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Анотацiя
Запропонована ймовiрнiсна математична модель сервера, побудованого на базi персонального комп’ютера, що
вiдрiзняється хорошим наближенням результатiв до реальних даних . Сутнiсть моделi полягає в отриманнi кiлькiсної
оцiнки показникiв надiйностi сервера пшляхом використання вiдомих та отриманих автором функцiональних
залежностей, якi вiдображають змiну значень показникiв вiд часу.
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Вступ

Незалежно вiд того, яким чином буде реалiзовано
захист iнформацiйних потокiв у системi дистанцiй-
ного навчання, надiйну роботу системи неможливо
забезпечити, якщо сервер системи буде мати малу
надiйнiсть. Тому потрiбно виконати перевiрку розра-
хунком показники надiйностi роботи сервера систе-
ми дистанцiйного навчання, захист iнформацiйних
потокiв якої потрiбно забезпечити.

Надiйнiсть – це властивiсть виробу виконувати
заданi функцiї в певних умовах експлуатацiї при
збереженнi значень основних параметрiв в заданих
межах. Надiйнiсть характеризується рядом розра-
хункових показникiв, найбiльш важливою з яких
є iнтенсивнiсть вiдмов, середнє напрацювання на
вiдмову, iмовiрнiсть безвiдмовної роботи.

Iмовiрнiсть безвiдмовної роботи (англ. probability
of faultless work) – iмовiрнiсть того, що протягом
заданого наробiтку (кiлькостi вiдпрацьованих годин)
вiдмова об’єкта не виникне [1]. Вона є одним з пара-
метрiв, що визначає безвiдмовнiсть об’єктiв.

1. Математична модель розрахункiв

Розрахунок надiйностi серверу виконаємо за до-
помогою лямбда-методу (експоненцiального розпо-
дiлу).Для розрахунку надiйностi спрощеної типової
структурної схеми сервера за приймемо наступне:

• вiдмови елементiв (модулiв) незалежнi
• вiдмова будь-якого модуля призводить до вiдмо-

ви ПК
• вихiдними даними для розрахунку показникiв

безвiдмовностi ПК є iнтенсивностi вiдмов 𝜆𝑗 мо-
дулiв.

• коефiцiєнт варiацiї напрацювання до вiдмови
модулiв 𝜈 = 1.

• закон розподiлу напрацювання до вiдмови ПК
описують експоненцiальним розподiлом вигляду:

Рис. 1. Спрощена структурна схема сервера системи
дистанцiйного навчання

𝑃 (𝑡) = 1− 𝑒−𝜆𝑡 , (1)

де 𝜆 – iнтенсивнiсть вiдмов, 1/год

Iнтенсивнiсть вiдмов апарата, який складається з
m рiзних елементiв, визначають за формулою:

𝑃 (𝑡) = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + ...+ 𝜆𝑚 =

𝑚∑︁

𝑖=1

𝜆𝑖, (2)

Розглянемо структурну схему комп’ютера [2], зо-
бражену на Рис.( 1), який буде виконувати роль
сервера системи дистанцiйного навчання. У нашо-
му випадку сервер системи дистанцiйного навчання
побудовано на базi персонального комп’ютера.

У працi [1] виконано дослiдження надiйностi iн-
формацiйної частини ПК, у [2, 3] дослiджено апара-
тну частину ПК.

Використовуючи нормативно-довiдкову [4] лiтера-
туру та наведену вище структурну схему сервера,
складаемо таблицю 1 з вихiдними даними для роз-
рахунку надiйностi сервера за допомогою лямбда –
методу.
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Табл. 1. Базовi показники надiйностi компонентiв сервера системи дистанцiйного навчання

