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Розглянуто питання побудови інформаційної системи моніторингу функціонування систем міської інфра-
структури як складних інженерно-технічних систем. Обґрунтовано необхідність моніторингу попиту в системі. 
Як режимний показник використано профіль попиту на послугу. Запропоновано архітектуру інформаційної тех-
нології моніторингу попиту, яка базується на об’єктно-орієнтованому підході та має блочну структуру. Проекту-
вання прототипу інформаційної технології виконано за допомогою уніфікованої мови моделювання. Для опису 
функціональності та поведінки елемента архітектури інформаційної технології побудовано діаграму прецеден-
тів. Візуалізацію взаємозв’язків між розрахунковими компонентами блоку аналізу даних моніторингу для вияв-
лення закономірностей у формуванні профілів попиту представлено за допомогою діаграми класів, яка містить 
п’ять класів, що пов’язані між собою певним типом агрегації. Інтеграція розробленого прототипу в інформаційну 
систему моніторингу функціонування міських систем дозволить ідентифікувати зміну фактичних умов роботи 
їх об’єктів, що сприятиме підвищенню якості прийняття рішень щодо управління їх режимами роботи.
Ключові слова: моніторинг попиту, профіль попиту, прототип інформаційної технології, уніфікована мова моде-
лювання, діаграма прецедентів, діаграма класів.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Системи місь-
кої інфраструктури є важливою ланкою люд-
ської діяльності та соціального розвитку. До 
таких систем згідно [1] належать системи  
електро-, газопостачання, транспортні системи, 
системи життєзабезпечення та комунальних 
послуг тощо. Системи міської інфраструктури 
забезпечують розподіл просторових послуг 
та є складними інженерно-технічними систе-
мами (ІТС), які містять низку взаємопов’язаних 
підсистем (які теж є складними системами), 
а також знаходяться у взаємозв’язку між собою. 
Міські ІТС є споживачами паливно-енергетич-
них (електроенергії, газу тощо) та природних 
(вода) ресурсів. Одним із пріоритетів сучасного 
сталого розвитку територій є енергетична ефек-

тивність, яка у контексті видачі комплексних 
рішень є проблемою, що стосується будь-яких 
галузей і технологічних процесів [2]. Згідно [3], 
необхідно приділяти «особливу увагу синергії 
між заходами з енергоефективності та ефектив-
ному використанню природних ресурсів відпо-
відно до принципів кругова економіка».

Підвищення рівня ефективності використання 
енергетичних та природних ресурсів (разом із 
впровадженням сучасних технологій, підви-
щення якості, результативності, ефективності 
технологічних процесів) потребує розвитку сис-
теми управління об’єктами та мережами систем 
міської інфраструктури. Для забезпечення ефек-
тивного функціонування таких мереж, в тому 
числі й ефективного ресурсовикористання, необ-
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хідним є планування режимів роботи їх об’єктів 
відповідно до потреб, ідентифікації нештатних 
ситуацій та впровадження низки заходів для їх 
попередження та ліквідації. При цьому, основою 
процесу управління для забезпечення ефектив-
ного її функціонування повинна бути реакція на 
попит, який визначається демографічною групою 
конкретних споживачів послуги ІТС міської інф-
раструктури. В [4] зазначено, що завдання опе-
ративного регулювання можна вирішувати лише 
за наявності актуальної та достовірної інформа-
ції про виробничий процес, тобто, про режими 
роботи об’єктів ІТС, а також чинники зовніш-
нього середовища. Відсутність єдиної інформа-
ційно-аналітичної бази ускладнює проведення 
реального аналізу ефективності функціонування 
ІТС та її об’єктів.

