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Вступ. 

Розробка перспективних технічних засобів створення локальних 

обчислювальних мереж та програмно-апаратних комплексів може бути 

охарактеризована безліччю параметрів 𝑃𝑃 = {𝑃𝑃1,𝑃𝑃2, …𝑃𝑃3}, які використовуються 

при оцінці технічного рівня перспективних технічних засобів. На етапі 

розробки технічних засобів і обґрунтуванню вимог до них приводиться, як 

правило, дуже велика кількість розрахункових параметрів. В зв’язку з тим що, 

надмірне різноманіття параметрів (показників якості) ускладнює оцінку 

технічного рівня перспективних локальних обчислювальних мереж та 

програмно-апаратних комплексів у цілому, виникає завдання пошуку загальних 

критеріїв, які відображають в цілому рівень розвитку апаратної складової 

локальних обчислювальних мереж. Процедура перетворення інформації 

зводиться до пошуку алгоритму, котрий дозволить звести різноманіття 

(множину) параметрів 𝑃𝑃 до раціонального числа критеріїв, щоб оцінити 



перспективність нових розробок в порівнянні з тими, які експлуатуються 

певний час. 

Основний текст 

Для оцінки інженерно-технічного рівня перспективних рішень з реалізації 

локальних обчислювальних мереж в цілях короткострокового прогнозування в 

роботі [1] запропоновані два узагальнених критерія: 

Критерій технічного рівня 𝐾𝐾1, який характеризує нову розробку по 

відношенню до існуючих того ж цільового призначення та реалізованим з 

урахуванням можливостей вітчизняних розробників  

𝐾𝐾1 = �∑ 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=𝑠𝑠
𝑚𝑚=1 𝜑𝜑(𝑖𝑖)�/�∑ 𝜑𝜑𝑚𝑚=𝑠𝑠

𝑚𝑚=1 (𝑖𝑖)�,                                (1) 

Критерій технічного рівня 𝐾𝐾2, котрий характеризує нову розробку ОКСИ 

по відношенню до існуючих та реалізованих закордоном (2) 

𝐾𝐾2 = �∑ 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=𝑠𝑠
𝑚𝑚=1 𝜑𝜑(𝑖𝑖)�/�∑ 𝜑𝜑𝑚𝑚=𝑠𝑠

𝑚𝑚=1 (𝑖𝑖)�,                                 (2) 

де  𝜑𝜑(𝑖𝑖) – функція, що нормує вагу параметрів в наявній множині; 𝐾𝐾𝑛𝑛,𝐾𝐾𝑚𝑚 –  

числові параметри, які являють собою співвідношення розповсюджених 

числових параметрів нової розробки до параметрів існуючих приладів для 

раціональних категорій і нераціональних категорій; 𝑆𝑆 – число параметрів. 

Під раціональним критерієм параметрів мається на увазі параметри, які 

мають сенс з точки практичного використання локальних обчислювальних 

мереж чи таких їх складових як: програмно-апаратні чи інформаційно-

вимірювальні комплекси. 

Нераціональні – які не мають сенсу з точки зору експлуатаційних 

можливостей локальних обчислювальних мереж (наприклад виробники вже 

зараз пропонують монітори з роздільною здатністю більше 7000 пікселів, але 

чи є сенс в відповідному показнику моніторів при створенні локальних 

обчислювальних мереж). 

При прогнозуванні розвитку складних технічних систем та програмно-

апаратних комплексів на основі аналізу результатів патентних досліджень та 

інших параметричних джерел для визначення показників технічного рівня 

необхідні наступні вихідні дані: 



1.Найменування параметрів котрі характеризують нову розробку складних 

технічних систем та програмно-апаратних комплексів; 

2. Значення числового параметру для кращого складних технічних систем 

та програмно-апаратних комплексів розробки вітчизняних компаній за 

іноземним замовленням, наявного в серійному виробництві 𝑃𝑃0; 

3 Значення числового параметру для кращого приладу закордонного 

виробництва  𝑃𝑃з; 

4 Значення числового параметру для кращого прогнозованого складних 

технічних систем та програмно-апаратних комплексів (нового технічного 

замовлення на розробку локальних обчислювальних мереж, програмно-

апаратного чи інформаційно-вимірювального комплексу)  𝑃𝑃. 

