,2±0,6 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

10±1,4 хв. 

Варіант 10 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 2,2±0,6 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

15±1,4 хв. 

Варіант 11 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 3,3±0,5 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

10±1,4 хв. 

 

 

Варіант 12 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 
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 час перебування покупців у касового апарата становить 2,3±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 5±1,4 

хв. 

Варіант 13 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 5,3±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

10±1,4 хв. 

Варіант 14 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 1,3±0,7 хв. Після 

цього покупці підходять до продавця для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

10±1,4 хв. 

Варіант 15 

 поток покупців (вимог), що приходять у магазин за покупками, 

рівномірний; 

 інтервал часу прибуття покупців коливається в межах від 8,7 до 10,3 хв 

включно, або 9,5±0,8 хв; 

 час перебування покупців у касового апарата становить 5,3±0,2 хв. Після 

цього покупці підходять до продавцеві для одержання товару; 

 час, витрачений на обслуговування покупців продавцем, становить 

11±1,2 хв. 

Зміст звіту 

 

1) Тема та мета лабораторної роботи; 

2) Короткі теоретичні відомості; 

3) Виконане індивідуальне завдання згідно варіанту; 

4) Висновки по виконаній роботі. 
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Лабораторна робота №3. Моделювання руху на пішохідному 
переході 

Мета роботи: промоделювати роботу пішохідного переходу. 

Теоретичні відомості 

Постановка завдання 

Потрібно промоделювати рух на пішохідному переході, обладнаному 

світлофором. Припустимо, що в одному напрямку автомобілі під‗їжджають до 

переходу з рівномірним розподілом з інтервалом часу 20±10 с, а пішоходи, що 

бажають перетнути вулицю по переходу, прибувають до нього з інтервалом 

30±10 с також з рівномірним розподілом. Якщо перехід зайнятий пішоходами, 

то дорожній рух зупиняється, і створюється черга з автомобілів, що очікують. 

Якщо сигнал світлофора зелений і пішохідний перехід не зайнятий 

пішоходами, то автомобілі проїжджають. Якщо сигнал світлофора червоний 

або пішохідний перехід зайнятий пішоходами, то автомобілі не можуть 

проїжджати. Час проїзду через пішохідний перехід становить 10±2 с і 

розподіляється в замкнутому інтервалі [8-12] зі згідно з рівномірно 

розподіленим законом. Потрібно: 

 визначити основні параметри функціонування пішохідного переходу, 

нагромадивши статистику після проїзду через нього в одному напрямку 1000 

автомобілів; 

 визначити середнє завантаження переходу. 

Виявлення основних особливостей 

Для моделювання заданого процесу необхідно сформувати вхідні потоки 

вимог і часовий інтервал моделювання всього процесу. Але перед цим 

потрібно вибрати одиницю виміру часу. Для даного процесу можна взяти як 

одиниця виміру часу секунду. Для моделювання заданого процесу необхідно 

сформувати два вхідних потоки: потік автомобілів, що під‘їжджають до 

переходу, і потік пішоходів, що використовують перехід. В якості обмеження 

періоду імітації можна використати число автомобілів, що під‘їжджають до 

переходу з одного боку, наприклад 1000. 

Для рішення нашого завдання буде потрібно створити три сегменти 

моделі для моделювання: 

 потік автомобілів; 

 потік пішоходів; 

 режим роботи світлофора. 

Побудова імітаційної моделі 

Побудову імітаційної моделі потрібно починати зі створення заголовка 

моделі, що може бути представлена, наприклад, у такому виді: 

 

; GPSSW   Peshehod.GPS 

************************************** 
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*Моделювання пішохідного переходу* 

************************************** 

Спочатку сформуємо потік машин, які перетинають перехід, – перший 

сегмент програми: 

*************************************** 

*Моделювання потоку машин* 

*************************************** 

Це можна зробити за допомогою оператора GENERATE, який у нашому 

завданні запишемо в такому вигляді: 

GENERATE 20, 10 

У полі операнда А вказується середній час надходження (обов‘язково) 

вимоги (машини) на обслуговування (проїзд через перехід), у полі операнда В 

- відхилення від середнього часу надходження вимоги (не обов‘язково). Далі 

введемо пару операторів: спочатку QUEUE, а потім через декілька операторів 

і DEPART з одним і тим самим ім‘ям (числовим або символьним) у полі 

операнда А для збору статистичної інформації по черзі машин перед 

переходом. Ця черга утвориться під час зайнятості пішохідного переходу або 

через червоний сигнал на світлофорі. Умовно назвемо цю чергу ім‘ям Ocherl. 

Спочатку зафіксуємо вхід у чергу автомобіля за допомогою оператора 

QUEUE. Це буде виглядати так: 

QUEUE Ocherl 

Коли сигнал світлофора зелений (значення 0) для автомобілів і 

пішохідний перехід не зайнятий, тоді значення стандартного числового 

атрибута, що оцінює можливість проїзду автомобіля через пішохідний перехід, 

приймається рівним 0. Це означає, що автомобіль може перетинати 

пішохідний перехід. Ці умови повинні бути протестовані блоковим 

оператором TEST. Коли сигнал світлофора червоний (значення 100) або 

перехід не вільний від пішоходів, тоді значенню стандартного числового 

атрибута, що оцінює можливість проїзду, повертається значення, рівне 1. Це 

можна записати так: 

TEST E X$Svet_Avtom, F$Perehod 

В операторі TEST використаний логічний оператор Е (Equal – 

Дорівнює). Як можна помітити, поле операнда С пусте, отже, вимога не може 

ввійти в блок TEST, поки задана умова числових атрибутів, наведених у полях 

операндів А і В, не виконається. 

У полі операнда А перебуває зберігаєма величина, з імен Svet_Avtom, а в 

полі В – стандартний числовий атрибут, що характеризує вміст каналу 

обслуговування – наявність пішоходів на переході. Коли сигнал світлофора 

зелений – зберігає величина, з імен Svet_Avtom дорівнює 0 – і пішохідний 

перехід не зайнятий – стандартний числовий атрибут з іменем F$Perehod 

дорівнює 0, – тоді машина (вимога) може перетинати перехід. 
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Далі введемо пару операторів: спочатку SEIZE, а потім через декілька 

операторів і RELEASE з тим самим ім‘ям (числовим або символьним) у полі 

операнда А для збору статистичної інформації з каналу обслуговування – 

переходу: 

SEIZE Perehod 

Якщо канал обслуговування звільнений, то вимога може покинути чергу, 

використовуючи оператор DEPART: 

DEPART Ocherl 

Далі автомобіль перетинає пішохідний перехід, затрачаючи на цей час, 

рівний 10±2 с. Ця дія моделюється оператором ADVANCE: 

ADVANCE  10,2 

У полі операнда А вказується середній час перетинання переходу 

автомобілем (обов‘язково), у полі операнда В – відхилення від середнього часу 

перетинання переходу автомобілем (не обов‘язково). Далі вводиться оператор 

RELEASE, що повідомляє про звільнення каналу обслуговування: 

RELEASE Perehod 

Далі використовується оператор TERMINATE для завершення 

моделювання в першому сегменті програми: 

TERMINATE 1 

Після цього створюємо інший сегмент програми, у якому формується 

другий поток – поток пішоходів: 

**************************** 

*Моделювання потоку пішоходів* 

**************************** 

Він дуже схожий на перший сегмент програми. Оператор GENERATE 

генерує потік пішоходів із часом підходу пішоходів до переходу, рівним 30±10 

с: 

GENERATE 30, 10 

Далі введемо пару операторів: спочатку QUEUE, а потім через декілька 

операторів і DEPART з тим самим ім‘ям (числовим або символьним) у полі 

операнда А для збору статистичної інформації із черзі пішоходів. Ця черга 

створюється під час зайнятості пішохідного переходу машинами або через 

червоний сигнал на світлофорі. Умовно назвемо цю чергу Ocher2. Спочатку 

зафіксуємо вхід у чергу автомобіля за допомогою оператора QUEUE. Це буде 

виглядати так: 

QUEUE Ocher2 

Коли сигнал світлофора зелений (значення 0) для пішохода, тоді 

значення стандартного числового атрибута, що оцінює можливість проходу 

пішоходом переходу, приймається рівним 0. Це означає, що пішохід може 

перетинати вулицю Ці умови повинні бути протестовані блоковим оператором 

TEST. Коли сигнал світлофора червоний (значення 100) або перехід зайнятий 
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автомобілем, тоді стандартному числовому атрибуту, що оцінює можливість 

переходу, повертається значення, рівне 1. Це можна записати так: 

TEST E X$Svet_Pesheh, F$Perehod 

У полі операнда А перебуває зберігає величина, що, по імені Svet_Pesheh, 

а в полі В – стандартний числовий атрибут, що характеризує вміст каналу 

обслуговування – наявність автомобілів на пішохідному переході. Коли сигнал 

світлофора зелений – зберігає величина, з іменем Svet_ Pesheh дорівнює 0 –і 

пішохідний перехід не зайнятий – стандартний числовий атрибут по імені 

F$Perehod дорівнює 0, – тоді пішохід (вимога) може піти по переходу. 

Далі введемо пару операторів: спочатку SEIZE, а потім через декілька 

операторів і RELEASE з тим самим ім‘ям (числовим або символьним) у полі 

операнда А – Perehod – для збору статистичної інформації з каналу 

обслуговування: 

SEIZE Perehod 

Якщо канал обслуговування – перехід – дозволений і вільний від 

автомобілів, то вимога може покинути чергу, використовуючи оператор 

DEPART: 

DEPART Ocher2 

Далі пішохід перетинає перехід, затрачаючи на це час, рівний 10±2 с. Ця 

дія моделюється оператором ADVANCE: 

ADVANCE  10,2 

У полі операнда А вказується середній час проходу переходу пішоходом 

(обов‘язково), у полі операнда В – відхилення від середнього часу проходу 

переходу пішоходом (не обов‘язково). Далі вводиться оператор RELEASE, що 

повідомляє про звільнення каналу обслуговування (переходу): 

RELEASE  Perehod 

Потім використовується оператор TERMINATE для завершення 

моделювання в другому сегменті програми: 

TERMINATE 1 

Переходимо до створення третього сектора програми – моделювання 

роботи світлофора: 

 

************************************** 

* Моделювання роботи світлофора * 

************************************** 

GENERATE , , , 1 

Оператор GENERATE генерує одну вимогу (транзакт), що забезпечує 

роботу світлофора. Для цього в полі операнда D вводиться значення 1. 

Далі використовується зберігаєма величина, під ім‘ям Svet_Pesheh для 

вказівки кольорів сигналу світлофора з боку пішоходів – Krasn (Червоний): 

Beginl SAVEVALUE Svet_Pesheh,Krasn 
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Потім використовується зберігаєма величина, під ім‘ям Svet_Avtom для 

вказівки кольорів сигналу світлофора з боку автомобілів – Zelen (Зелений): 

SAVEVALUE Svet_Avtom,Zelen 

Далі моделюється час включеного стану зеленого сигналу з 

використанням оператора ADVANCE. У полі А оператора ADVANCE 

вводиться ім‘я змінної Zelen_time, у якій зберігається інформація про 

тривалість зеленого сигналу світлофора: 

ADVANCE  Zelen_time 

Потім використовується зберігаєма величина під ім‘ям Svet_Pesheh для 

вказівки в ній кольорів сигналу світлофора з боку пішоходів – Zelen: 

SAVEVALUE Svet_Pesheh, Zelen 

Далі використовується зберігаєма величина, під ім‘ям Svet_Avtom для 

вказівки в ній кольорів сигналу світлофора з боку автомобілів – Krasn: 

SAVEVALUE Svet_Avtom,Krasn 

Далі моделюється час включеного стану зеленого сигналу з 

використанням оператора ADVANCE. У полі А оператора ADVANCE 

вводиться ім‘я змінної Krasn_time, у якій зберігається інформація про 

тривалість зеленого сигналу світлофора: 

ADVANCE  Krasn_time 

Потім усе повторюється спочатку. Для цього використовується оператор 

TRANSFER у режимі безумовного переходу до оператора із символічною 

міткою Beginl: 

TRANSFER ,Beginl 

І нарешті, використовуваним раніше змінним привласнюються конкретні 

числові значення. Це можна записати так: 

Zelen_time  EQU 200 

Zelen   EQU 0 

Krasn   EQU 100 

Krasn_time  EQU 300 

 

В остаточному виді модель, що імітує рух на пішохідному переході, буде 

виглядати так, як показано на рис. 3.1 і 3.2. 
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Рис. 3.1. Перша частина імітаційної моделі пішохідного переходу 

 
Рис. 3.2. Друга частина імітаційної моделі пішохідного переходу 

 

Моделювання системи 

Так як в імітаційній моделі є керуюча команда START, то вихідна 

імітаційна модель буде транслюватися, і почнеться процес моделювання 

системи. 

Однак перед початком моделювання бажано встановити вивід тих 

параметрів моделювання, які потрібні користувачеві. Для цього: 

клацніть по пункті Edit (Виправлення) головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+E. З‘явиться меню, що випадає; 

клацніть по пункту Settings (Установки) меню, що випадає. З‘явиться 

діалогове вікно SETTINGS для даної моделі. У нашому прикладі з‘явиться 

вікно під ім‘ям Peshehod – REPORT – SETTINGS, у якому встановлюються 

потрібні вихідні дані; воно може виглядати так, як показано на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Вікно SETTINGS с установками для імітаційної моделі пішохідного 

переходу 

Наявність галочок у віконцях говорить про те, що ця інформація буде 

виведена у вікні результатів моделювання REPORT (Звіт). У нашому прикладі 

буде виведена інформація для трьох типів об‘єктів: 

 Queues (Черги); 

 Savevalues (Зберігаємі величини); 

 Facilities (Канали обслуговування). 

Вікно REPORT представлене на рис. 3.4. У верхньому рядку вказуються: 

 START TIME (Початковий час) – 0.000; 

 END TIME (Час закінчення) – 13672.492; 

 BLOCKS (Число блоків) – 24; 

 FACILITIES (Число каналів обслуговування) – 1; 

 STORAGES (Число накопичувачів) – 0. 