Процес управління ІТС вимагає проведення 
моніторингу функціонування її об’єктів, подання 
даних моніторингу у зручній формі для забезпе-
чення ефективності та оперативності прийняття 
рішень. При цьому, інформаційна система моніто-
рингу повинна будуватись як система спеціально 
організованого автоматизованого відстеження 
стану і поведінки об’єкта управління та зовніш-
нього середовища за певними характеристиками 
(показниками, параметрами) для визначення від-
повідності фактичних і планових значень [5]. 
Сучасний розвиток інформаційних технологій, 
технічних засобів автоматизації, комп’ютеризації 
забезпечує можливість накопичення інформа-
ції про фактичні умови, параметри, характерис-
тики режимів роботи всієї системи та кожного 
її об’єкту. Вивчення цієї інформації забезпечує 
виявлення прихованих закономірностей для їх 
урахування під час формування технологічних 
режимів роботи об’єктів, аналізу, прогнозування 
та комплексної оцінки стану об’єкта управ-
ління з метою підвищення ефективності його 
функціонування [6].

МЕТОЮ роботи є удосконалення ефектив-
ності інформаційного забезпечення процесу 
управління режимами роботи об’єктів міських 
ІТС з урахування впливу зовнішніх чинників 
шляхом розробки інформаційної системи моніто-
рингу попиту.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ. Міські ІТС функціонують в певних 
умовах, що визначаються впливом кліматичних, 
територіальних, соціальних чинників та укла-
дом життя населення міста. Зовнішнє серед-
овище представляє собою сукупність факторів 
прямої та непрямої дії. Зовнішні чинники мають 

випадковий характер і зумовлюють зміну зна-
чень технологічних параметрів і фактичних умов 
роботи ІТС та її об’єктів. Ідентифікація цих умов 
є складовою процесу планування режимів роботи 
та контролю ефективності функціонування ІТС. 
Одним з зовнішніх чинників, який ускладнює 
оцінку ефективності роботи об’єктів міської ІТС 
є попит. Не врахування його впливу призводить 
до зниження ефективності її функціонування. 
На динаміку попиту в ІТС впливають соціальні 
(відображають уклад життєдіяльності: тип 
дня – робочі, вихідні; час доби), а також кліма-
тичні та сезонні чинники. Отже, необхідно врахо-
вувати циклічні зміни попиту, зумовлені впливом 
цих чинників, та фактичні умови роботи об’єкту 
дослідження.

В сучасних умовах акцент ставиться на необ-
хідності мати надійну і «інтелектуальну» сис-
тему управління об’єктами ІТС, систему збору 
і оперативного відображення технологічних 
параметрів цих об’єктів в пункті диспетчерського 
управління [7], а також створення великих баз 
ретроспективних даних [8] для ефективного пла-
нування режимів роботи об’єктів, їх контролю 
та управління.

Для аналізу ситуації на об’єкті дослідження 
необхідні об’єктивні показники, джерелом яких 
має стати система моніторингу, побудована на 
сучасних системах обліку, збору, зберігання 
і обробки даних. Першим кроком на шляху до 
ефективного управління технологічним проце-
сом ІТС є розробка та впровадження автомати-
зованої системи оперативного відстеження його 
протікання та чинників, що його визначають. 
Застосування можливостей сучасних інформа-
ційних технологій дозволяє реалізувати процес 
інтегрування декількох підсистем на рівні єди-
ної розподіленої системи зі зручним інтерфей-
сом взаємодії з користувачем. Розвиток систем 
обліку енергоспоживання та автоматизованого 
управління технологічними процесами дозво-
ляють отримувати, зберігати і оперативно нада-
вати великий обсяг інформації про параметри 
і режими роботи об’єктів ІТС, обсяги спожи-
вання енергоресурсів, об’єми попиту. Сучасний 
розвиток інформаційного і технологічного осна-
щення підприємств дозволяє удосконалювати 
методи отримання характеристик технологічних 
процесів, чинників, що визначають особливості 
їх формування, виконувати їх аналіз тощо. Ефек-
тивним інструментом вирішення завдань управ-
ління ефективністю функціонування міської ІТС 
є Web-орієнтовані системи моніторингу [9], що 
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дозволяє створити єдиний інформаційний про-
стір для моніторингу міських ІТС, що мають 
територіально розгалужену структуру та мно-
жину окремих взаємопов’язаних і взаємозалеж-
них компонентів і агентів.