1.1 Точність вимірювання   1.2– ∆0,,1.3–   ∆3 , 1.4–∆; 

2.1 Діапазон вимірювання або динамічний діапазон  

2.2 –  𝐷𝐷𝐵𝐵0 − 𝐷𝐷𝑁𝑁0 , 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐵𝐵0/𝐷𝐷𝑁𝑁0); 

2.3 – 𝐷𝐷𝐵𝐵3 − 𝐷𝐷𝑀𝑀3 , 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐵𝐵3/𝐷𝐷𝑀𝑀3); 

2.4 – 𝐷𝐷𝐵𝐵 − 𝐷𝐷𝑀𝑀, 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐵𝐵/𝐷𝐷𝑀𝑀). 

3.1 Діапазон вимірювання неінформативного параметру або динамічний 

діапазон: 

3.2 – 𝐷𝐷𝐵𝐵𝑀𝑀0 − 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑀𝑀0 , 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐵𝐵𝑀𝑀0/𝐷𝐷𝑁𝑁𝑀𝑀0); 

3.3 –  𝐷𝐷𝐵𝐵3𝑁𝑁 − 𝐷𝐷𝑀𝑀3𝑁𝑁, 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐵𝐵3𝑁𝑁/𝐷𝐷𝑀𝑀3𝑁𝑁); 

3.4 –  𝐷𝐷𝐵𝐵𝑁𝑁 − 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑁𝑁, 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐷𝐷𝐵𝐵𝑁𝑁/𝐷𝐷𝑀𝑀𝑁𝑁). 

4.1 Стійкість до зовнішніх впливаючих факторів: 

4.2 –  𝐾𝐾ВВФ.; 

4.3 – 𝐾𝐾ВВФ𝑖𝑖; 



4.4 – 𝐾𝐾ВВФ. 

 5.1 Рівень сумісності  5.2 – 𝐾𝐾СОВ0, 5.3 – 𝐾𝐾СОВ3, 5.4 – 𝐾𝐾СОВ. 

 6.1 Рівень автоматизації  6.2 – 𝐾𝐾АВТ0, 6.3– 𝐾𝐾АВТ3, 6.4 – 𝐾𝐾АВТ. 

 7.1 Середній час напрацювання до відмови 7.2 – 𝑇𝑇О0, 7.3 – 𝑇𝑇𝑂𝑂3, 7.4 – 𝑇𝑇𝑂𝑂. 

 8.1 Середній строк служби   8.2 – 

𝑇𝑇СЛ0, 8.3 –𝑇𝑇СЛ3, 8.4 – 𝑇𝑇СЛ. 

 9.1 Середній час відновлення   

 10.1 Середній ресурс  

 

Множення параметрів 𝑃𝑃, котрі характеризують нову розробку, може бути 

розширено або зменшено для конкретного типу елементів апаратної складової 

інформаційно-вимірювального комплексу. Наприклад, в склад параметрів 𝑃𝑃 

можуть входити: проміжно-перевірочний інтервал, гарантійний термін служби, 

габарити, маса, повні витрати та інше. В список параметрів доцільно вводити 

параметри, що відображують перспективні елементи інформаційно-

вимірювального комплексу з позиції якості виробу та його експлуатаційної 

ефективності. Враховуючи це, недоцільно насичувати список малозначимими 

параметрами. 

Значення параметрів вибираються [2] в робочій документації що 

обумовлює створення програмно-апаратного чи інформаційно-вимірювального 

комплексу, а також можуть визначатися в відповідності з домовленостями 

представників замовника та установи-виконавця робіт з монтажу 

обчислювальної мережі чи інформаційно-вимірювального комплексу [3]. 

В практичних розрахунках для визначення функції 𝜑𝜑(𝑚𝑚) доцільно 

застосовувати комбінований підхід. Для цього на експертів покладається тільки 

завдання утворення множини параметрів, тобто в кінцевому результаті 

розстановки їх в анкеті параметрів (табл.2)  в спадаючій послідовності. 