Нижче вказуються результати моделювання каналу обслуговування під 

ім‘ям PEREHOD: 

 ENTRIES (Число входів) – 1000; 

 UTIL. (Коефіцієнт використання) – 0.730; 
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Рис. 3.4. Результати першого варіанта моделювання пішохідного переходу 

 AVE. TIME (Середній час обслуговування) – 9.977; 

 AVAIL. (Доступність) – 1; 

 OWNER – 0; 

 PEND – 0; 

 INTER – 0; 

 RETRY (Повтор) – 135; 

 DELAY (Відмова) – 0. 

Ще нижче вказуються результати моделювання для черг під іменами 

OCHER1 і OCHER2 відповідно: 

 МАХ (Максимальний зміст) – 137, 8; 

 CONT. (Поточний зміст) – 129, 6; 

 ENTRY (Число входів) – 681, 454; 

 ENTRY(O) (Число нульових входів) – 8, 179; 

 AVE.CONT. (Середнє число входів) – 69.218, 1.988; 

 AVE.TIME (Середній час) – 1389.704, 59.856; 

 AVE.(-O) – 1406.223, 98.817; 

 RETRY – 0, 0. 

Потім вказуються значення величин, що зберігаються, під іменами 

SVET_AVTOM і SVET_PESHEH відповідно: 

 RETRY – 129, 6; 

 VALUE (Значення) – 0, 100.000. 

 

Спробуємо змінити тривалість включеного стану зеленого сигналу 

світлофора. Установимо його рівним 400 с. Це буде виглядати так: 

Zelen_time EQU 400 

Потім знову запустимо програму на виконання: 

START 1000 

Одержимо інші результати моделювання. Фрагмент отриманих 

результатів моделювання представлений на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Результати другого варіанта моделювання пішохідного переходу 

У верхньому рядку вказується: 

 START TIME – 0.000; 

 END TIME – 12293.734; 

 BLOCKS – 24; 

 FACILITIES– 1; 

 STORAGES – 0. 

Нижче вказуються результати моделювання каналу обслуговування під 

ім‘ям PEREHOD: 

ENTRIES – 1000; 

 UTIL. – 0.808; 

 AVE. TIME – 9.931; 

 AVAIL. – 1; 

 OWNER – 0; 

 PEND – 0; 

 INTER – 0; 

 RETRY – 13; 

 DELAY – 0. 

Ще нижче вказуються результати моделювання для черг під іменами 

OCHER1 і OCHER2 відповідно: 

 МАХ – 17, 15; 

 CONT. – 0, 13; 

 ENTRY – 608, 405; 

 ENTRY(0) – 119,61; 

 AVE.CONT. – 5.837, 5.569; 

 AVE.TIME – 118.034, 169.050; 

 AVE.(-0) –146.758, 199.027; 

 RETRY – 0,0. 
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Ще нижче вказуються значення величин, що зберігають, під іменами 

SVET_AVTOM і SVET_PESHEH відповідно: 

 RETRY – 0, 13; 

 VALUE – 0, 100.000. 

Візуалізація процесу функціонування моделюємої системи 

Перед початком моделювання, а точніше після трансляції моделі, 

система GPSSW забезпечує можливість візуального спостереження 

переміщення активних вимог (транзактів) у процесі моделювання. Якщо в 

моделі є команда керування START, вона повинна бути заблокована, тобто 

переведена в коментарі. Для цього в позиції 1 поставте зірочку. Процес 

візуального спостереження переміщення активних вимог у процесі 

моделювання включає наступні етапи: 

 клацніть по пункті Window головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+W. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункті Simulation Window (Вікно моделювання) меню, що 

випадає. З‘явиться спливаюче меню; 

 клацніть по пункту Block Entities (Блокові елементи) спливаючого меню. 

З‘явиться діалогове вікно BLOCK ENTITIES (рис. 3.6). 

Для візуалізації переміщення активних вимог у процесі моделювання: 

 клацніть по пункту Command головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+C. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту START. З‘явиться діалогове вікно Start Command; 

 
Рис. 3.6. Блок-схема моделируемой системи пішохідного переходу 

 клацніть по кнопці ОК. Почнеться процес надходження й переміщення 

активних вимог (автомашин) у моделюємій системі (на пішохідному переході). 
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Кожне переміщення вимоги по блоках системи фіксується в правій частині 

вікна; 

 клацніть по кнопці Halt (Зупинити), розташованої на панелі кнопок 

керування у верхній правій частині вікна BLOCK ENTITIES. Один зі станів 

моделювання системи, представлене у вікні BLOCK ENTITIES, яке показане 

на рис. 3.7;  

 клацніть по кнопці Continue (Продовжити) для продовження 

моделювання або по кнопці Step (Крок), щоб промоделювати й переглянути 

зміни в системі протягом одного кроку. Кнопку Step можна натискати 

багаторазово для докладного перегляду послідовних кроків моделювання 

системи. Можна візуально спостерігати переміщення активних вимог у 

процесі моделювання в тому ж вікні BLOCK ENTITIES, але тільки без зайвих 

деталей. Для цього: 

 клацніть по пункту View (Вид) головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+V. З‘явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Entity Details (Детальне подання) меню, що випадає. 

За замовчуванням перед пунктом Entity Details стоїть галочка, що означає 

встановлений режим детального подання моделюємої системи. Після клацанні 

по ньому мишею зайва інформація зникне, і вікно BLOCK ENTITIES буде 

для нашого завдання виглядати так, як показано на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.7. Один зі станів моделювання системи пішохідного переходу у 

детальному поданні 
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Рис. 3.8. Один зі станів моделювання системи пішохідного переходу у 

спрощеному поданні 

Потрібно пам‘ятати, що включення вікна перегляду BLOCK ENTITIES 

значно сповільнює процес моделювання, тому що витрачається час на 

візуалізацію процесу моделювання. Для прискорення процесу моделювання й 

швидкого одержання кінцевого результату, доцільно закрити вікно BLOCK 

ENTITIES. Це можна зробити декількома способами: 

 клацнути по кнопці із хрестиком, розташованої в правому верхньому куті 

вікна; 

 клацнути по піктограмі блоку, розташованої в лівому верхньому куті 

вікна. З‘явиться спливаюче меню, у якому клацніть по пункті Close (Закрити); 

 натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F4; 

 двічі клацнути по піктограмі блоку, розташованої в лівому верхньому 

куті вікна. 
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Завдання на роботу 

Промоделювати роботу пішохідного переходу з кількістю автомобілів згідно 

варіанту, кількість автомобілів взяти нижче. 

Варіант 1 

Кількість автомобілів: 1500. 

Варіант 2 

Кількість автомобілів: 1600. 

Варіант 3 

Кількість автомобілів: 1700. 

Варіант 4 

Кількість автомобілів: 1800. 

Варіант 5 

Кількість автомобілів: 1900. 

Варіант 6 

Кількість автомобілів: 1950. 

Варіант 7 

Кількість автомобілів: 1400. 

Варіант 8 

Кількість автомобілів: 1300. 

Варіант 9 

Кількість автомобілів: 1250. 

Варіант 10 

Кількість автомобілів: 1410. 

Варіант 11 

Кількість автомобілів: 1420. 

Варіант 12 

Кількість автомобілів: 1955. 

Варіант 13 

Кількість автомобілів: 2250. 

Варіант 14 

Кількість автомобілів: 2150. 

Варіант 15 

Кількість автомобілів: 2190. 

Зміст звіту 

1) Тема та мета лабораторної роботи; 

2) Короткі теоретичні відомості; 

3) Виконане індивідуальне завдання згідно варіанту; 

4) Висновки по виконаній роботі. 
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Лабораторна робота №4. Моделювання роботи переговорного 
пункту 

Мета роботи: промоделювати роботу переговорного пункту. 

 

Теоретичні відомості 

Постановка завдання 

Потрібно промоделювати роботу переговорного пункту, що має одне 

приміщення для трьох відвідувачів. Відомі наступні параметри 

функціонування переговорного пункту. Поток відвідувачів (вимог), що 

приходять на переговорний пункт, рівномірний. Інтервал між прибуттями 

відвідувачів коливається в межах від 0,85 до 2,85 хв включно, або 1,85±1 хв. 

Час оплати кожної розмови 1,5±0,4 хв, а час розмови відвідувачів по телефону 

– 4,4±1,35 хв. Час очікування виклику абонента становить 3,5±1,1 хв. Час 

розмови відвідувачів, оплати розмови та очікування виклику абонента 

підкоряється рівномірному розподілу ймовірностей. Якщо всі телефони 

переговорного пункту зайняті, то відвідувач очікує звільнення одного з них. 

Потрібно визначити параметри функціонування переговорного пункту: 

 коефіцієнт завантаження переговорного пункту; 

 максимальне, середнє й поточне число відвідувачів у переговірному 

пункті; 

 середній час обслуговування в переговірному пункті й ін. 

 

Виявлення основних особливостей 

Для моделювання роботи переговорного пункту необхідно сформувати 

вхідний поток відвідувачів (вимог) і часовий інтервал моделювання роботи 

переговорного пункту. Але перед цим необхідно вибрати одиницю виміру 

часу. Для моделювання роботи переговорного пункту можна взяти як одиницю 

виміру часу хвилину. 

Створення імітаційної моделі процесу 

Побудову імітаційної моделі почнемо зі створення заголовка моделі, що 

може бути представлений, наприклад, у такому виді: 

;GPSS World - PEREGOV_PUNKT.GPS 

******************************************** 

* Моделювання переговорного пункту* 

******************************************** 

Програму роботи переговорного пункту можна представити у вигляді 

трьох секторів. 

У першому секторі вказується місткість (ємність) переговорного пункту. 

Це можна виконати за допомогою оператора STORAGE (Накопичувач), що у 

нашому прикладі буде виглядати так: 

Punkt STORAGE 4 
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У цьому ж секторі використаємо оператор TABLE для формування 

таблиці з інформацією про використання відвідувачами переговірного пункту: 

Transit TABLE  Ml,.5,1,3 

В операторі TABLE у полі операнда А використовується стандартний 

числовий атрибут M1, що фіксує час проходження вимоги, що перебуває в 

стадії обслуговування. 

У другому секторі будемо моделювати поток відвідувачів і роботу 

переговорного пункту. 

Моделювання потоку відвідувачів будемо виконувати за допомогою 

оператора GENERATE (Генерувати). У нашому прикладі він буде виглядати 

так: 

GENERATE 1.85,1 

У полі операнда А вказується середній інтервал часу між прибуттям у 

переговорний пункт двох йдущих один за одним відвідувачів (вимог, 

транзактів). У нашому прикладі середній час прибуття вимог становить 1,85 

хв. У полі операнда В дане відхилення часу надходження відвідувачів від 

середнього. У нашому прикладі воно становить 1 хв. 

Відвідувач, який прийшов на переговорний пункт, спочатку визначає 

кількість відвідувачів переговорного пункту. Якщо їх у пункті вже три, то 

пункт зайнятий, і новий відвідувач очікує його звільнення. Цю дію можна 

промоделювати за допомогою оператора GATE SNF (Storage Not Full – 

Накопичувач не повний): 

Povtor GATE SNF Punkt, Zanyt 

Якщо накопичувач під символьним ім'ям Punkt не повний, то відвідувач 

входить у переговорний пункт. Це моделюється оператором ENTER (Увійти): 

ENTER Punkt 

Далі відвідувач встає в чергу, якщо вона є, для оформлення телефонної 

розмови. Це можна промоделювати оператором QUEUE (Черга), що тільки в 

сукупності з відповідним оператором DEPART (Вийти) збирає статистичну 

інформацію про роботу моделюємої черги. У нашому прикладі оператор 

QUEUE буде виглядати так: 

QUEUE Ocher_kassir 

У полі операнда А дається символьне або числове ім'я черги. Таких черг 

у системі може бути дуже багато. У нашому завданні черзи дане ім'я 

Ocher_kassir. Бажано, щоб привласнюєме ім‘я відбивало суть описуваного 

елемента системи. Відвідувач може вийти із черги тільки тоді, коли 

звільниться касир (канал обслуговування). Для цього вводиться оператор 

SEIZE (Зайняти), що визначає зайнятість каналу обслуговування, і при його 

звільненні чергова вимога виходить із черги і йде в канал на обслуговування. 

Це може виглядати так: 

SEIZE Kassir 
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У полі операнда А дається символьне або числове ім'я каналу 

обслуговування. Таких каналів обслуговування в системі може бути також 

багато. У нашому завданні каналу дане ім'я Kassir. 

Вихід покупця із черги в касу фіксується оператором DEPART з 

відповідною назвою черги. У нашому прикладі це буде виглядати так: 

DEPART Ocher_kassir 

Далі повинен бути промодельований час оплати розмови. Це час у 

нашому прикладі становить 1,5±0,4 хв. Для моделювання цього процесу 

використовується оператор ADVANCE (Затримати), що у нашому завданні 

буде виглядати так: 

ADVANCE 1.5,0.4 

Після обслуговування касиром відвідувач іде до телефону для ведення 

розмови. Однак перед цим системі повинне бути послане повідомлення про 

звільнення каналу обслуговування (касира). Це робиться за допомогою 

оператора RELEASE (Звільнити), що у нашому завданні записується так: 

RELEASE Kassir 

Варто особливо підкреслити, що парні оператори QUEUE і DEPART для 

кожної черги повинні мати те саме, але своє унікальне ім'я. Це ж відноситься й 

до операторів SEIZE і RELEASE. 

Після обслуговування в касі відвідувач направляється до телефонного 

апарата. Це може бути промодельовано оператором ADVANCE: 

ADVANCE 4.4, 1.35 

Після проведення розмови відвідувач (вимога) звільняє телефонний 

апарат (залишає систему). Ця дія може бути представлено оператором LEAVE 

(Залишити): 

LEAVE Punkt 

Після цього відвідувач залишає систему – переговорний пункт. Ця дія 

може бути промодельована оператором TERMINATE: 

TERMINATE 

У третьому секторі визначається час моделювання системи. Цей процес 

може бути представлений такою сукупністю операторів: 

GENERATE 480 

TERMINATE 1 

START 1 

Перший оператор – GENERATE – у третьому секторі визначає час 

моделювання системи – 480 хв. Другий – TERMINATE – визначає зменшення 

загального часу моделювання на 1 хв. Завершальним оператором у нашому 

завданні є керуюча команда START, що дозволяє почати моделювання. 