У зв’язку із накопиченням великих обсягів 
даних, отриманих під час моніторингу режимів 
роботи ІТС, для полегшення їх аналізу інфор-
маційна система повинна забезпечувати можли-
вість інтелектуального аналізу даних (ІАД) [8]. 
У загальному випадку задачами ІАД є [10]: 
пошук функціональних і логічних закономір-
ностей у накопичених даних; знаходження при-
хованих правил і закономірностей; використання 
виявлених закономірностей для побудови моде-
лей, які характеризують стан або прогнозують 
розвиток певних процесів; аналіз виключень, 
призначений для виявлення і тлумачення анома-
лій у знайдених закономірностях. Використання 
ІАД забезпечує можливість вивчення постійно 
зростаючих обсягів інформації та виявлення при-
хованих закономірностей, що визначають фор-
мування технологічних режимів об’єктів ІТС. 
Це дозволить оцінити відповідність поточного 
стану технологічного процесу надання послуги 
фактичному попиту, забезпечить інформаційну 
підтримку прийняття рішень шляхом виявлення 
певних закономірностей [11].

Основним режимним показником функціону-
вання міської ІТС є профіль попиту на послугу, 
який представляє собою добовий графік попиту 
(ДГП). Створення бази даних (БД) ДГП в рамках 
моніторингу функціонування ІТС міської інфра-
структури є основою вирішення завдань оптимі-
зації режимів роботи її об’єктів. Аналіз профі-
лів попиту є одним із підходів до ідентифікації 
фактичних умов роботи ІТС та їх зміни [12]. Цей 
підхід спрямований на вилучення максималь-
ного ступеня інформації з наявних даних з метою 
поліпшення ефективності функціонування ІТС, 
планування режимів роботи її об’єктів, розпо-
ділу енергоресурсів тощо. Завдання ідентифікації 
умов роботи об’єктів ІТС на основі інформації про 
профілі попиту, які визначають їх режим роботи, 
можна представити як завдання розпізнавання 
образів [12]. Однак дані повинні бути належним 
чином організовані та опрацьовані [13].

Інформаційна технологія являє собою «сукуп-
ність методів, прийомів і програмно-технологіч-
них засобів, об’єднаних у технологічний ланцю-
жок для забезпечення збору, зберігання, обробки 
і виведення інформації» [14]. Джерелами інфор-
мації в системі моніторингу функціонування ІТС 

є автоматизовані системи обліку об’ємів нада-
них споживачам послуг; автоматизовані системи 
контролю та обліку енергоресурсів; підсистема 
геовізуалізації, що забезпечує роботу з динаміч-
ною атрибутивною інформацією про територі-
ально-розподілені об’єкти міської ІТС та її інтер-
активне представлення в картографічному 
вигляді. Основою підсистеми є геоінформаційна 
система (ГІС), що забезпечує збір, обробку, збе-
рігання, графічне відображення і систематизацію 
даних про топологію та структуру мережі, фак-
тичний стан обладнання, режим роботи мережі 
для їх використання під час аналізу, моделювання 
та прогнозування параметрів мереж та параме-
трів режиму роботи обладнання. Комунікаційна 
підсистема призначена для віддаленого збору 
даних і передбачає використання web-технологій, 
що забезпечує передачу даних та зв’язок між під-
системами ІТС, її об’єктами, пунктами обліку 
та системами управління. Аналітична підсистема 
містить підсистеми ІАД, моделювання і прогно-
зування, планування та контролю. Кожна під-
система представляє собою сукупність розра-
хункових процедур, методів та алгоритмів для 
реалізації відповідних завдань, тобто має відпо-
відну архітектуру. Результатом кожної процедури 
є інформація, яка збирається в БД. Частина інфор-
мації є вихідною для наступних процедур, інша – 
використовується для прийняття рішення щодо 
поліпшення ефективності функціонування ІТС.

Формалізацію інформаційної технології проце-
дури моніторингу попиту з урахуванням завдань 
моніторингу ефективності функціонування ІТС 
виконано з використанням об’єктно-орієнтованого 
підходу, основою якого є декомпозиція проблеми 
на окремі об’єкти або концептуальні класи. Засто-
сування такого підходу передбачає проведення 
об’єктного аналізу предметної області та реалі-
зації на його основі об’єктно-орієнтованого про-
ектування. Суть аналізу полягає в ототожненні 
сутностей (об’єктів, процесів) предметної області 
у вигляді сукупності інформаційних об’єктів, що 
взаємодіють один з одним [15]. Архітектура про-
цедури моніторингу попиту в ІТС (рис. 1) містить 
три категорії класів.