 𝑇𝑇𝐵𝐵0, 𝑇𝑇𝐵𝐵3, 𝑇𝑇𝐵𝐵, 

𝑇𝑇𝑃𝑃0, 𝑇𝑇𝑃𝑃3, 𝑇𝑇𝑃𝑃, 



Нормуюча функція в абсолютному вигляді визначається по формулі 

ϕ𝑚𝑚 = 𝑖𝑖
2𝑚𝑚−1� ,                                                      (3) 

де  𝑖𝑖 – номер параметра в утворювальній послідовності. 

Абсолютні значення функції ϕ(𝑚𝑚) вирахувані за формулою (3) для 𝑆𝑆 = 10. 

Таблиця 2 

Вага 

Параметра 

Номера параметрів в утворювальній послідовності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ꚙ 

абсолютне 

значення 

1.00 1.00 0.75 0.5 0.31 0.187 0.11 0.052 0.035 0.0195  0.00 

 

При визначенні функції ρ(i) пропонується використовувати метод 

експертних оцінок. Для цього необхідно експертам відправити перелік 

параметрів прогнозування і поставити завдання. Состав експертної групи 

повинен визначатися в залежності від конкретного виду вимірювань. 

Прерогатива первинного ранжирування параметра повинна належати 

розробникам(авторам) нових технічних систем. У ряді випадків ранжирування 

параметрів по їх значимості, запропонованого авторами розробки, виявляється 

достатньо для подальших прогнозних оцінок, здійснюваних прогнозистами в 

сукупності з розробниками технічних систем або тільки прогнозистами. В 

випадку, коли автори нової розробки технічних систем чи програмно-

апаратного, інформаційно-вимірювального комплексу ускладнюються 

самостійно виконати процедуру ранжирування або прогнозистами не 

виявляється можливим залучити їх для цих цілей, то в групі експертів 

організовується додатково група, в завдання якої входить виконати процедуру 

ранжирування. 

Не виключений також випадок, коли експерти залучаються і при наявності 

авторів розробки, виконуючи функцію контролю. 

Завдання для експертів можливо оформити в двох аспектах: просити 

експертів виконати нормування параметрів по їх вазі або виконати тільки 



ранжирування параметрів по їх прогнозній значимості в даній новій розробці 

технічних систем, програмно-апаратних (інформаційно-вимірювальних 

комплексів). Якщо врахувати, що експерта дані рамки нормування ваги 

параметрів, наприклад, від ϕ(i) = 1  до ϕ(i) = 0 (де 𝑖𝑖 – номер параметра в 

ранжируваній послідовності), то при рішенні задачі нормування автоматично 

вирішується задача ранжирування, так як не виникає ускладнень 

проранжирувати параметри, вага котрих відома. 

Якщо необхідно перевірити і визначити можливість розбіжності в 

нормуванні, вказаному експертами, з нормуванням, виходячи з формули (3), то 

для цих цілей можливо залучити добре розроблений апарат математичної 

статистики. 

Величини Kn і Km в формулах (1),(2) можуть бути визначені 

Kn = 𝑃𝑃/𝑃𝑃0 , Km = 𝑃𝑃/𝑃𝑃𝑢𝑢 ,                                     (4) 

де 𝑃𝑃 – значення числового параметру для прогнозуємих параметрів нових 

зразків;  𝑃𝑃0 – значення числового параметру для кращого зразку вітчизняного 

виробництва, котрий знаходиться в серійному виробництві; 𝑃𝑃𝑢𝑢 - значення 

числового параметру для кращого виробу закордонного виробництва. 

З формули (4) видно, що технічному процесу сприяє збільшення числових 

параметрів, наприклад, збільшення напрацювання до відмови, розширення 

діапазону вимірювань. Якщо поліпшення параметрів відповідає зменшення 

числових параметрів, наприклад, зменшення похибки вимірювань, вартість, 

маса та ін. 