Представлення імітаційної моделі 

Для подання імітаційної моделі виконайте наступні дії: 

 клацніть по пункту File головного меню системи. З'явиться меню, що 

випадає; 
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 клацніть по пункту New (Створити) меню, що випадає. З'явиться 

діалогове вікно Новий документ; 

 виділіть пункт Model і клацніть по кнопці ОК. З'явиться вікно моделі, у 

якому введіть дану програму. Це показано на рис. 4.1. 

 

Підготовка до моделювання системи 

Перед початком моделювання можна встановити вивід тих параметрів 

моделювання, які потрібні користувачеві. Для цього: 

 клацніть по пункту Edit (Виправлення) головного меню системи або 

натисніть комбінацію клавіш Alt+E. З'явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Settings (Установки) меню, що випадає. З'явиться 

діалогове вікно SETTINGS для даної моделі, у якому можна встановити 

потрібні вихідні дані. Для нашого прикладу це може виглядати так, як 

показано на рис. 4.2. 

 
 

Рис. 4.1. Вікно імітаційної моделі переговірного пункту 

 
Рис. 4.2. Вікно SETTINGS з установками для імітаційної моделі 

переговорного пункту 
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Наявність галочки у віконцях говорить про те, що ця інформація буде 

виведена у вікні результатів моделювання. У нашому прикладі буде виведена 

інформація для наступних об'єктів: 

 Queues (Черги); 

 Tables (Таблиці/гістограми); 

 Facilities (Канали обслуговування); 

 Storages (Накопичувачі). 

Моделювання системи 

Для початку моделювання: 

 клацніть по пункту Command головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+C. З'явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Create Simulation (Створити виконувану модель) 

меню, що випадає. Почнеться трансляція вихідної моделі, а потім і її 

виконання, тому що в програмі є керуюча команда START, що забезпечує 

автоматичне виконання відтрансльованої програми. Після завершення 

програми з'явиться інформація про трансляцію й виконання у вікні JOURNAL 

і результати роботи програми у вікні REPORT (рис. 4.3). 

  

 
 

Рис. 4.3. Вікно REPORT із фрагментом результатів моделювання роботи 

переговірного пункту 

У верхньому рядку вказуються: 

 START TIME (Початковий час) – 0.000; 

 END TIME (Час закінчення) – 480.000; 
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 BLOCKS(Число блоків) – 16; 

 FACILITIES (Число каналів обслуговування) 

 STORAGES (Число накопичувачів) – 1. 

Нижче вказуються результати моделювання каналу обслуговування під 

ім'ям KASSIR: 

 ENTRIES (Число входів) – 260; 

 UTIL. (Коефіцієнт використання) – 0.802; 

 AVE. TIME (Середній час обслуговування) – 1.481; 

 AVAIL. (Доступність) – 1; 

 OWNER – 261; 

 PEND – 0; 

 INTER – 0; 

 RETRY (Повторні входи) – 0; 

 DELAY (Відмовлено) – 0. 

Ще нижче вказуються результати моделювання черги з іменем OCHER_ 

KASSIR: 

 МАХ (Максимальний вміст) – 2; 

 CONT. (Поточний вміст) – 0; 

 ENTRY (Число входів) – 260; 

 ENTRY(0) (Число нульових входів) – 116; 

 AVE.CONT. (Середній вміст) – 0.240; 

 AVE.TIME (Середній час) – 0.442; 

 AVE.(-0) – 0.799; 

 RETRY – 0. 

Нижче вказуються результати функціонування накопичувача 

(STORAGE) під ім'ям Punkt: 

 CAP. (Capacity – Місткість) – 4; 

 REM. (Remove – Вилучений) – 1; 

 MIN. (Мінімальний вміст) – 0; 

 МАХ. (Максимальний вміст) – 4; 

 ENTRIES (Число входів) – 260; 

 AVL. (Доступність) – 1; 

 AVE.C. (Середня місткість) – 3.413; 

 UTIL. (Коефіцієнт використання) – 0.853; 

 RETRY – 0; 

 DELAY – 0. 

Ще нижче вказуються результати моделювання для побудови за 

табличним даними відповідної гістограми TABLE функціонування 

накопичувача під ім'ям TRANSIT: 

 MEAN (Середня) – 10.098; 
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 STD.DEV. (Середнє квадратичне відхилення) – 7.012; 

 RANGE (Область); 

 RETRY – 0; 

 FREQUENCY (Частота); 

 CUM. % (Сумарний відсоток). 

Вивід гістограми 

При наявності оператора TABLE збирається відповідна інформація для 

побудови гістограми, що ілюструє розподіл часу проходження вимоги в стадії 

обслуговування. Цей оператор виглядає так: 

Transit TABLE M1,.5,1,3 

Можна вивести відповідну гістограму. Для цього: 

 клацніть по пункту Window головного меню системи. З'явиться меню, 

що випадає; 

 клацніть по пункту Simulation Window (Вікно моделювання) меню, що 

випадає. З'явиться спливаюче меню; 

 клацніть по пункту Table Window (Вікно гістограми) у спливаючому 

меню. З'явиться діалогове вікно Open Table Window (Відкрити вікно 

гістограми). У списку Table, який розкривається клацніть по потрібній 

гістограмі, якщо їх у програмі декілька. Для нашого завдання діалогове вікно 

Open Table Window виглядає так, як показано на рис. 4.4; 

 клацніть по кнопці ОК. З'явиться відповідна гістограма. Для нашого 

завдання вона виглядає так, як показано на рис. 4.5. 

 
Рис. 4.4. Діалогове вікно вибору потрібної гістограми імітаційної моделі 

переговорного пункту 
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Рис. 4.5. Вікно гістограми імітаційної моделі переговорного пункту 

 

Завдання на роботу 

Промоделювати роботу переговорного пункту з різним часом згідно варіанту. 

Загальний час взяти нижче. 

Варіант 1 

Загальний час моделювання системи – 470 хв. 

Варіант 2 

Загальний час моделювання системи – 490 хв. 

Варіант 3 

Загальний час моделювання системи – 500 хв. 

Варіант 4 

Загальний час моделювання системи – 472 хв. 

 

Варіант 5 

Загальний час моделювання системи – 471 хв. 

Варіант 6 

Загальний час моделювання системи – 450 хв. 

Варіант 7 

Загальний час моделювання системи – 460 хв. 

Варіант 8 

Загальний час моделювання системи – 465 хв. 

Варіант 9 

Загальний час моделювання системи – 478 хв. 

Варіант 10 

Загальний час моделювання системи – 479 хв. 

Варіант 11 
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Загальний час моделювання системи – 510 хв. 

Варіант 12 

Загальний час моделювання системи – 512 хв. 

Варіант 13 

Загальний час моделювання системи – 515 хв. 

Варіант 14 

Загальний час моделювання системи – 514 хв. 

Варіант 15 

Загальний час моделювання системи – 532 хв. 

 

Зміст звіту 

 

1) Тема та мета лабораторної роботи; 

2) Короткі теоретичні відомості; 

3) Виконане індивідуальне завдання згідно варіанту; 

4) Висновки по виконаній роботі. 

 

Лабораторна робота №5. Оцінка надійності роботи системи 

Мета роботи: навчитися оцінювати надійність роботи системи. 

Теоретичні відомості 

Постановка завдання 

Розглянемо систему, що має один об'єкт (машину, прилад, верстат, 

комп'ютер і т.д.), що перебуває під дією пуасонівського потоку відмов з 

інтенсивністю λ. Об'єкт, що відмовив, негайно починає ремонтуватися 

(відновлюватися). Розподіл часу відновлення будемо припускати 

експоненціальним з інтенсивністю μ. Потрібно оцінити надійність роботи 

такої системи, тобто обчислити: 

 коефіцієнт використання (готовності) об'єкта; 

 середній час відновлення об'єкта. 

 

Виявлення основних особливостей 

Розглянуті в системі потоки відмов найбільше повно відповідають 

реаліям життя й характеризуються наступними особливостями: 

 відмови об'єкта відбуваються по одному, тобто ймовірність відмови двох 

і більше елементів об'єкта одночасно дуже мала, і нею можна зневажити 

(поток вимог ординарний); 

 імовірність наступних відмов об'єкта в будь-який момент часу не 

залежить від попередніх відмов – поток відмов без післядії; 

 поток відмов стаціонарний. 
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Потоки відмов, у яких є всі перераховані вище особливості, називаються 

найпростішими. 

Інтенсивність відмови об'єкта визначається як величина, зворотна часу 

безвідмовної роботи об'єкта, – : 

. 

Інтенсивність відновлення об'єкта визначається як величина, зворотна 

часу відновлення (ремонту) об'єкта, –  

. 

Розглянемо спочатку рішення завдання аналітичним методом. 

Функціонування такої системи можна представити через всі її можливі стани 

та інтенсивність переходу системи з одного стану в інший. Розглянута система 

може перебувати в одному із двох станів:  – об'єкт працює,  – об'єкт не 

працює (перебуває в стані відмови і ремонтується). Позначимо ймовірності 

станів  і , через  і . 

Зрозумілу, що для будь-якого моменту часу має місце рівність 

. 

Представимо всі можливі стани функціонування системи у вигляді 

розміченого графа станів (рис. 4.1). Кожний прямокутник графа, кількісно 

оцінюваний імовірністю станів  визначає один із всіх можливих станів. 

Стрілки вказують, у який стан об'єкт може перейти й з якою інтенсивністю. 

Перший прямокутник з імовірністю  характеризує стан системи, 

при якому об'єкт простоює через відмову. Із цього положення система може 

перейти тільки в стан . З інтенсивністю μ система може перейти також 

із стану  в стан  після відновлення об‘єкту. 

 
Рис 5.1. Розмічений граф стану об‘єкта 
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Обмежимося розглядом сталого режиму роботи системи, коли основні 

імовірнісні характеристики системи постійні в часі, наприклад протягом року. 

Тоді інтенсивності вхідних і вихідних потоків для кожного стану будуть 

збалансовані. Цей баланс виглядає так: 

 

Позначимо величину  через  і назвемо її коефіцієнтом 

завантаження. Таким чином, ми маємо два рівняння, що описують 

функціонування нашої системи, які можуть бути представлені так: 

 

З першого рівняння можна знайти значення . 

 

З другого рівняння знайдемо значення  

 
Імовірність простою об'єкта визначається так: 

 

Величина  є не що інше, як коефіцієнт готовності системи, а  – 

коефіцієнт простою. Розглянемо систему, що має наступні характеристики: 

одиниця часу; 

одиниця часу. 

По отриманим вище формулах знаходимо коефіцієнти готовності 

системи та простою: 
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Розглянемо тепер рішення цього ж завдання імітаційним методом. 

Побудова імітаційної моделі 

Побудова імітаційної моделі почнемо зі створення заголовка моделі, що 

може бути представлений, наприклад, у такому виді: 

* GPSSW                       Nadejnl_sist.GPS 

************************************ 

*Оцінка надійності роботи* 

*одноканальної системи* 

************************************ 

Генерування інтервалу часу, протягом якого повинна бути проведена 

оцінка надійності роботи одноканальної системи, наприклад протягом усього 

терміну служби системи, виконується за допомогою оператора GENERATE. 

Він у нашому завданні може бути записаний так: 

GENERATE,,,1 

У полі операнда D визначається моделювання однієї системи – 1. Далі 

використовується оператор ASSIGN, у якому визначається число відмов, що 

були в системі, наприклад 10000. Це записується так: 

ASSIGN 1,10000 

Далі моделюється інтервал часу, через який наступає відмова. Для цього 

використовується оператор GENERATE і вбудований експоненціальний 

розподіл. 

Середній час між настаннями відмов становить 10 одиниць часу – третій 

аргумент вбудованої функції експонентного розподілу (Exponential...). Це 

можна представити так: 

Cikl ADVANCE (Exponential (1, 0, 10) ) 

Використання мітки Cikl припускає застосування цього оператора в 

циклі. Далі використається оператор SEIZE (Зайнятий), що визначає, чи 

працездатний об'єкт і чи виконується збір відповідної статистичної інформації. 

Це може виглядати так: 

SEIZE KANAL_OBSL 

У полі операнда А оператора SEIZE дається символьне або числове ім'я 

об'єкту. У нашому завданні каналу обслуговування дане ім'я KANAL_OBSL. 

Далі повинне бути промодельовано час відновлення об'єкта. Для 

моделювання цього процесу використовується оператор ADVANCE 

(Затримати), що у нашому завданні буде виглядати так: 

ADVANCE (Exponential(1,0,20)) 

У полі операнда А виконується звертання до вбудованого в систему 

експоненціального розподілу із вказівкою середнього часу обслуговування 
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машини – 20 одиниць часу. Після відновлення об'єкта повинне бути послане 

повідомлення про це. Це робиться за допомогою оператора RELEASE 

(Звільнити), що у нашому завданні записується так: 

RELEASE KANAL_OBSL 

Потрібно особливо підкреслити, що парні оператори SEIZE і RELEASE, 

що забезпечують збір статистичної інформації з каналу обслуговування, 

повинні мати те саме, але своє унікальне ім'я. 

Для моделювання всіх відмов, що виникають за період використання 

об'єкта, застосуємо оператор LOOP (Цикл). Ця дія може бути записане так: 

LOOP 1,Cikl 

Моделювання закінчується операторами TERMINATE і START, які 

записуються в програмі в такому виді: 

TERMINATE 1 

START 1 

Остаточно наша програма буде виглядати так, як показано на рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Вікно імітаційної моделі оцінки надійності системи 

 

Моделювання системи 

Для моделювання системи виконайте наступні дії: 

 клацніть по пункту File головного меню системи. З'явиться меню, що 

випадає; 

 клацніть по пункту New (Створити) меню, що випадає. З'явиться 

діалогове вікно Новий документ; 

 виділить пункт Model і клацніть по кнопці ОК. З'явиться вікно моделі, у 

якому введіть дану програму. 