1) WEB-service – клас, що містить процедури 
отримання вихідної інформації;

2) FORMS-class – сукупність класів, 
об’єднаних обчислювальними алгоритмами 
та моделями:

– class Аналіз попиту – передбачає:
а) Sub-class Добовий графік попиту: опис 

та аналіз ДГП, їх класифікація та формування 
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груп однотипних ДГП; виявлення циклічних 
змін попиту;

б) Sub-class Характеристики попиту: форма-
лізований опис попиту для типових умов, форму-
вання профілів попиту характерних днів;

– class Планування – передбачає планування 
режимів роботи об’єктів ІТС, побудова моделей 
ресурсовикористання об’єктами ІТС;

3) CONTROL-class – клас, що містить проце-
дури виконання контролю відповідності фактич-
ного стану об’єкту дослідження запланованому.

WEB-service

WEB-server

Робочі станції

Отримання/
передача даних

Система 
моніторингу 

Sub-Class 
Характеристики попиту

Class Планування

FORMS-class

CONTROL-class

Sub-Class Добовий графік 
попиту

Class Аналіз попиту

 
Рисунок 1 – Архітектура інформаційної 

технології моніторингу попиту в ІТС

Підвищення інформативності результатів 
моніторингу попиту для ідентифікації змін умов 

роботи ІТС та її об’єктів потребує формування 
інформаційного ознакового простору, який міс-
тить БД про характеристики добового попиту, 
а також результати морфометричного опису 
форми ДГП [6].

Результатом процесу об’єктно-орієнтованого 
проектування є множина класів об’єктів із при-
єднаними методами обробки атрибутів. Доку-
ментування результатів проектування прототипу 
інформаційної технології моніторингу попиту 
в міській ІТС виконано за допомогою уніфі-
кованої мови моделювання (Unified Modeling 
Language, UML), що містить стандартний набір 
діаграм для моделювання. Розробку UML діа-
грам виконано за допомогою програмного забез-
печення StarUML, версія 4.1.6.

Опис функціональності та поведінки елемента 
архітектури «Class Аналіз Попиту» категорії 
“FORMS-class” інформаційної технології моні-
торингу попиту виконано за допомогою діаграми 
прецедентів (рис. 2), яка призначена для: визна-
чення межі та контексту модельованої предмет-
ної області; формування вимог щодо поведінки 
проектованої системи; розробки концептуальної 
моделі системи для її подальшої деталізації; під-
готовки документації для взаємодії із замовни-
ками та користувачами системи.

Ієрархію та операції класів елемента архітек-
тури “SubClass Graph” «Class Аналіз Попиту» 
категорії “FORMS-class” інформаційної техно-

 

Рисунок 2 – Діаграма прецедентів прототипу інформаційної систем
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логії моніторингу попиту представлено за допо-
могою діаграми класів (рис. 3), яка є складовою 
частиною діаграми прецедентів. За основу взято 
п’ять основних класів, необхідних для візуаліза-
ції взаємозв’язків між розрахунковими компонен-
тами блоку аналізу ДГП інформаційної системи 
та пов’язаних між собою певним типом агрегації.

 
Рисунок 3 – Діаграма класів прототипу 

інформаційної системи

Клас “Classic Indicators” (Класичні показники) 
містить атрибути: ConsumptionGraph (ДГП); 
Indicators (показники, що характеризують попит).

В даному класі реалізовано: Obtaining Data On 
Daily Consumption Graph (отримання даних про 
ДГП); Calculation Indicators (обчислення показ-
ників, що характеризують попит).

Клас “Morphometric Parameters” (Морфоме-
тричні параметри) містить наступні атрибути: 
Consumption Graph (ДГП); Basic Parameters 
(базові параметри); Derivative Parameters 
(похідні параметри). В даному класі реалізовано: 

Obtaining Data One Daily Consumption Graph 
(отримання даних про ДГП); Transformation 
Of Daily Consumption Graph Into Chart Radar Type 
(трансформація ДГП в діаграму радарного типу); 
Calculation Basic Parameters (обчислення базових 
параметрів); Calculation Derivative Parameters 
(обчислення похідних параметрів).

