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УДК 005.8

Рак Ю.П., Головатий P.P.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ МЕТОДОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ 

ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

За сучасних швидких темпів індустріалізації міст України 
виникає потреба у підвищенні рівня безпеки об’єктів з масовим 
перебуванням людей. Особливу увагу при реалізації проектів 
безпечної експлуатації варто приділити торгово-розважальним 
центрам (далі ТРЦ). В останні роки набувають значної популярності 

. великі торгівельні комплекси, які розраховані на одночасне 
перебування великої кількості відвідувачів, мають складну та 
водночас оригінальну структуру будівельно-конструкторських 
рішень.

Прагнучи мінімізувати негативний вплив зовнішніх вражаючих 
факторів на середовище експлуатації ТРЦ, знизити рівень загрози 
виникнення НС та контролювати їхній тиск на систему 
функціонування комплексу, необхідно реалізувати ряд проектів та 
програм у сфері цивільного захисту, що своєчасно попередять 
виникнення несприятливого стану функціонування торгово- 
розважальної споруди. Зокрема існує проблема реалізації проектів 
аналізу стану та реагування на виникнення НС в об’єктах з масовим
перебуванням людей. [1]

Одним з перспективних напрямів для зменшення кількості
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виникнення надзвичайних ситуацій, на території ТРЦ. їм мімімніїнИ 
часу реагування на них підрозділами державних служО |нчіиниин» > 
створення системи на основі оперативного центру оброОнн тфщшимН 
(див. рис. 1). Дана система здійснює аналіз та  обробку ііхі/іни» мім. 
(X.), що надходять з  засобів візуального та звукового о і і о н і щ р н н *
Після опрацювання сигналу в оперативному центрі ічц..... ...
інформації (ОЦОІ), оператор перенаправляє повідомлений к . н \ * и
безпеки (СБ) ТРЦ. Працівники СБ ТРЦ, на основі orpUN.......
інформації та особистого досвіду відправляють сигнали при 
необхідність отримання допомоги в органи і підрозділи держаний - 
служб реагування (Y,).

Успішна реалізація даної концептуальної моделі, забезпечуп и  м 
шляхом компетентності дій усіх учасників проекту безпечної 
експлуатації ТРЦ та встановленню причинно-наслідкових зв’язків и 
структурі управління ОЦОІ [2].

у,.ж; - т

Рис. 1 Модель проектного середовища безпечної експлуатації, 
на основі оперативного центру обробки інформації на території ТРЦ

Представлена модель (див. Рис. 1) дозволяє забезпечити 
візуалізацію як вхідної так і вихідної інформації на паперових та 
електронних носіях з метою подальшого глибинного аналізу.

Література:
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пожарной безопасности людей с ограниченными возможностями в
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УДК 005.8+004.89 

Рак Ю.П., Бурак Н.Є.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТІ М 
РІШЕННЯ В ПРОЕКТАХ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ

Проектно-орієнтований підхід до інтенсифікації динаміки 
розвитку держави сприяє росту вагомості інформаційних технологій у 
повсякденному житті та діяльності суспільства. Розглядаючи будь-яку 
ситуацію з точки зору проектного менеджменту, постає проблема 
ефективного управління та прийняття оптимально рішення для 
вирішення прикладних задач. Процес ліквідації надзвичайної ситуації 
(НС) теж є окремим проектом, метою якого є мінімізація наслідків, 
рятування життя та запобігання повторення за допомогою людських 
та матеріальних ресурсів з мінімальними втратами та заподіяння 
шкоди оточуючому середовищу.

При реалізації проекту ліквідації НС на певних етапах 
виникають моменти, коли керівнику важко прийняти правильне 
управлінське рішення у зв’язку з швидкозмінними обставинами або за 
умов невизначеності. Для надання йому кваліфікованої допомоги у 
таких ситуаціях розробляються системи оперативної підтримки 
прийняття рішень -  інформаційні системи, які максимально 
пристосовані до розв’язання задач ефективного управління діяльності 
проектних менеджерів у сфері цивільного. Дані системи є незамінним 
інструментарієм у допомозі керівнику ліквідації НС, який сприяє 
прийняттю обгрунтованих, ефективних та, головне, своєчасних 
управлінських рішень. На сьогоднішній день в Україні впроваджена 
система такого типу — Урядова інформаційно-аналітична система з 
надзвичайних ситуацій (УІАС НС), яка функціонує на чотирьох 
рівнях -  урядовий (Кабінет міністрів України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій), відомчий (Міністерства і 
відомства, які пов’язані з запобіганням та захистом населення і
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території від надзвичайних ситуацій), територіальний (Головні 
управління, управління, підпорядковані обласні, міські, районні 
відділи та підрозділи ДСНС) та об’єктовий (об’єктові підрозділи 
ДСНС та ЦЗ). Однак при ліквідації НС доступ до такої системи є 
обмеженим або взагалі не можливий у зв’язку з відсутністю 
м о б і л ь н и х  портативних засобів взаємодії.

Урядовий рівень УІАС НС - Центральна підсистема
Кабінет міністрів України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій

Відомчий рівень УІАС НС 
Міністерства і відомства, які пов'язані з запобіганням 
та захистом населення і території від надзвичайних 

ситуацуій

Територіальний рівень УІАС НС
Головні управління, управління, підпорядковані 

обласні, міські, районні відділи та підрозділи ДСНС

Об'бктовий рівень УІАС НС
Об'єктові підрозділи ДСНС та ЦЗ

Рис. 1. Модель-схема взаємодії' експертної системи підтримки 
прийняття рішень із системою УІАС НС 

Запропонована на рис. 1 модель-схема взаємодії системи 
підтримки прийняття рішень із системою УІАС НС сприятиме 
висококваліфікованій аналітичній підтримці прийняття рішень на 
основі новітніх IT-технологій з можливістю віддаленого доступу до 
даних з використанням мобільних портативних модулів.
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