Викликати вікно для представлення імітаційної моделі в системі GPSSW 

можна також, нажавши комбінацію клавіш Ctrl+Alt+S. 

Після створення імітаційну модель необхідно відтранслювати і запустити 

на виконання. Для цього: 

 клацніть по пункту Command головного меню системи або натисніть 

комбінацію клавіш Alt+C. З'явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Create Simulation (Створити виконувану модель) 

меню, що випадає. 
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В імітаційній моделі є керуюча команда START, отже, вихідна 

імітаційна модель буде транслюватися, і якщо в ній немає помилок, то 

почнеться процес моделювання системи. 

Перед початком моделювання можна встановити вивід тих параметрів 

моделювання, які потрібні користувачеві. Для цього: 

 клацніть по пункту Edit (Виправлення) головного меню системи або 

натисніть комбінацію клавіш Alt+E. З'явиться меню, що випадає; 

 клацніть по пункту Settings (Установки)  меню, що випадає. З'явиться 

діалогове вікно SETTINGS для даної моделі; 

 клацніть по вкладці Reports (Звіти), у якій можна встановити потрібні 

вихідні дані. Для нашого приклада це може виглядати так, як показано на рис. 

5.3. 

Наявність галочки у віконцях говорить про те, що ця інформація буде 

виведена у вікні результатів моделювання. У нашому прикладі буде виведена 

інформація з каналів обслуговування. 

Результати моделювання представлені у вікні REPORT, показаному на 

рис.5.4. 

 
Рис. 5.3. Вікно SETTINGS з установками для імітаційної моделі оцінки 

надійності системи 

 
Рис. 5.4. Вікно REPORT із фрагментом результатів моделювання оцінки 

надійності системи 
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У верхньому рядку вікна REPORT вказується: 

 START TIME (Початковий час) – 0.000; 

 END TIME (Час закінчення) – 303748.189; 

 BLOCKS (Число блоків) – 8; 

 FACILITIES (Число каналів обслуговування) – 1; 

 STORAGES (Число накопичувачів) – 0. 

Нижче вказуються результати моделювання каналу обслуговування під 

іменем Kanal_obsl: 

 ENTRIES (Число входів) – 10000; 

 UTIL. (Коефіцієнт використання) – 0.666; 

 AVE. TIME (Середній час обслуговування) – 20.229; 

 AVAIL. (Доступність) – 1; 

 OWNER (Можливе число входів) – 0; 

 PEND – 0; 

 INTER – 0; 

 RETRY (Повтор) – 0; 

 DELAY (Відмова) – 0. 

Порівнюючи результати рішення завдання аналітичним і імітаційним 

методами, бачимо, що вони практично повністю збігаються. Коефіцієнт 

готовності системи при рішенні аналітичним методом дорівнює 0,333, а 

імітаційним: 1 - 0,666 = 0,334. 

Завдання на роботу 

Оцінити надійність системи, число відмов, що були в системі згідно варіанту. 

Варіант 1 

Кількість відмов в системі: 10000. 

Варіант 2 

Кількість відмов в системі: 10050. 

Варіант 3 

Кількість відмов в системі: 10100. 

Варіант 4 

Кількість відмов в системі: 10150. 

Варіант 4 

Кількість відмов в системі: 10200. 

Варіант 5 

Кількість відмов в системі: 10250. 

Варіант 6 

Кількість відмов в системі: 10300. 

Варіант 7 

Кількість відмов в системі: 10350. 

Варіант 8 

Кількість відмов в системі: 10400. 
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Варіант 9 

Кількість відмов в системі: 10450. 

 

Варіант 10 

Кількість відмов в системі: 10500. 

Варіант 11 

Кількість відмов в системі: 10550. 

Варіант 12 

Кількість відмов в системі: 10600. 

Варіант 13 

Кількість відмов в системі: 10650. 

Варіант 14 

Кількість відмов в системі: 10700. 

Варіант 15 

Кількість відмов в системі: 10750. 

 

Зміст звіту 

 
1) Тема та мета лабораторної роботи; 

2) Короткі теоретичні відомості; 

3) Виконане індивідуальне завдання згідно варіанту; 

4) Висновки по виконаній роботі. 

 

 
 

Лабораторна робота № 6 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ МАСОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Мета роботи: Дослідження основних характеристик найпростіших систем масового 

обслуговування (СМО) методом аналітичного моделювання, аналіз і обробка даних. 

6.1 Теоретична частина 
Системою масового обслуговування називається будь-яка система, призначена 

для обслуговування будь-яких заявок, що надходять до неї у випадкові моменти 

часу. Приклади СМО: телефонна станція, бюро ремонту,квиткова каса, перукарня, 

персональний комп'ютер (ПК) тощо. 

Будь-який пристрій, що безпосередньо, займається обслуговуванням  заявок, 

називається каналом обслуговування (або) приладом. СМО бувають як одно, так і 

багатоканальними. Приклад одноканальної СМО – квиткова каса з одним касиром; 

приклад багатоканальної – та ж каса з кількома касирами. 

Розрізняють СМО з відмовами і СМО з чергою (очікуванням). У СМО з відмовами 

заявка, що прийшла в момент часу, коли всі канали зайняті, отримує відмову, 

залишає СМО і в подальшій її роботі не бере участь. У СМО з чергою заявка, що 
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прийшла в момент зайнятості всіх каналів, не покидає СМО, а стає в чергу і чекає, 

поки не звільниться якийсь канал. Кількість місць у черзі може бути як обмеженою, 

так і необмеженою. При нульовому числі місць у черзі СМО з чергою 

перетворюється в СМО з відмовами. Черга може мати обмеження і за часом 

очікування заявки. Такі СМО називаються системами з нетерплячими клієнтами. 

СМО з чергою розрізняються не тільки за обмеженням черги, а й за дисципліною 

обслуговування: обслуговуються заявки в порядку надходження або у випадковому 

порядку, або ж деякі заявки обслуговуються позачергово (так звані СМО з 

пріоритетом). Пріоритет може мати кілька рівнів або рангів. 

Багатофазна СМО являє собою послідовність обслуговуючих пристроїв. При цьому 

вхідний потік заявок наступної фази є вихідним потоком попередньої фази. 

Для позначення типу СМО Кендалом і Башаріним запропонована система 

позначень, що мають вигляд .  Тут   - позначення закону розподілу 

ймовірностей для інтервалів надходження заявок,  - позначення закону розподілу 

ймовірностей для часу,   - число каналів обслуговування,   - число місць у черзі. 

Позначення законів розподілу в позиціях   і     виконується зазвичай  літерами з 

наступного списку: 

М – експоненціальний, 

E
k
- ерланговський порядку  k, 

 R – рівномірний, 

 D – детермінований (постійна величина), 

 G – довільний (будь-якого виду) і т.д.  

Якщо число місць у черзі не обмежено, то позиція     не вказується. 

Наприклад, 1MM  означає найпростішу СМО  (обидва розподіли екпонентні, 

канал обслуговування один, черга не обмежена), а позначення  

1002DR    відповідає СМО з рівномірним розподілом інтервалів надходження 

вимог, фіксованим часом їх обслуговування, двома каналами і 100 місцями  в 

черзі. У цій СМО  заявки , що приходять  в моменти, коли всі місця в черзі  

зайняті, залишають систему (тобто губляться). 

 У даній лабораторній роботі досліджуються найпростіші СМО, тобто 

потоки подій найпростіші (стаціонарні пуасоновські). Потік виявляється 

найпростішим, тільки якщо час обслуговування є випадковою величиною, що 

має показниковий розподіл. Для такого потоку ймовірність  настання за 

проміжок часу [0,t] n подій є )(exp
!

)(
)( t

n

t
tPn




 , а математичне очікування 

числа подій, що настали за час t, ,t де  - середнє число подій, що наступають 

в одиницю часу. Величину   в випадку пуасонівського потоку називають 

інтенсивністю потоку подій, що наступають в одиницю часу. 

 У термінах СМО описують багато реальних систем: обчислювальні 

системи, вузли мереж зв‘язку, системи посадки літаків, магазини, виробничі 

ділянки – будь-які системи, де можливі черги та (або) відмови в 

обслуговуванні. 
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 Наприклад, в обчислювальній системі  роль обслуговуючого приладу 

відіграє ПК, роль заявок – вирішувані задачі. Джерелом заявок служать 

термінали користувачів. 

 Моментом видачі заявки є момент натискання клавіші для подачі 

директиви про запуск завдання на рішення. Операційна система (ОС) ПК 

виконує роль диспетчера: визначає черговість вирішення задач. У ролі 

осередків буфера виступають осередки пам‘яті ПК, що зберігають відомості 

про завдання, які потребують вирішення. 

 Розглянемо найпростіші (вони ж експонентні) СМО і відповідні їм 

аналітичні моделі. 

 Найпростіша одноканальна система масового обслуговування  1MM  

визначається наступними властивостями. СМО має канал. У СМО приходять заявки. 

Якщо СМО порожня (немає заявок), то заявка займає канал. Потім наступна, що 

приходить в непорожню СМО, заявка стає в чергу останньою. Будь-яка заявка, яка 

зайняла канал, обслуговується, звільняє канал і йде із СМО. Якщо в момент відходу 

черга непорожня, перша в ній заявка виходить з черги і займає канал. 

 Кружком (рисунок 6.1) позначений канал, трьома прямокутниками – черга. 

 Стрілки вказують напрямок руху заявок, крапки у стрілок – вхід і вихід  СМО. 

Надходжені заявки утворюють пуасоновський потік подій. Це означає, що час між 

надходженнями будь-яких двох послідовних заявок є незалежна випадкова величина 

з експоненціальною функцією розподілу ймовірностей 

 

                                         e
xV

xF


1)( .                                                             (6.1)  

                               
                                         Рис. 6.1. Позначення в СМО 

 

 Параметр V – інтенсивність потоку заявок. Тобто середнє число заявок, 

що приходять в одиницю часу, дорівнює V. В подальшому інтенсивність 

приходу заявок в СМО будемо позначати через   . Час обслуговування заявки 

-  також незалежна випадкова величина з експоненціальною функцією 

розподілення ймовірностей виду (6.1).Але параметр  V в цьому випадку має 

інше значення. Будемо позначати його через  . Величину 1/  , рівну 

середньому часу обслуговування заявки, позначимо через обсT


. 

 У вигляді одноканальної експонентної СМО можна промоделювати, 

наприклад, периферійний пристрій мультипрограмної обчислювальної 

системи. Тоді прибуття заявок будуть відповідати зверненням програм до 

пристрою для виконання операції введення або виведення інформації;   буде 

інтенсивністю таких звернень,  обсT


 - середнім часом виконання необхідної 

операції. 
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 Одноканальна експонентна СМО  задається параметрами  , обсT


. Мета її 

аналізу полягає в розрахунку характеристик, найважливіші з яких наступні: 

 - коефіцієнт завантаження ;        

 - середня довжина  L черги; 

 - середнє число M заявок в СМО; 

 - середній час очкТ   очікування обслуговування; 

 - середній час перТ  перебування заявки в СМО. 

 Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою: 

  

                                 ρ = λ · обс
Т .                                                               (6.2)  

   Якщо виконується умова 

                                             ρ     1, (6.3) 

то існує стаціонарний функціонування СМО. У стаціонарному режимі всі 

ймовірнісні характеристики системи є постійними величинами в часі. Події, що 

відбуваються в СМО, залишаються прицьому випадковими. Якщо (6.3) не 

виконується, то стаціонарного режиму у СМО не існує.  

У стаціонарному режимі середнє число М заявок в СМО постійне, тому 

середня кількість заявок, що приходять у СМО в одиницю часу, дорівнює 

середньому числу заявок, в одиницю часу, що йдуть з СМО. Отже, в 

стаціонарному режимі інтенсивність потоку відхідних заявок дорівнює λ. 

Коефіцієнт завантаження ρ в стаціонарному режимі є: 

а) середнє значення тієї частини одиниці часу, протягом якої канал 

зайнятий; 

 б) ймовірність того, що канал зайнятий; 

 в) середнє число заявок в каналі. 

 У подальшому мова буде йти тільки про стаціонарні значення 

характеристик. 

 Середня довжина черги (середнє число заявок в черзі) в одноканальній 

експонентній СМО розраховується за формулою: 

                              L=




1

2

.                                                                        (6.4) 

Середнє число М заявок  в СМО дорівнює сумі середнього числа L заявок 

в черзі і середнього числа ρ заявок в каналі:  

                                M=




1
.                                                                          (6.5) 

Заявка переміщується в черзі в середньому з постійною швидкістю. 

Середнє число переходів заявки в черзі на одне місце вперед за одиницю часу, 

що дорівнює   λ. 

При такій швидкості переміщення L переходів відбудеться за час, що 

дорівнює в середньому 
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1

обс

оч

Т
Т .                                                              (6.6) 

З формули (6.6) отримуємо середній час проходження заявки через чергу. 

Це є середній час очікування. 

Середній час перебування заявки в СМО є сума середнього часу 

очікування та середнього часу обслуговування заявки: 

                                      



1

обс
пр

Т
T                                                               (6.7) 

Ймовірність наявності в системі k вимог визначається за допомогою 

геометричного закону розподілу у вигляді   ,...2,1,0,)1(  kk    

Характеристики (6.2) – (6.7) можуть давати цінну інформацію про 

модельовану у вигляді СМО систему. Нехай, наприклад, СМО зображує 

периферійний пристрій обчислювальної системи. Тоді    ρ рівний коефіцієнту 

використання пристрою, (1- ρ) – коефіцієнту простою. Необхідно, що 

коефіцієнт використання був досить високий. 

Величина   перТ характеризує середній час, протягом якого програми 

чекають звільнення пристрою. У цей час програми фактично ―простоюють‖. 

Бажано, щоб він був досить малий. 