№ ел. Ел.(модуль) Кiл-ть, 𝑚𝑗 , шт. Iнтенсивнiсть вiдмов,
𝜆𝑗 * 10−5 1/год

𝜆𝑗𝑚𝑗10
−5 1/год

1 Системна плата 1 5,0 5,0

2 Центральний процесор 1 0,1 0,1

3 ОЗП типу DRAM 2 0,5 1,0

4 Вiдеоконтролер 1 2,6 2,6

5 НЖМД 1 1,0 1,0

6 CD-ROM 1 5,0 5,0

7 Клавiатура 1 5,0 5,0

8 Манiпулятор «Миша» 1 5,0 5,0

9 Вентилятор 3 0,76 2,28
Разом 16

Блок живлення – це самий напружений елемент
серверу. Але вихiдних даних показникiв надiйно-
стi конкретного блоку живлення знайти не вдалось.
Тому iнтенсивнiсть вiдмов для конкретного блока
живлення розрахуємо самостiйно.

1.1. Розрахунок iнтенсивностi вiдмов блока
живлення

Визначаємо конструктивну характеристику ком-
понентiв блока живлення, кiлькiсть компонентiв по
однотипних групах, розраховуємо iнтенсивнiсть вiд-
мов 𝜆i для кожної з груп компонентiв:

𝜆𝑖 = 𝜆0𝑚𝛼𝑖, (3)

де:
𝜆0 – середньостатистична iнтенсивнiсть вiдмов,

1/год
m – кiлькiсть компонентiв в однiй групi;.
𝛼𝑖 – поправочний коефiцiєнт, що враховує режим

роботи елемента i температуру всерединi блоку.
У свою чергу, визначити коефiцiєнт 𝛼𝑖 можливо на

пiдставi двох аргументiв: коефiцiєнту навантаження
та температури компонента. Коефiцiєнт навантажен-
ня враховує вплив зовнiшнiх факторiв на показники
надiйностi конкретного типу компонента. Для рiзних
типiв компонентiв коефiцiєнт навантаження визнача-
ють, використовуючи окрему методику для кожного
конкретного типу елементу.

При збiльшеннi коефiцiєнта навантаження iнтен-
сивнiсть вiдмов компонентiв збiльшується. Iнтенсив-
нiсть вiдмов компонента збiльшується також, якщо
компонент експлуатують в бiльш жорстких умовах.
Наприклад, при пiдвищенiй температурi навколи-
шнього повiтря, пiдвищеної вологостi, збiльшеної вi-
брацiї i при ударних навантаженнях. Найкращим
чином вивчено залежностi показникiв надiйностi
компонентiв вiд коефiцiєнтiв навантаження i тем-
ператури.

2. Отриманi числовi характеристики

Використовуючи лямбда-метод, принципову схе-
му блоку живлення, таблицю режимiв компонентiв,
яка описана в [5], визначили значення для блоку
живлення сервера.

Iнтенсивнiсть вiдмов блока живлення сервера ся-
гає:

𝜆 = 50, 112 * 10−61/год
де:

Розрахунок iнтенсивностi вiдмов сервера за фор-
мулою (1):

𝜆 = 319, 912 * 10−61/год

Проводимо розрахунок iмовiрностi безвiдмовної
серверу пристрою за формулою:

𝑃 (𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡𝑝 ,

де:

𝜆 – iнтенсивнiсть вiдмов, 1/год

𝑡𝑝 – час випробування, год

Результати розрахункiв iмовiрностi безвiдмовної
роботи наведено на графiку 2
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Рис. 2. Графiк ймовiрностi безвiдмовної роботи сер-
вера системи дистанцiйного навчання.
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Висновки
Побудована ймовiрнiсна математична модель робо-

ти сервера системи дистанцiйного навчання шляхом
використання та аналiзу даних з вiдкритих джерел .

Розроблена ймовiрнiсна модель добре описує фiзи-
чнi процеси та може слугувати основою для розробки
бiльш реалiстичних моделей, в рамках яких кiлькiснi
оцiнки будуть добре узгоджуватися з результатами
комп’ютерних симуляцiй та експериментальними да-
ними.

Розрахованi показники блока живлення серверу
лямбда-методом мають величини, якi вiдповiдають
реальним результатам роботи iснуючих серверiв на
базi ПК.
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