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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. CMS, що застосовується протягом життєвого 

циклу системи, забезпечує видимість та контроль її продуктивності, 

функціональних та фізичних властивостей. CMS перевіряє, чи працює 

система за призначенням, і визначена та задокументована достатньо 

детально, щоб підтримати прогнозований життєвий цикл. Процес СМ 

полегшує впорядковане управління системною інформацією та системними 

змінами для таких корисних цілей, як перегляд можливостей; підвищити 

продуктивність, надійність або ремонтопридатність; продовжити життя; 

зменшити вартість; зменшити ризик і відповідальність; або виправити 

дефекти. Відносно мінімальні витрати на впровадження CMS багаторазово 

повертаються, щоб уникнути витрат. Відсутність CMS або його неефективне 

впровадження може бути дуже дорогим, а іноді може мати такі катастрофічні 

наслідки, як відмова обладнання. 

CM підкреслює функціональний взаємозв'язок між частинами, 

підсистемами та системами для ефективного управління змінами системи. Це 

допомагає перевірити, що пропоновані зміни систематично розглядаються 

для мінімізації несприятливих наслідків. Зміни в системі пропонуються, 

оцінюються та впроваджуються із використанням стандартизованого, 

систематичного підходу, що забезпечує узгодженість, а пропоновані зміни 

оцінюються з точки зору їх передбачуваного впливу на всю систему. CMS 

перевіряє, що зміни проводяться відповідно до вимог та що документація 

елементів та систем відображає їх справжню конфігурацію. Повна програма 

CM містить положення щодо зберігання, відстеження та оновлення всієї 

системної інформації на основі компонента, підсистеми та системи.  

Структурована програма СМ гарантує, що документація (наприклад, 

вимоги, проект, документація про випробування та приймання) для 

предметів є точною та відповідає фактичному фізичному проекту товару.  
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Об’єкт дослідження: системи управління конфігураціями. 

Ціль роботи. Підвищення ефективності керування IT інфраструктурою 

за допомогою систем управління конфігураціями. 

Для досягнення поставленої мети в кваліфікаційній магістерській 

роботі вирішені наступні задачі:  

1) проаналізувати існуючи системи управління конфігураціями; 

2) виділити критерії для дослідження найкращого рішення серед 

систем управління; 

3) знайти вибір оптимального варіанту серед систем управління 

конфігураціями з урахуванням критеріальних показників.  

Наукова новизна магістерської кваліфікаційної роботи полягає в тому, 

що вперше запропоновано комплексний підхід для використання систем 

управління конфігурацій для різних апаратних та програмних платформ. 

Основною метою даної роботи є розгляд і вивчення функціонування систем 

управління конфігураціями, що в даний час широко розповсюджуються через 

необхідність в більш досконалих засобах управління IT-інфраструктурою. 

Практична значимість полягає в отриманні в результаті досліджень 

вибору найкращого рішення серед систем управління конфігураціями з 

урахуванням критеріальних показників. 

Практична апробація роботи. Матеріали роботи було апробовано на 

одній Всеукраїнській і двох Міжнародних науково-практичних 

конференціях, із публікацією тез доповідей. 

Структура й об'єм роботи 

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 7 глав, висновку й списку 

використаних джерел, викладених на 106 сторінках машинописного тексту, 

що включає 26 рисунків, 7 таблиць, 8 формул, список джерел посилань                                  

із 56 найменувань. 

 