Багатоканальна експонентна СМО відрізняється від одноканальної 

наступним. Число каналів в ній більше одного. Заявка, що приходить, стає в 

чергу, якщо всі канали зайняті. В іншому випадку заявка займає вільний канал.  

  Багатоканальна експонентна СМО задається трьома параметрами: 

інтенсивністю V приходу заявок, середнім часом  T   обслуговування і числом 

K  каналів. На рисунку 6.2 зображена двоканальна СМО.  

      
 

               Рис. 6.2. Двоканальна експонентна СМО 

 

Формули для розрахунку характеристик багатоканальної експонентної 

СМО не на багато складніші формул (6.2) – (6.7). 

Коефіцієнт завантаження визначається у вигляді 

                                           
К

Т обс
  ,                                                         (6.8) 

де К – кількість каналів. 

Його значення має відповідати умовній стаціонарності (6.3). 
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Середня довжина черги в блоці очікування 

 

                                         L= ,

1!

)(
2

1

0


















К

T
KK

Т

обс

К

обс




                                               (6.9) 

 

де   0  - стаціонарна ймовірність того, що в СМО немає заявок. Ця 

ймовірність визначається у вигляді 
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 .                                     (6.10) 

 

Інші характеристики обчислюються через параметри СМО наступним 

чином: 

 

                                       М = L + K∙ρ ,                                                           (6.11) 

                                          ,


L
T оч 


                   (6.12) 

                                          .обсочпр TTT


                           (6.13) 

  Багатоканальну СМО можна поставити у відповідність, наприклад, 

багатопроцесорному блоку обчислювальної системи, що має загальну пам‘ять 

для всіх процесорів і, отже, загальну чергу завдань. 

Сукупність СМО утворюють мережу масового обслуговування (МеМО), 

в якій заявки з виходів одних СМО можуть надходити на входи інших 

відповідно до маршрутної матриці. Вхідним потоком заявок СМО будемо 

називати потік заявок, що приходять на вхід окремої СМО із зовнішнього 

середовища МеМО, тобто з виходу будь-якої СМО. У загальному випадку 

число вхідних потоків МеМО дорівнює числу СМО. При цьому окремі СМО 

відображають функціонально самостійні частини реальної системи, зв‘язки 

між СМО – структуру системи, а вимоги, циркулюючі по МеМО – складові 

матеріальних потоків (повідомлення (пакети) в комунікаційній мережі, 

завдання в мультипроцесорних системах, контейнери вантажопотоків тощо). 

Перехід заявок між вузлами МеМО відбувається миттєво відповідно з 

перехідними ймовірностями ijij pNjip ,,1,,  - ймовірність того, що заявка після 

обслуговування у вузлі  i  перейде у вузол  j. Природно, якщо вузли 

безпосередньо не пов‘язані між собою, то ijp  = 0. Якщо із i-го вузла перехід 

тільки в один який-небудь вузол, то ijp = 1. 

Таким чином, експонентною (найпростішою) будемо називати МеМО, 

що відповідає таким вимогам: 
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- вхідні потоки МеМО пуасоновські; 

- у всіх N СМО час обслуговування заявок має експонентну функцію 

розподілу ймовірностей, і заявки обслуговуються в порядку приходу; 

               - перехід заявки з виходу i-ої СМО на вхід  j-ої є незалежною 

випадковою подією, що має ймовірність 0;,1,, iij pNjip  - ймовірність виходу 

заявки з МеМО. 

                Якщо заявки приходять в мережу і йдуть з неї, то мережа називається 

розімкнутою. Якщо заявки не приходять в мережу і з неї не йдуть, мережа 

називається замкнутою. Число заявок в замкнутій мережі постійне. 

 

6.2 Приклад аналізу МеМО 

 

     Розімкнута експонентна МеМО задається наступними параметрами: 

    1) числом   N  СМО; 

      2) числом   К1,..., KN   каналів в СМО 1 ,…, N; 

      3) матрицею  ijP   ймовірностей передач  i = 1,…,N; j = 0,…,N (рисунок 

6.3); 

              4) інтенсивностями  I1,..., IN  вхідних потоків заявок; 

               5) середнім часом обслуговування   1обсТ ,..., обсNТ   заявок в СМО. 

               Наприклад, МеМО (рисунок 6.4) буде задана чисельно:   

 

1)  N=3; 

2)  K1=1; K2=1; K3=2; 

3) P
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 4)      I1 = 1; I2 = 0; I3 = 0; 

  1обсТ  = 0,07;  2обсТ = 0,06; .35.03 обсТ  

 

Рис. 6.3 Матриця ймовірностей передачі 
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      Рис. 6.4 Розімкнена експонентна МеМО 

 

За допомогою МеМО можна промоделювати, наприклад, обчислювальну 

систему. Тоді вхідні потоки заявок МеМО будуть зображувати запити, що 

надходять на вхід обчислювальної системи, окремі СМО відповідатимуть 

етапам їх обробки на пристроях (процесорах, периферійних пристроях тощо), 

вихідні заявки МеМО – результатам обробки запитів. 

У експоненційної МеМО потік заявок на вході СМО складається з 

вхідного потоку МеМО (можливо, що має нульову інтенсивність) і з потоків, 

що надходять з виходів СМО. Зокрема, характеристики СМО відповідають 

формулам (6.2) – (6.13). Тому для їх розрахунку в заданій МеМО досить 

знайти інтенсивності λ1,...,λN  вхідних потоків СМО. 

Знаходження інтенсивностей λ1,...,λN  здійснюється на основі рівнянь 

балансу мережі з урахуванням простих властивостей злиття  та розгалуження  

потоків. 

  При злитті  n потоків заявок з інтенсивностями  λ1,...,λN  утворюється 

потік, що має інтенсивність λ = λ1+,...,+λn  .  При розгалуженні потоку з 

інтенсивністю λ на n напрямків ймовірності переходу заявок, які дорівнюють  

р1,..., рn, утворюється n потоків з інтенсивностями  λр1,..., λрn  відповідно. 

   У  стаціонарній МеМО середнє число заявок в будь-якій її фіксованій 

частині постійне. Звідси випливає, що сумарна інтенсивність потоків, що 

входять, дорівнює сумарній інтенсивності потоків, що виходять. Запис цього 

закону в математичній формі називається рівнянням балансу. Виділяючи різні 

частини в МеМО і складаючи для них рівняння балансу, можна отримати 

систему рівнянь, що зв‘язує невідомі інтенсивності λ1,...,λN  з відомими λ1,...,λN . 

Зазвичай при цьому як окремих частин МеМО виділяють всю СМО. У цьому 

випадку для  N невідомих є  N рівнянь. Можна додати до них рівняння балансу 

для вхідних і вихідних потоків всієї МеМО. Тоді отримаємо N + 1 рівняння, і 

одне з них можна використовувати як перевірочне. 
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   Наприклад, баланс інтенсивностей в мережі  можна врахувати, 

позначаючи інтенсивності на входах і виходах СМО і МеМО так, як показано 

на рисунку 6.5. 

   Застосовуючи властивості злиття і розгалуження потооків, запишемо, 

що 
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                                                                                 (6.14) 

 

 
 
                                  Рис. 6.5 Баланс інтенсивностей 

 

 При відомих I1=1, р1=0,1; р2=0,5; р3=0,4 з останніх трьох рівнянь 

знаходимо λ1=10, λ2=5, λ3=4. Використовуючи перше рівняння в (6.14) для 

перевірки, підставляємо в нього знайдені значення інтенсивностей і отримуємо 

тотожність 10 = 1 + 5 + 4, яка підтверджує правильність зроблених обчислень. 

 

Перевірка стаціонарності МеМО 

 

МеМО стаціонарна, якщо стаціонарні всі СМО, тобто якщо 

 

                                   ,1j      j = N,1 .                                                     (6.15) 

Перевірити ці умови після того, як визначені λj , не важко.  Наприклад, 

для МеМО (рисунок 6.5) вираз (6.15) виконується, оскільки   
;3,006,05;7,007,010 222111  обсобс ТТ   

ρЗ = λЗТобсЗ/2=4∙0,35/2=0,7.  

 

Для стаціонарної експоненційної МеМО з відомими інтенсивностями  λj 

розрахунок локальних характеристик зводиться до застосування (6.2) – (6.13). 
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 Наприклад, для МеМО (рисунок 6.5) знаходимо, що 

ρ1= 0,7; L1= 1,63; M1= 2,33;  

1очT =0,163; 1перT =0,233; ρ2=0,3; 

L2=0,13;  M2=0,43;  2очT =0,026;   2перT =0,086;     ρ3=  0,7; β0=0,176; L3=0,402;  

 M3= 1,802; 3очT =0,1; 3перT =0,45.       

 

6.3 Варіанти завдань 

 

1. Одноканальна СМО з відмовами являє собою одну телефонну  

лінію, на вхід якої надходить найпростіший потік викликів з інтенсивністю  

λ = 0.3 виклик/хв. Середня тривалість розмови обсT


 = 3 хв., час розмови має 

показниковий розподіл. Визначити пропускну спроможність СМО, обсяг 

буфера (довжину черги) на лінії, а також ймовірність відмови в 

обслуговуванні. 

2. Залізнична сортувальна гірка, на яку подається найпростіший потік  

складів з інтенсивністю   = 2 склади/годину, являє собою одноканальну СМО 

з необмеженою чергою. Час обслуговування складу на гірці має показниковий 

розподіл із середнім значенням обсT


 = 20 хв. Визначити середнє число складів, 

пов‘язаних з гіркою, середнє число складів у черзі, середній час перебування 

складу в СМО, середній час перебування складу в черзі. 

3. Автозаправна станція має дві колонки (N = 2). Майданчик біля  

станції допускає одночасне очікування не більше 4 автомашин. Потік 

автомашин, що прибувають на станцію, найпростіший з інтенсивністю λ = 1 

машина / хв. Час обслуговування автомашини – показниковий із середнім 

значенням обсT


 = 2 хв. Визначити характеристики станції: пропускну 

спроможність станції, ймовірність відмови обслуговування, середнє число 

автомашин в черзі і в СМО, середній час перебування автомашин в черзі і в 

СМО, середня кількість зайнятих каналів. 

4. У зуболікарському кабінеті три крісла (N == 3), а в коридорі є три 

стільці для очікування прийому. Потік клієнтів – найпростіший з 

інтенсивністю   = 1,2 клієнта / год. Час обслуговування клієнта – 

показниковий із середнім значенням обсT


 = 20 хв. Якщо всі три стільці в 

коридорі зайняті, клієнт в чергу не стає. Визначити середнє число клієнтів, що 

обслуговуються кабінетом за годину, середню частку обслужених клієнтів з 

числа тих, хто прийшов, середню кількість зайнятих стільців в коридорі, 

середній час, який клієнт проведе в коридорі і в кабінеті. 

5. СМО – квиткова каса з одним віконцем (N = 1) і необмеженою  

чергою. Каса продає квитки в пункти А і В. Пасажирів, охочих купити квиток 

в пункт А, проходить в середньому троє за 20 хв., пункт В – двоє за 20 хв. 

Потік пасажирів можна вважати найпростішим. Касир в середньому 
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обслуговує трьох пасажирів за 10 хв. Час обслуговування – показниковий. 

Визначити характеристики СМО: середнє число заявок в СМО, середнє число 

пасажирів в черзі, середній час перебування пасажирів у системі, середній час 

простоювання пасажирів в черзі. 

6. Одноканальна СМО – ПК, на яку надходять заявки (вимоги на  

розрахунки). Потік заявок – найпростіший з інтенсивністю 10 вимог / хв. Час 

обслуговування обсT


 = 8 хв. Визначити середнє число  заявок в СМО і середнє 

число заявок в черзі, а також середні часи перебування заявки в системі  і в 

черзі. 

7. Технічні пристрої (ТП) на підприємстві можуть час від часу  

виходити з ладу. Потік відмов ТП – найпростіший з інтенсивністю  = 1,6 

відмови на добу. Середній час відновлення (ремонту) ТП дорівнює 0,3 ТП / 

годину. Визначити середню частку часу, протягом якого ТП працює, 

визначити середнє число ТП на підприємстві і середнє число ТП в черзі. 

8. СМО – взуттєвий магазин, в якому проходять три фази  

обслуговування: 1-а – примірка і вибір взуття, 2-а – сплата грошей в касу, 3–я 

– отримання покупки. Потік покупців найпростіший  = 45 осіб / год. У відділі 

примірки є 4 стільця.  Середній час примірки та вибору взуття дорівнює 5 хв. 

Потім покупець направляється в касу, де вдруге стає в чергу. Середній час 

оплати дорівнює 1 хв. Після оплати покупець йде на контроль, де стає в нову 

чергу і отримує покупку. На контролі працюють три продавця. Середній час 

видачі покупки 2 хв. Всі потоки подій – найпростіші. Розглядаючи магазин як 

трифазну СМО, знайти характеристики її ефективності: середнє число 

покупців у черзі до першої, другої, третьої фаз обслуговування; середній час 

перебування покупця в першій, другій і третій фазах обслуговування. 

9. На залізничну станцію надходить найпростіший потік складів з  

інтенсивністю   = 1,2 склади / год. Середній час обслуговування складу обсT


 = 

30 хв. Оцінити характеристики ефективності станції: середнє число складів на 

станції, середній час очікування складом черги на обслуговування. 

            10.Залізнична каса має два віконця, в кожному з яких продаються 

квитки в два пункти: Санкт – Петербург і Київ. Потоки пасажирів, що купують 

квитки до Санкт – Петербургу і до Києва за інтенсивністю однакові,  = 0,45 

пас. / хв. Середній час обслуговування пасажира 2 хв. Надійшла 

раціоналізаторська пропозиція: для зменшення черг зробити обидві каси 

спеціалізованими – у першій касі продавати квитки тільки в Санкт-Петербург, 

а в другій – тільки в Київ. Вважаючи у першому наближенні всі потоки подій 

найпростішими, перевірити розумність цієї пропозиції. 

 

6.4 Склад звіту 

 

- Опис задачі та її інтерпретація в моделі СМО. 
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- Математична модель СМО. 