Тоді   

Kn = 𝑃𝑃0/𝑃𝑃  ,   Km = 𝑃𝑃𝑢𝑢/𝑃𝑃,                                      (5) 

 

якщо виникають ускладнення при невизначеності в співвідношенні того чи 

іншого параметру 

(𝑃𝑃𝑚𝑚 ,𝑃𝑃𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑢𝑢 до одної з використовуємих модифікацій (формули 4,5), то ці 

параметри не слід включати в ранжирувану послідовність. Саме в цьому 

полягає процедура складання ранжированої послідовності. 



Для кожного елементу ранжируваної послідовності по формулам (1) і (2) з 

врахуванням співвідношень (3-5) проводиться розрахунок. 

Розрахункові значення співставляються з експертними оцінками  і на цій 

основі вичислюються перспективність або не перспективність прогнозуємого 

комплексу з точки зору короткострокового прогнозування розвитку 

розробляємо система. З формули (1) та (2) слідує, якщо K1 > 1 , то зразок, що 

розробляється в цілому розроблений вище рівня існуючих, отже, з позиції 

прогнозування перспективний; якщо 𝐾𝐾 = 1, то зразок, що розробляється 

розроблений на рівні прототипів (аналогів) і не має істотних переваг при оцінці 

перспективності його залучення в виробництво; якщо 𝐾𝐾 < 1 зразок, що 

розробляється розроблений нижче рівня кращих вітчизняних приладів і не 

повинний бути реалізований, якщо не має будь-яких спеціальних думок. 

Перехід від кількісних оцінок до якісних (словесних) визначень 

здійснюється на основі атестаційної шкали (табл.3). Це робиться для більш 

детальної характеристики прогнозуємого зразка. 

Таблиця 3  

Об’єкт порівняння Критерії K1 та K2 Прогноз 

З кращими зразками 

вітчизняного та 

закордонного 

виробництва 

1,60 та більше 

1.59 – 1.40 

1.39 – 1.10 

1,10 – 1.00  

Вельми перспективний 

Перспективний 

Малоперспективний 

неперспективний 

 

Результати розрахунку по формулам (1) та (2) заносяться до таблиці 4 

Таблиця 4 

№ 

п/п 

 

Найменування 

параметра 

Значення 

параметрів 

приладів 

Вага 

параметрів 

𝐾𝐾𝑛𝑛 𝐾𝐾𝑚𝑚 Критерій 

прогнозованої 

ефективності 

𝑃𝑃 𝑃𝑃0 𝑃𝑃𝑢𝑢 𝐾𝐾1 𝐾𝐾2 



Після визначення критеріїв 𝐾𝐾1 та 𝐾𝐾2 стає можливим розрахувати і період 

прогнозування (впровадження розробки технічного завдання на виконання ). 

Процедура його визначення зводиться до наступного. 

Визначається час 𝑡𝑡0, котре відповідає передісторії запровадження в 

виробництво функціонально однорідного виробу (аналога) і встановлюється 

глибина ретроспекції для пошуку необхідних джерел інформації. 

Розрахунковий період прогнозування розвитку технічних систем, програмно-

апаратних (інформаційно-вимірювальних комплексів (Т) визначається за 

формулою 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡0 exp(0.5 𝐾𝐾12 − 1.8𝐾𝐾1 + 1.30),                           (6) 

Для визначення розрахункового періоду прогнозування розвитку рівня 

технічних систем, програмно-апаратних (інформаційно-вимірювальних 

комплексів можна використати [5]. 

Висновки 

Прогнозування розвитку технічних систем, програмно-апаратних 

(інформаційно-вимірювальних комплексів, представлених в числових 

параметрах, базуються на співвіднесеному аналізі нових перспективних 

розробок з існуючими в серійному виробництві функціонально однорідними 

або аналогічними приладами. Прогнозуємо значимість цих технічних систем, 

програмно-апаратних (інформаційно-вимірювальних комплексів оцінюється по 

значенням коефіцієнтів 𝐾𝐾1 та 𝐾𝐾2(технічний рівень). Оскільки 𝐾𝐾1 та 𝐾𝐾2вдається 

нормувати, тобто встановлювати відповідність між величинами 𝐾𝐾1 та 𝐾𝐾2 та 

прогнозною ефективністю зразка, що пропонується до розробки, ці коефіцієнти 

набувають сенс оціночних критеріїв. 
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