Клас “Typical Class” (Типовий клас) містить: 
список екземплярів класу “Indicators” (показники, 
що характеризують попит); список екземпля-
рів класу “Morphometric Parameters” (Морфоме-
тричні параметри). В даному класі реалізовано: 
Classification (класифікація); Formation Of Groups 
Of Same Type Graphs (формування груп однотип-
них графіків); Construction Of Classifier (побудова 
класифікатора).

Клас “Typical Graph” (Типовий графік) міс-
тить екземпляр класу “Typical Class” (Типовий 
клас). В даному класі реалізовано: Construction 
Of Typical Graph For Typical Class (побудова типо-
вого графіка для типового класу).

Клас “Recognition Of Belonging To Class” (Роз-
пізнавання належності до класу) містить: екземп-
ляр класу “Indicators” (показники, що характе-
ризують попит); екземпляр класу “Morphometric 
Parameters” (Морфометричні параметри); 
екземпляр класу “Typical Class” (Типовий клас). 
В даному класі реалізовано: Determination 
Of Belonging To Typical Class (визначення належ-
ності до типового класу).

ВИСНОВКИ. Система моніторингу ефек-
тивності функціонування ІТС є інструментом 
інформаційного забезпечення процесу плану-
вання режимів роботи об’єктів ІТС та прийняття 
рішень щодо управління ними. Забезпечення 
ефективного управління ІТС міської інфраструк-
тури вимагає аналізу динаміки попиту в ІТС, що 
передбачає виявлення прихованих закономірнос-
тей у його формуванні. Методологічною основою 
прототипу інформаційної технології моніторингу 
попиту є ідентифікація із застосуванням теорії 
розпізнавання образів циклічних змін попиту, 
зумовлених впливом сезонних та соціальних чин-
ників. Виконана з позицій об’єктно-орієнтованого 
підходу формалізація інформаційної технології 
моніторингу попиту має блочну структуру архі-
тектури, яка передбачає можливість додавання 
нових розрахункових та контрольних процедур, 
що забезпечує можливість розширення функцій 
моніторингу та їх інтеграції в інформаційну сис-
тему моніторингу ефективності функціонування 
ІТС міської інфраструктури для підвищення 
якості прийняття рішень щодо управління режи-



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1 / 2022 (132)
105

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

мами роботи об’єктів з урахуванням фактичних 
умов їх роботи.
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Purpose. Development of a prototype of an information system for monitoring the demand for a service in the city 
infrastructure system. Methodology. The object-oriented approach was used to formalize the monitoring technology. 
Unified modeling language was used to design a prototype of information technology monitoring. Results. The architecture 
of information technology of demand monitoring was offered. It has a block structure and contains three categories 
of classes, which contain procedures for obtaining input information, computational procedures, and control procedures. 
A use case diagram was constructed to describe the functionality and behavior of the information technology architecture 
element. Visualization of relationships between the calculation components of the monitoring data analysis unit to 
identify regularities in the formation of demand profiles was presented using a class diagram. It contains five classes, 
interconnected by a certain type of aggregation. Originality. The architecture of the demand monitoring information 
system based on the analysis and classification of demand profiles for the service was proposed. Practical value. The 
integration of the developed prototype into the information system for monitoring the functioning of urban systems 
will identify changes in the actual operation conditions of their facilities. This will increase the efficiency of decision-
making on the management of the operation modes of facilities. Conclusions. Implementation of information technology 
of demand analysis and identification of its cyclical changes due to the influence of external factors will help improve 
the information support of the process of managing the operation modes of facilities and planning effective modes of their 
work taking into account the actual operation conditions. The block structure of the proposed information monitoring 
technology provides for the possibility of adding new calculation and control procedures, which provides the opportunity 
to expand the monitoring functions and their integration into the information system for monitoring the functioning 
of the urban infrastructure system. References 15, figures 3.
Key words: demand monitoring, demand profile, prototype of information technology, unified modeling language, use 
case diagram, class diagram.
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