- Розрахунок локальних характеристик СМО. 

- Аналіз результатів розрахунку СМО. 

- Висновки про виконану роботу. 

 

 

 

                              Лабораторна робота № 7          

                             РОЗРАХУНОК СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

                                         ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНИХ СМО 

 

 Мета роботи:  Дослідження системних характеристик властивостей 

експонентних мереж масового обслуговування, розрахунок і аналіз необхідних 

характеристик варіантів МеМО. 

 

7.1 Теоретична частина 

 Застосовуючи властивості злиття і розгалуження потоків, згідно рисунку 

7.1 запишемо: 
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                      Рис. 7.1 Баланс інтенсивностей 

 

 При відомих I1=1, р1=0,1; р2=0,5; р3=0,4 з останніх трьох рівнянь 

знаходимо λ1=10, λ2=5, λ3=4. Використовуючи перше рівняння в (7.1) для 
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перевірки, підставляємо в нього знайдені значення інтенсивностей і отримуємо 

тотожність 10 = 1 + 5 + 4, яка підтверджує правильність зроблених обчислень. 

 Характеристики МеМО визначаються зазвичай  на рівні середніх значень 

і діляться на локальні та системні. До локальних характеристик МеМО 

відносяться характеристики всіх МеМО, що входять в неї. Системні 

характеристики відображають властивості мережі в цілому, що розглядаються 

як єдина, неподільна на частини система. 

 Найбільш важливими системними характеристиками МеМО є: 

1) Середній час перТ в мережі. Часом перебування в мережі називається  

час між приходом заявки в мережу і її відходом з мережі. 

2) Передавальні коефіцієнти. Нехай заявка входить в мережу з i-го  

вхідного потоку. Її маршрут в мережі випадковий, тому і випадкове число 

надходжень в j-у СМО за час перебування в мережі. Середнє значення a
JI
 

цього числа надходжень будемо називати передавальним коефіцієнтом. Він 

однозначно визначається для будь-яких i, j  матрицею Р ймовірностей передач. 

3) Вхідні середні часи FF N,,1 
 перебування в мережі. Величина F j

  

визначається  як середній час перебування в мережі заявки, що надходить  з    

j-го  вхідного потоку ),1( Nj  . 

4)  Умовні пропускні спроможності  NBB ,....,1 . Припустимо, що в  

заданій  МеМО значення інтенсивності I j
 замінено на максимальне значення, 

при якому мережа ще є стаціонарною.  Це значення B j
 будемо називати 

умовною пропускною здатністю  по входу j.  

 При заданих  )( jkI k   мережа стаціонарна для будь-яких значень IjBj. 

5) Абсолютні пропускні спроможності Aj. Припустимо, що в заданій  

МеМО інтенсивності всіх вхідних потоків, крім j-го, замінені на нульові, а jI - 

замінена на максимальне значення, при якому мережа ще стаціонарна. Це 

значення Aj будемо називати абсолютною пропускною здатністю по j-му 

входу. 

Якщо Ij>Aj, тоді мережа нестаціонарна, які б не          були інтенсивності 

решти вхідних потоків. 

6) Запаси NDD ,....,1  за пропускними здатностями. Запас Dj=Bj-Jj, Nj ,1 .   

Запас Dj показує, наскільки може бути збільшена інтенсивність приходу 

заявок на j-му вході (при заданих решти входів) без порушення умови 

стаціонарності.         

Якщо в вигляді МеМО моделюється деяка реальна система, тоді 

характеристики (6.2) – (6.7) (див. лабораторну роботу №6) можуть дати цінну 

інформацію про властивості цієї реальної системи. Наприклад, якщо МеМО 

зображує обчислювальну систему реального часу, тоді середній час 

перебування Е характеризує середній час відповіді системи, а запаси Dj  
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виражають готовність системи продовжувати стійке функціонування при 

збільшенні навантаження (інтенсивності запитів ) по тому або іншому входу. 

Середній час перебування заявки в МеМО розраховується за формулою: 
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де .,...,1 nIII   Ця формула виводиться нижче. 

Для МеМО (рис. 7.1) маємо 
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Передатні коефіцієнти 

Важлива і  корисна властивість передатних коефіцієнтів полягає в 

наступному. В стаціонарному режимі при будь-яких I1+,...,+ IN  для  λ1...,λN   

справедливо 
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    (7.3) 

Звернемо увагу на то, що рядок передатних коефіцієнтів в (7.3) 

представляє собою стовбець матриці ||αij||. Система (7.3) виражає інтенсивності 

λi поступлення заявок в СМО через інтенсивності I1 +,...,IN вхідних потоків 

мережі. Значення коефіцієнтів αij однозначно визначаються матрицею p 

імовірностей передач. Із (3.4) виходить, що при 

I2=..=IN=0, I1=1 має місце 

 



















NN 1

122

111








      (7.4) 

Це дозволяє знайти рядок коефіцієнтів α1і - матриці ija  шляхом розв‘язку 

рівнянь балансу мережі для випадку 0...,1 21  NIII : згідно (7.4), знайдені 

значення N ...1 будуть чисельно рівними коефіцієнтам n111... . Аналогічно для 

випадку, коли IК,=1, решта 0iI . Розв‘язок рівнянь балансу буде давати 

значення kNk  ...1 . Виходячи із цього, можна рекомендувати наступний 

алгоритм обчислення матриці ija . 

1) Скласти рівняння балансу мережі, які включають 

інтенсивності  I1...IN  в буквеному  вигляді. 

          2) Покласти k=1. 

3)  Розв‘язати рівняння балансу для випадку, коли Iк=1 решта Ii=0.  
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Отримані значення λ1,...,λN записати в к-ий рядок матриці передатних 

коефіцієнтів. 

4) Покласти k=k+1, 

          5)Якщо   k<N, перейти до кроку 3, інакше до кроку 6. 

 6) Кінець. 

Знайдемо, наприклад, матрицю ||αij||  для МеМО (рис.7.1), складемо 

рівняння балансу: 
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                     (7.5)                              

Розв‘яжемо ці рівняння для I1=1, l2=I3=0. Отримаємо λ1=10, λ2=5, λ3=4. 

Для І2=1, І1=І3=0 розв‘язком буде λ1=10, λ2=6, λ3=4 і для I3=l, Ii=I2=0 отримаємо 

λ1=10, λ2=5, λ3=5. 

Отже, матриця ||αij|| цієї МеМО має вигляд: 

                                    10    5    4  

                                      10    6    4                                                                   

                                       10    5    5 

 

Властивості суми, суміші і суми випадкового числа доданків 

Середнє значення суми випадкових величин дорівнює сумі їх середніх 

значень, для y = x1+...+ xn справедливо 

M(y) = M(x1)+...+ M(xn).   (7.6) 

Сумішшю випадкових величин х1,...,хn називається величина z, яка 

приймає значення х1 з ймовірністю р1, хn - з ймовірністю рn. Вибір i-ї 

випадкової величини хi і її значення статистично незалежні. 

Суміш володіє наступною властивістю: 

M (z) = p1 M (x1) + ... + pn M (xn) .   (7.7) 

Властивості суми і суміші легко виводяться із визначення понять функції 

розприділення імовірностей і математичного сподівання. Сумою τ випадкового 

числа доданків назвемо суму виду τ = х1i+…+ Xγ ,число γ  доданків випадкове; 

хі - незалежні випадкові величини з однаковими середніми М{хг) = М(х). Тоді 

М(τ) =М(γ)М(х).  (7.8) 

Властивість (7.8) отримується із (7.6) і (7.5). 

Вхідний середній час перебування в мережі заявки 

Розглянемо МеМО (рис. 7.2) і прослідкуємо, як. формується вхідний час 

перебування в мережі заявки першого потоку. Бачимо, що цей час  

перебування в СМО1, який складає  в середньому 1перT . Другий доданок з 

імовірністю Р10 дорівнює нулю (заявка виходить із мережі), з імовірністю р12 

дорівнює вхідному часу перебування для входу 2 (заявка входить в мережу 

через СМО2) і з імовірністю р13 - вхідному часу перебування для входу 3. Із 
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властивості суміші випливає, що в середньому другий доданок складає 

величину 

               р10-0 + p12F2 + P13F3 = P12F2 + P13F3. 

 В цілому середній вхідний  час перебування F1 за властивістю суми 

дорівнює сумі середніх значень першого і другого доданків: 

        F1 =Тпер1 + p12 F2 + p13 F3.                                   (7.9)          

Розмірковуючи аналогічно про вхідні середні часові терміни 

перебування F2 і F3, можна записати для них схожі з (7.9) рівняння, які разом з 

(7.9) творять наступну систему рівнянь: 
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Із цієї системи при відомих перjT  (які знайдені при розрахунку схеми на 

рис. 7.2)  неважко знайти F1 = 4,56; F2 = 4,64;   F3 = 5,01. 

За  аналогією з виразом (7.10) можна скласти рівняння відносно Fі  для 

будь-якої експоненціальної МеМО. 

Характеристики Fі, можуть бути обчислені і без (7.10) за  формулою 
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В цьому випадку рівняння виду (7.10) можна використати для перевірки 

правильності обчислень, виконаних згідно (7.11). 

Формулу (7.11) можна отримати  наступним чином. Нехай заявка входить 

в МеМО по i-му входу. Її середнє число відвідування j-ої СМО становить αij. 

При кожному відвідуванні заявка затримується в середньому на час перT . За 

властивостями суми випадкового числа доданків сумарний час знаходження 

заявки в j-ій СМО складе перijT . Загальний час перебування заявки в МеМО 

складається із суми термінів часу, проведених в кожній СМО. За 

властивостями суми із цього слідує (7.11). 

Виведемо тепер формулу для обчислення середнього часу перебування 

Тпер заявки в мережі. Цей середній час визначається для довільної заявки, що 

приходить в мережу, без розпізнавання того, за яким входом вона поступає. 

Нехай ip  для такої заявки означає імовірність того, що вона увійшла за входом 

1, ..., рN - імовірність того, що вона увійшла за входом N. Із властивості суміші 

перT = P1F1 + …+ PNFN = 


N

i

ii Fp
1

. 

Оскільки  рi = Ij/I, де  I = I1 + ... + IN , тоді 





N

i

iiпер FI
I

T
1

1
. 

Підставляючи сюди (7.11) і змінюючи порядок підсумовування доданків, 

отримаємо 

 



154 

 

                                   
 


N

j

N

i

iiijперопер IT
I

T
1 1

1
  

 

 
 

          Рис. 7.2 Розімкнена експотенціальна МеМО 

  

Розгорнута форма умови стаціонарності 

Умову стаціонарності МеМО запишемо в вигляді 

Nj
K

T

j

jj
,1,1 


. 

Цей запис еквівалентний наступному: NjTK jjj ,1,/  . 

Виражаючи j  через Ij за формулою (7.4), отримаємо розгорнуту форму 

умови стаціонарності: 
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                                                             (7.12) 

Ця система нерівностей  еквівалентна (7.2). 

Для конкретних МеМО деякі із нерівностей (7.12) виявляються 

надлишковими: такі нерівності можна виключити із (7.12), не змінюючи 

розв‘язку системи. Наприклад, для МеМО (рис. 7.2) умова  (7.12) прийме 

вигляд 

10 I1 +10 I2 +10 I3 ≤ 1/ 0,07 , 

5I1 + 6I2 + 5I3 ≤ 1/ 0,06,                                                                            (7.13) 

 4I1 + 4I2 + 5I3 ≤ 2/0,35. 

або, після скорочення на додатні коефіцієнти, 

I1 + I2 + I3 ≤ 10/7 , 

11 +1,2 I2 + I3 ≤ 10 / 3,                                                     (7.14) 
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I1 + I2 +1,25 I3 ≤ 10 / 7. 

В цій системі друга нерівність випливає із першої (порівняйте їх, 

попередньо перемноживши першу на 1,2). Тому друга нерівність може бути 

відкинута. Крім цього, перша нерівність випливає із третьої, тому її також 

можна відкинути. Отже, умова стаціонарності (7.14) еквівалентна наступній: 

I1 + I2 +1,25I3 ≤ 10/ 7 .                                                            (7.15) 

 

Абсолютна пропускна здатність 

Використовуючи розгорнуту форму умов стаціонарності, абсолютну  

пропускну здатність Ai по i-му входу можна знайти безпосередньо за її  

визначенням. 

Дійсно, якщо всі вхідні інтенсивності МеМО, крім Ii, покласти рівними 

нулю, тоді із (7.12) отримаємо, що для стаціонарності необхідна умова: 
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Цю умову зручно переписати так: 
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      (7.16) 

      

Із визначення Ai випливає, що ця величина дорівнює максимальному із 

значень Ii, що відповідають умові (7.16). 

Отже, Ai дорівнює найменшій із правих частин в (7.16). Для МеМО 

(рис.7.2) знаходження Ai трохи спрощується завдяки  тому, що умова 

стаціонарності мережі (7.15) містить лише одну нерівність. Так, покладаючи I2 

=I3 =0 для I1 із (7.15), отримаємо I1 ≤(10 / 7), звідки А1= 10/7. Аналогічно 

обчислюються А2 = 10/7 і А3 = 8/7. Цілком природно, що знайдені значення 

співпадають з максимальними значеннями для Ii, які показані в правих 

частинах (7.14). 

Умовна пропускна здатність 

Умовна пропускна здатність, як і абсолютна, може бути знайдена із (7.14). 

Для знаходження Bi в (7.14) необхідно підставити задані значення всіх вхідних 
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інтенсивностей МеМО, крім Ij, Потім отримана система розв‘язується  відносно 

Ii  в вигляді 
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      (7.17) 

і Bi знаходиться як найменша із правих частин в (7.17).  

Якщо умова стаціонарності МеМО містить тільки одну нерівність (рис. 

3.1), тоді  знаходження Ві спрощується. Із (7.15) для згаданої МеМО знайдемо, 

що В1 = 10/7, В2 = 3/7, В3= 12/35. 

Запаси за пропускними здатностями 

Формула для обчислення запасів Di знаходиться безпосередньо в їх 

визначенні. Для МеМО (рис.7.2) запаси складають D1 = 10/7-1=3/7, D2 = 3/7-

0=3/7, D3= 12/35-0=12/35. 

 

 

7.2 Завдання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.3 Мережа масового обслуговування 

На рис. 7.3 зображена експоненціальна МеМО, яка має наступні 

параметри: 

4) N = 6; 

5) K1= 1,  К2= 1, K3 = 2, К4= 1, К5= 1, К6= 1, 

6) р40 =0,3, р45 = 0,5, р46= 0,2; 

 

6) I1 = 1/100, I2 = 1/70, I3= 1/50 (заявок на секунду); 
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7) Т1 = 50, Т2 = 35, Т3= 90, Т4 = 7, Т5 = 15, Т2= 40 с. (параметри Т1 – Т6 

задають відповідні терміни часу обслуговування). 

Визначимо правила видалення СМО  із заданої (рис. 7.3) мережі 

наступним чином. Якщо видаляється СМО з номером від 1 до 3, тоді 

видаляється також відповідний вхідний потік. Наприклад, при видаленні 

СМО1 видаляється потік з інтенсивністю І1. Якщо видаляється СМО з 

номером 5 або 6, тоді імовірність р40 збільшується відповідно на р45 (тобто на 

0,5) або р46 (тобто на 0,2). Наприклад, при видаленні СМО 5 імовірність р40 

збільшується на 0,5 і стає рівною 0,8. Після видалення СМО решта СМО 

нумеруються заново. 

В таблиці 7.1 задані варіанти МеМО, які отримані шляхом видалення 

різних СМО із мережі (рис. 7.3). СМО, які видаляються,  указані знаком « - », 

решта - знаком « + ». Необхідно розрахувати локальні характеристики для 

указаних варіантів МеМО. 

 

Таблиця 7.1. Варіанти МеМО 
 Номера СМО 

Номер варіанту 1 2 3 4 5 6 

1 + + - + - + 

2 + + - + + + 

3 - - + + - + 

4 - + - + - + 

5 - + - + + + 

6 + - - + + + 

7 + + - + + - 

8 - - + + + - 

9 - + - + + - 

10 + + + + - - 

 

                                7.3 Зміст звіту 

 

- Умова задачі. 

- Схема отриманого після видалення варіанту МеМО з вихідними  

параметрами. 

- Математична модель МеМО. 

- Розрахунок системних характеристик МеМО. 
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- Висновки про виконану роботу. 

 

Лабораторна робота №8 

              РОЗРАХУНОК МЕРЕЖІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  

Мета роботи: Навчитися проводити розрахунок часу розв‘язку завдання 

 в локальній мережі Ethernet. 

 

8.1 Теоретична частина 

В якості прикладу практичного застосування апарату розімкненої МеМО 

розглянемо задачу, що заключається в обґрунтованому виборі апаратури 

передачі даних (модему) і системного блоку центрального обчислювального 

комплексу із відповідних уніфікованих рядів для комплексування системи 

телеобробки завдань. 

Завдання поступають від окремих терміналів на концентратор у вигляді 

потоків запитів (вимог). Будемо вважати, що концентратор представляє собою 

статистичний мультиплексор/демультиплексор і забезпечує підсумовування 

поступаючих від терміналів парціальних потоків завдань і розприділення 

відповідей з розв‘язками за джерелами  запитів. Вважаємо, що будь-яке 

джерело видає новий запит тільки після отримання відповідної відповіді на 

раніше переданий запит, тобто джерела мають одиничні ємності. Це дозволяє 

середній час затримки на концентраторі оцінювати за сумарною інтенсивністю 

потоку запитів, оскільки на концентратор поступає або запит, або відповідь з 

розв‘язком на нього в силу одиничної ємності джерел. 

Вважатимемо також, що запити і відповіді з розв‘язками  мають 

фіксований об‘єм, і передача запитів і відповідей по каналу зв‘язку 

здійснюється без помилок. Тоді їх впливом на кінцевий результат в рамках 

поставленої задачі знехтуємо. 

В рамках приведених обмежень розв‘яжемо цю задачу: із уніфікованих 

пристроїв АПД і системних комп‘ютерних блоків вибрати такі, які 

забезпечили б отримання відповіді на запит за час, середнє значення якого не 

перевищувало б задане значення. 

Будемо також вважати, що природнім обмеженням за замовчуванням 

являється забезпечення найменшої вартості реалізації системи. 

Отже, ми маємо наступну постановку задачі. 

Задано: структура СТОД (рис. 8.3): 

На рисунку 8.3 прийняті наступні позначення: 

Т - термінали; К - концентратор; АПД (модем) - апаратура 

передачі даних; КЗ - канал зв’язку; ЦОК - центральний обчислювальний 

комплекс; 



159 

 

- сумарний потік вимог (запитів), які поступають від терміналів 

через концентратор на вхід АПД – пуассоновський з інтенсивністю Iвх;  

- об‘єм запиту – Вз [байт];  

- об‘єм результату розв‘язку– Вр [байт];  

- швидкість АПД Vj , j =1,...,J; 

- Структура ЦОК (рисунок 8.2). 

 

 
Рис. 8.1  Система телеобробки даних 

 

На рисунку 8.2 наведена структура ЦОК: 

             
 

                      Рис. 8.2 Структура ЦОК 

  

 На рисунку 8.2 прийняті наступні позначення: 

 ПР-ОП - процесор-оперативна пам‘ять (системний блок);  

ЗЗП - зовнішній  запам‘ятовуючий  пристрій 

ЗЗП 1 - зберігає дані; 

ЗЗП 2 - зберігає програми задач. 

Характеристики розв‘язуваних задач: 

- трудомісткість алгоритму (число машинних операцій) – Qk, 

k=1,...,K; 
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-  число звертань за даними - Dk, k=1,... K; 

- імовірність проходження к-го алгоритму - Рk, k=1,…, К; 

- інтенсивність обслуговування: на ЗЗП 1 - 1  [1/с], на ЗЗП 2 - 2  

[1/с]; 

-   швидкодія процесора - 1w ,   i = 1,...,I [операцій/с];  

- допустимий  час отримання відповіді - Tдоп.. 

Необхідно: вибрати процесор із ряду i = 1,..., I wt, і АПД 

із ряду j = 1,...,J Vj, так, щоб час отримання відповіді з розв‘язком задовольняв 

умові 

 
),( ji

відпдопT  .                                                           

 

8.2 Приклад розв’язку 

Час отримання відповіді складається із часу затримки завдання/відповіді 

з розв‘язком на концентраторі, часу передачі завдання і відповіді і часу, що 

витрачається на розв‘язок завдання на ЦОК: 
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відп   , 

де    j – номінал швидкості передачі АПД [дв.зн/с ],  

i – номінал швидкодії ПР-ОП [операцій/с]. 

Оскільки АПД забезпечує дуплексний канал, тоді 
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Для оцінювання значень )()( j

k

і

цок и   необхідно формалізувати процес 

розв‘язку. 

Затримка на концентраторі може виникнути за рахунок очікування 

передачі завдання або відповіді з розв‘язком джерела за рахунок зайнятості 

каналу передачі даних. Формалізуємо роботу концентратора експоненціальної 

одноканальної однорідної СМО (див. рис. 8.2). 

Середній час обслуговування для такої СМО визначається середнім 

часом зайнятості АПД, який визначимо  в вигляді: 
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і середній  час затримки на концентраторі визначимо як середній час 

очікування в черзі: 
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Відмітимо, що при розрахунку необхідно слідкувати за тим, щоб 

виконувалося співвідношення 18)( 3  вхp IBB <1, оскільки ми розглядаємо 

стаціонарну СМО. 

Для формалізації розрахунку ЦОК використовуємо схему мережі 

масового обслуговування (див. рис.8.3). 

 

 
 

                              Рис. 8.3 Мережева модель СТОД 

 

S1 – відображає ПР-ОП; S2 – відображає ЗЗП1;  

S3 - відображає ЗЗП2. 

Отримаємо розімкнену мережу МО (МеМО). 

Розімкнена  експоненціальна  МеМО задається наступними параметрами: 

1) числом N СМО – N=3; 

2) числом    каналів обслуговування в кожній    СМО    qi, i=1,2,3; 

3) матрицею ijPP   імовірностей передачі i,j = N,0 ; 

0 –зовнішнє середовище. 

4) інтенсивностями  nIKI1  вхідних потоків, у нас  I1=Iвх; 

5) середніми термінами часу обслуговування N

обсобс ТT ,...,
1  заявок в СМО; 

у нас 

,1

процобс ТT   

 

(Тпроц є час обслуговування окремої  вимоги на процесорі; залежить від 

продуктивності wi) 

1
1

2

2
2

2 1;1
ЗПП

ЗППобс
ЗПП

ЗППобс ТТТТ


  

 

Середній  час перебування заявки в МеМО розраховується за формулою:

                       ,
1

1





N

j

j

пeребjцoк T
І

 ,        (8.1) 
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де ;21 nKIIII   у нас I = Iвх, 
j

пeребT – час перебування заявки в j-й j = 1,2,3, СМО.  

Необхідно знайти інтенсивності λ1, λ2, λ3 і .,,
321

пeребпeребпeреб TTT  

Знаходження інтенсивностей λ1λ2,λ3 здійснюється на основі рівнянь 

балансу мережі з врахуванням властивостей злиття і розвітвлення потоків. 

Злиття і розвітвлення  задається матрицею Р переходів. В нашому випадку , 

згідно рис. 8.3, маємо 
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Рівняння балансу. Для мережі без втрат Iвх =Iвих, λjвх =λjвих , j=1,2,3 

наступне: 

.

,

,

,

101

1313

1212

321

РII

Р

Р

I

выхвх

вх

















      (8.3) 

Розв‘язок системи наступний: 
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    (8.4) 

j - передатні коефіцієнти.  

         Заявка входить в мережу. Її маршрут в мережі випадковий, тому 

випадкове і число проходів    заявки через j-у СМО. Середнє значення α j  

цього числа проходів називається передатним коефіцієнтом. Усереднимо число 

звертань за даними по всім задачам (запитам). Середнє число звертань до 

даних  на ЗЗП1=1 

                                      



k

i

ii DPD
1

                                                    (8.5) 

Як видно із рис. 8.4, в процесі розв‘язку задача як би «проходить» через 

ПР-ОП ( D + 2) раз: 1 раз ідентифікується і звертається до ЗЗП 2 (за 

програмою); D  раз переривається для звертання за даними до ЗЗП1; 1 раз 

закінчується обробка завдання і готовий розв‘язок виходить зі СМО S1 в 

зовнішнє середовище. 

 

(3.1) 
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           Рис. 8.4  Процес розв‘язку задачі 

 

Отже, перехідні імовірності можна тепер визначити в вигляді 
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1. Інтенсивності вхідних потоків окремих СМО. 

Згідно (8.5) і (8.6) маємо вирази для коефіцієнтів: .1;;2 321   DD   

І, відповідно, .;;)2( 332211 вхвхвхвхвх IIDIIDI    (3.6) 

Тепер можна записати 
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2. Визначення Тпер (час перебування заявки в СМО) 

 2.1.      Для експоненціальної СМО 

,,
)1(

1








прT                                       (8.8)                                     

 

 

де µ - інтенсивність обслуговування заявки. 

2.2.. ρ =λ/µ - коефіцієнт завантаження. 

ρ = λ∙T обс.   (8.9) 

2.3. Визначимо час обслуговування окремого запиту на ПР-ОП (S1).  

2.3.1. Середня трудомісткість розв‘язку задачі 
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2.3.2. Трудомісткість обслуговування окремого звертання 

21
1




D

QQ
Q


.      (8.11) 

2.3.3. Час обслуговування окремого звертання при швидкодії процесора i 

=1,...,I, wі. 

i

i

обс
W

Q
T 1)(

 .       (8.12) 

2.3.4. Інтенсивності обслуговування на ЗЗП1 і ЗЗП2 задані  

µ2 і µ3   
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i T  .      (8.13) 
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2.3.5. Час перебування окремого звертання (вимоги) у відповідних СМО 
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перT      (8.18 ) 

Таким чином, визначені передатні коефіцієнти αi, i =1,2,3 і терміни часу 

перебування окремих вимог 1

перT , 2

перT , 3

перT  в відповідних СМО. Підставимо  

вирази цих величин в (8.7) і визначимо цок  

Час розв‘язку задачі на ЦОК 
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4. Загальний час відповіді складається із термінів часу передачі запиту і 

розв‘язку і часу отримання розв‘язку на ЦОК: 

                        j

k

i

цохрз

j

ji

відп ТВВ
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.                                           (8.20) 

Цей загальний час отримання відповіді на запит  повинен задовольняти 

умові 

доп

ji

відп T
),(

      (8.21) 

і  задавати допустимий варіант комплексування АПД і ЦОК. 

 

(3.19) 
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8.3. Послідовність розрахунку 

Преамбула 

0. Формалізація систем ЦОК. 

Середній час перебування заявки в ЦОК, формула (8.1). 

1. Знаходження інтенсивностей вхідних потоків окремих 

СМО: λ1,  λ2,  λ3. 

1.7. Матриця перехідних імовірностей (8.2). 

1.8. Рівняння балансу (8.3). 

1.9. Розв‘язок системи рівнянь балансу (8.4). 

1.10. Середнє число звертань до даних на ЗЗП1 (8.5). 

1.11. Обчислення перехідних імовірностей (8.6). 

1.12. Визначення інтенсивностей вхідних потоків 

окремих СМО (8.7). 

1.7. Вирази для визначення часу розв‘язку запиту на  ЦОК (8.8). 

2. Визначення часу перебування вимог в СМО S1, 

S2, S3. 

2.1 . Час перебування заявки в системі окремої 

СМО (8.9). 

2.2. Коефіцієнт завантаження(8.9). 

2.3 . Визначення часу обслуговування окремого запиту (8.12). 

2.3.1.Середня трудомісткість розв‘язку задачі (8.10). 

2.3.4. Середня трудомісткість обслуговування окремого звертання (8.11). 

2.3.5. Час обслуговування окремого запиту (8.12). 

2.3.4. Визначення коефіцієнтів завантаження (8.13), (8.14), (8.15). 

2.3.5. Визначення часу перебування окремого звертання (вимоги) у 

відповідній СМО (8.16), (8.17), (8.18). 

3. Обчислення часу, що витрачається на отримання розв‘язку в ЦОК 

за запитом (8.19). 

4. Вираз для обчислення загального часу відповіді на запит (8.20). 

5. Умова для  комплексування варіантів АПД і процесорів в систему 

(8.21). 

 

8.4 Варіанти завдання 

 

           Розрахунок часу розв’язку завдання в Локальній Мережі Ethernet 

    Вхідні дані: 

 Сервер з двома жорсткими дисками. 

 Шина – товстий коаксіал, тип 10BASE-5, швидкість рередачі 10 Мбіт / с. 

 Адаптери ISA 8-  і  16-розрядні. 

 Швидкодія процесорів системних блоків W h ,
 h = 1, H [опер / с]. 
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 Потрібно: вибрати системний блок для сервера з ряду ,W h
 h = 1, і 

адаптер так, щоб середній час отримання відповіді з розв‘язком 

                                 ТT
допвідп

 . 

 

 
 

             Рис. 8.5 Локальна мережа Ethernet 
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Таблиця 8.1 Завдання для лабораторної роботи 

 

Варіанти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кількість робочих 
станцій 
(РС) 

5 6 7 3 6 3 7 3 7 8 

Середній час доступу 
до 

диска -t d
 

3.3 6.4 7.8 3.1 16.1 10.5 3.6 6.3 7.3 4.6 

Швидкість зчитування 
з 
диска – Vd [біт / с] 

3.5 8.3 3.6 7.3 10.6 4.7 4.7 8.4 4.6 7.4 

Довжина слова даних 
при 
записі/читанні на 
диски - 
Вз / год[байт] 

8 16 8 64 32 128 64 8 64 32 

Обсяг запиту із 
завданням- 
Вз[байт] 

128 64 32 256 64 128 64 256 32 32 

Обсяг відповіді з 
рішенням- Вр [байт] 

256 128 64 256 128 256 128 256 64 128 

Інтенсивність 
надходження 

завдань від РС - I j
, j 

=1,N 

8 4 7 3 7 4 6 3 7 8 

Допустимий час 
отримання 
відповіді з рішенням - 

T доп
 

10 13 32 42 33 25 26 15 35 23 

 

8.5 Зміст звіту 

 

- Умова задачі. 

- Мережева модель МеМО. 

- Розрахунок системних характеристик МеМО. 

- Аналіз результатів розрахунку МеМО. 

- Висновки про виконану роботу. 
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Лабораторна робота №9 

 

Тема: «Моделювання мультипрограмної системи захисту інформації 

колективного користування на базі СМО» 
 

Теоретичні відомості 

 

Мультипрограмні ВС колективного користування відносяться до замкнутих 

СМО, в яких загальне число запитів протягом усього інтервалу моделювання 

залишається постійним. Запити циркулюють в СМО, послідовно змінюючи свої 

стани в моменти переходу від однієї фази обслуговування до іншої.  

Наприклад, захищений міжмережним фільтром маршрутизатор з декількома 

терміналами, де користувач що працює за терміналом, може послати запит роутеру 

тільки один запит доти, доки маршрутизатор йому не дасть відповідь. 

При побудові GPSS - моделей подібних систем число транзактів в моделі 

повинно залишатися постійним на протязі всього інтервалу моделювання. Це може 

бути досягнуто за допомогою блоку GENERATE з операндом D, не рівним нулю, і 

блоку TRANSFER, який працює в безумовному режимі і повертає транзакт в 

початок моделі. 

 

Приклад. 

На рис. 9.1 приведена GPSS -модель захищеного маршрутизатора, до якого 

підключено 16 терміналів. Час підготовки системи захисту маршрутизатора до 

обробки потенційних спроб НСД розподілено рівномірно в інтервалі [500,1500]. Час 

обслуговування потенційної вразливості системою захисту розподілено по 

нормальному закону з середнім часом 500 і  середньоквадратичним відхиленням 50 

модельних одиниць часу. 

 

У моделі в рядку 1 описаний накопичувач ємністю 16 одиниць з ім'ям TERM, 

який моделює роботу 16-ти терміналів. У рядках 2-8 описана нормована функція 

нормального розподіли з ім'ям NRАS. Значення нормально розподіленої 

псевдовипадкової величини з середнім - 500 і середньо-квадратичним відхиленням - 

50 в моделі отримують з допомогою змінної NORM, яка описана в рядку 9. Блоки 

моделі мають наступне призначення: 

1 - генерування 16-ти транзактів; 

2 - входження одного транзакта в накопичувач з ім'ям TERM; 

3 - моделювання підготовки запиту користувачем; 

4 - звільнення транзактом накопичувача TERM; 

5 - входження транзакта в чергу на пристрій СОМР, що імітує захищений 

маршрутизатор; 

6 - заняття транзактом пристрою СОМР; 
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7 - вихід транзакта з черги; 

8 - моделювання обробки запиту ВС (як операнд А блоку ADVANCE 

використовується арифметична змінна з імненм NORM); 

9 - звільнення транзактом пристрою СОМР (закінчення обробки запиту системи 

захисту); 

10 - перехід транзакта на блок 2 з міткою ВАНТ. 

Для організації моделювання протягом 100000 одиниць модель- 

ного часу використовується сегмент програми, що складається з 

блоків 11, 12 і рядка, та керуючого рядка  22. 

 

Номер 

блока                о п е р а т о р и G P S S                       рядки 

------------------------------------------------------------------------------ 

TERM STORAGE 16                 1 

NRAS FUNCTION RN5,C25                 2 

0,-5/.00003,4/.00135,-3/.00621,-2.5                3 

.02275,-2/.06681,-1.5/.11507,-1.2/.15899,-1   4 

.21186,-.8/.-7425,-.6/.34458,-.4/.42074,-.2   5 

.5,0/.57926,.2/.65542,.4/.72575,.6/.78814,.8  6 

.8413,1/.88493,1.2/.93313,1.5/.97725,2   7 

.9979,2.5/.99865,3/.99997,4/1,5    8 

NORM FVARIABLE 500 + 50 * FN$HPAC  9 

1  GENERATE ,,,16                10 

2  BAHT ENTER TERM,1     11 

3  ADVANCE 1000,500               12 

4  LEAVE TERM,1                13 

5  QUEUE Q1       14 

6  SEIZE COMP                15 

7  DEPART Q1       16 

8  ADVANCE V$NORM               17 

9  RELEASE COMP      18 

10  TRANSFER ,BAHT      19 

11  GENERATE 100000      20 

12  TERMINATE 1                21 

START 1                 22 

END                  23 

 

Рис. 1. Модель захищеного маршрутизатора 

 

Завдання до виконання. Індивідуальні дані подані в таблиці 1. 

Змоделювати засобами мови GPSS математичну модель захищеного 

маршрутизатора, до якого підключено a терміналів. Час підготовки системи захисту 
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маршрутизатора до обробки потенційних спроб НСД розподілено рівномірно в 

інтервалі [b,c]. Час обслуговування потенційної вразливості системою захисту 

розподілено по нормальному закону з числом точок розподілу в з середнім часом e і  

середньоквадратичним відхиленням f модельних одиниць часу. Кількість 

дискретних точок нормального розподілу g, тип розподілу h. 

Отримати: 

Фрагмент зображення довжини черги до продавця для імітаційної моделі 

системи захисту: 

Вікно REPORT із фрагментом результатів моделювання для імітаційної 

моделі системи захисту. 

Визначити: 

 ENTRIES (Число входів); 

 UTIL. (Коефіцієнт використання); 

 AVE. TIME (Середній час обслуговування); 

 AVAIL. (Доступність); 

 OWNER (Можливе число входів); 

 RETRY (Повтор); 

 DELAY (Відмовлено). 

 МАХ (Максимальний вміст) ; 

 CONT. (Поточний вміст) ; 

 ENTRY (Число входів) ; 

 ENTRY(0) (Число нульових входів) ; 

 AVE.CONT. (Середнє число входів) ; 

 AVE.TIME (Середній час); 

 AVE.(-0). 

На основі отриманих даних визначити: 
1) оптимальний розмір squid-кеша; 

2) мінімальну (максимальну) потужність процесора маршрутизатора роутер з 

вбудованим міжмережним фільтром; 

3) мінімальну (максимальну) кількість програмних портів обробки. 

 

Таблиця 1. Таблиця варіантів* 

№ вар a b c d e f g h 

1 18 500 1500 16 - - 12 Ерланг 

2 12 200 1000 10 500 50 5 Норм 

3 11 100 300 22 - - 4 Ерланг 

4 13 50 800 5 100 20 10 Норм 

5 15 250 750 20 - - 8 Ерланг 

6 22 400 800 3 200 20 11 Норм 

7 16 25 2500 18 - - 23 Ералнг 

8 14 15 150 8 330 30 16 Норм 

9 24 25 2000 14 - - 9 Ералнг 

10 32 4 200 11 1200 200 19 Норм 
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*Час моделювання 200000 одиниць модельного часу 

Висновки: 

Контрольні питання: 

          1.Визначте частину програми, що відповідає за опис функції нормального 

розподілу. 

2.Укажіть назву датчика випадкових величин. 

3.Визначте тип функції випадкового розподілу. 

4.Наведіть приклади реальних телекомунікаційних систем, які можна 

описати наведеною вище  моделлю. 

 
 

Лабораторна робота №10 

 

Тема:  «Розробка імітаційної моделі системи протидії НСД засобами мови       

GPSSW» 
Мета: імітації ймовірності захисту, середній час обробки потенційної загрози, 

інтенсивність трафіку. 

 

Теоретичні відомості: 

 

Реалізація імітаційних моделей на ЕОМ проводиться нині, як правило, за 

допомогою спеціалізованих мов моделювання. До спільно цільових мов 

моделювання відноситься мова GPSS, орієнтована на дослідження систем масового 

обслуговування (СМО). GPSS є найпоширенішою у світі мовою моделювання 

(поступається лише Симулі). 

Математичні моделі і методи аналізу ІС будуються на основі СМО. Аналіз 

полягає у визначенні вихідних параметрів ОС при заданих потоках завдань, що 

поступають для вирішення в систему. 

Аналітичні моделі вдається отримати в порівняно простих окремих випадках, 

які характеризуються спрощенням припущень. 

Імітаційна модель дозволяє відтворити обслуговування системі безлічі завдань 

при будь-яких із заданих статистичних відомостях про вхідні потоки і ресурси ІС 

(рис. 10.1). 

 

Приклад: 
Розглянемо модель ВС з випадковим вибором програм обробки 

інформаційних заявок (рис.10.2). Нехай є A (3) типи інформаційних заявок, кожна з 

яких обробляється по своїй програмі. Відомо, що час обробки заявки 1-го типу 

складає 100 (B) одиниць часу, 2-го, - 200 (C), і 3-го – 1000 (D) і четвертого – 

відсутня (H). Вибір програми обробки визначається типом заявки. Оскільки 

заздалегідь невідомо, яка саме заявка поступає на обробку, то здійснюється 

випадковий вибір однієї з програм.  
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Задана імовірність обробки потенційних транзактів загроз різних типів : 1-го 

типу - 0.3 (E), 2-го - 0.55 (F), 3-го - 0.15 (G), четвертого – відсутня (I). Вимагається 

зібрати статистику про систему при деякому потоці оброблюваних потенційних 

транзактів. Модель для вирішення цього завдання наведена на рис. 10.1. 

Завдання для індивідуальної роботи взяти з таблиці 1 згідно варіанту. 

Щоб мати можливість оцінювати захищеність інформаційної системи, 

необхідно знати наступні показники: імовірність захисту, середній час, час між 

пропущеними запитами, інтенсивність потоку пропущених запитів. 

В ході роботи була створена імітаційна модель, що дозволяє отримати ці 

показники системи (рис.10.3).  

 
 

Рис. 10.1 Імітаційна модель системи захисту інформації  

 

 

 
Рис. 10. 2  Модель антивірусної ІС з випадковим вибором програм обробки 

 
Для випадкового вибору програм обробки в моделі використовується 

дискретна випадкова функція DISR, що набуває значень 100 з імовірністю 0.4, 

значення 200 з імовірністю 0.55 і 1000 з імовірністю 0.05 (рядки 1-2). Функція DISR 

використовує значення випадкових величин, що видаються програмним датчиком 

GPSS RN5. 
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Антивірусна ІС імітується пристроєм з ім'ям SYST. Блок ADVANCE здійснює 

затримку оброблюваної заявки (транзакта) в залежності від її типу відповідно до 

значення функції DISR. 

 

Рис. 10.3 Результати імітаційного моделювання 

 

В таблиці 10.1 наведені індивідуальні завдання. 

 

Таблиця 10.1 Індивідуальні завдання: 

№ вар A B C D E F G H I 

1 2 100 1000 - 0.5 1.0 - - - 

2 3 150 200 1000 0.1 0.4 1.0 - - 

3 4 200 800 800 0.25 0.25 0.4 200 1.0 

4 3 250 400 850 0.3 0.3 1.0 - - 

5 2 100 200 - 0.15 1.0 - - - 

6 4 120 100 650 0.25 0.25 0.3 400 1.0 

7 2 220 250 - 0.18 1.0 - - - 

8 3 250 350 220 0.2 0.7 1.0 - - 

9 3 300 400 2000 0.2 0.3 1.0 - - 

10 4 200 500 1500 0.55 0.2 0.1 800 1.0 
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Інтерпретувати результати моделювання відповідно до моделі антивірусної ІС 

з урахуванням мети роботи. 

 

Висновки: 
 

Контрольні питання: 

 

1. Поясніть застосування теорії систем масового обслуговування для розробки 

математичної моделі системи захисту. 

2. Дайте класифікацію створеної імітаційної моделі з точки зору СМО. 

3. Обгрунтуйте та наведіть приклад аналітичної моделі в розробленій ММ. 
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