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ПОБУДОВА МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ  
ВІРТУАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ОСНОВІ МЕРЕЖІ ПЕТРІ 

 
В статті розроблено мережеву модель організації життєвого циклу віртуальної спільноти на основі 

мережі Петрі. Розроблена мережа використовується для відображення зв’язків між елементами організації 
життєвого циклу віртуальних спільнот та покращення організації паралельних процесів життєвого циклу. 
Побудована мережа організації життєвого циклу віртуальних спільнот на основі мережі Петрі дає змогу  
підвищити ефективність управління діяльністю спільнотами. 
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BUILDING MODELS OF VIRTUAL COMMUNITY  LIFE CYCLE BASED ON THE PETRI NETWORK 
 
The article present network model of the virtual community life cycle organizing  based on the Petri nets. Petri nets are good 

solutions for solving applied problems, modelling business processes, modelling systems and projects. A plurality of passages of the virtual 
community life cycle organizing  is organizing stages of the life cycle. Transitions of the virtual community life cycle organizing  are that is 
performance of tasks of directions. The functions of inputs and outputs and the top of the model of the stage of the virtual community life 
cycle organizing  are presented. The developed network is used to display the links between the elements of the organization of the virtual 
community life cycle organizing  and to improve the organization of parallel life cycle processes. A network for the virtual community life 
cycle organizing  based on the Petri net has been built, which allows to increase the efficiency of community management. 

Keywords: virtual community, life cycle, indicators of tasks, directions, Petri network. 
 

Вступ 
 Віртуальні спільноти як один з елементів соціальних сервісів формують значну частину  інтернет-

простору та є невід’ємним елементом для комунікації у глобальній мережі Інтернет.  
Віртуальна спільнота – соціальне об’єднання людей у мережі Інтернет, учасники якого взаємодіють 

один з одним. 
Основою  для  здійснення  організаційних  та  комунікаційних  функцій  віртуальної  спільноти  є 

учасники та інформаційне наповнення. Учасники – зареєстровані у віртуальній спільноті користувачі мережі 
Інтернет,  які  взаємодіють  у  спільноті  та формують  інформаційне наповнення.  Інформаційне наповнення  – 
дописи,  дискусії  та  інші  інформаційні  повідомлення  (текстові,  графічні,  аудіо  та  відео),  що  їх  створили 
учасники віртуальної спільноти.  

Віртуальна спільнота, як один з типів проекту, має свій життєвий цикл з рядом етапів та напрямів. 
Управління  віртуальною  спільнотою,  як  і  є  проектом,  має  ряд  завдань,  послідовність  виконання  яких  є 
згідно  організації  життєвого  циклу  віртуальних  спільнот.  Мережі  Петрі  застосовуються  для  відображення 
паралельних  процесів  при  моделюванні  складних  та  великих  проектів  та  є  основним  інструментом  для 
моделювання у проектних роботах. Виконуючи завдання організації життєвого циклу віртуальних спільнот 
необхідно виконати завдання на етапі з усіх напрямів паралельними процесами [1, 2]. Запропонована у цій 
роботі  мережева  модель  дає  змогу  розробити  графік  виконання  завдань  у  вигляді  мережі  Петрі,  їх 
послідовність та залежність один від одного між етапами організації життєвого циклу віртуальної спільноти. 

Аналіз досліджень та публікацій 
Графічним представленням мережі Петрі моделювання будь-якого процесу є візуально легким для 

сприйняття.  Велика  кількість  аналізу  та  типів  мереж  Петрі  є  актуальним  при  моделюванні.  Тож,  апарат 
мереж  Петрі    вдало  застосовують  для  моделювання  бізнес-процесів,  де  можливе  представлення  робіт  за 
допомогою потоків та умов.   

Розфарбовані  мережі  Петрі  вдало  застосовують  для  відображення  системи  логістичних  бізнес-
процесів  та  моделювання  соціально-економічних  систем  [3–5].  Дослідники  у  своїх  роботах  [6–8] 
пропонують інтегровані імітаційні моделі ІТ-проєкту на основі модифікованої мережі Петрі, та пропонують 
інтерпретації компонентів імітаційної моделі, описують процеси симуляції на основі мережі Петрі.  

Формулювання цілей 
Мережі Петрі є вдалим рішеннями для розв’язання прикладних задач, моделювання бізнес-процесів, 

моделювання  систем  та  проектів.  І,  власне,  доцільно  зобразити  організації  життєвого  циклу  віртуальної 
спільноти за допомогою мережі Петрі.  

Виклад основного матеріалу 
Враховуючи переваги представлення проектів за допомогою мереж та графів, доцільно представити 

організацію життєвого циклу віртуальних спільнот за допомогою мережі Петрі (рис. 1). Зображена мережа 
коли виконуються завдання з усіх напрямів, проте, вона може бути модифікована відповідно до створюваної 
спільноти.    

Організація життєвого циклу віртуальних спільнот на основі Петрі має наступний вигляд: 
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),,,( OITPN            (1) 

де    470..ppP      –  множина  позицій,   171..ttT    –  множина  переходів,  І  –  функція  входів,  О  – 

функція виходів.  
Множина переходів організації життєвого циклу віртуальної спільноти є наступними діями:  
t1  – перехід від етапу планування до етапу аналізу, t2  – перехід до виконання етапу проектування, t3  

–  перехід  до  виконання  етапу  розроблення,  t4    –  перехід  від  етапу  розроблення  до  процесу  перевірки 
успішності  створення віртуальної  спільноти,  t5    – перехід до виконання  етапу  тестування,  t6    – перехід до 
виконання етапу впровадження, t7  – перехід від етапу впровадження до перевірки успішності впровадження 
віртуальної спільноти, t8  – перехід до виконання етапу експлуатація, t9  – перехід від етапу експлуатації до 
перевірки успішності експлуатації,  t10 – перехід до виконання етапу комплексної верифікації,  t11 – перехід 
від етапу комплексної верифікації до перевірки на успішність комплексної верифікації, t12 – перехід до етапу 
невідкладного реінжинірингу, t13 – перехід від етапу невідкладного реінжинірингу до перевірки успішності 
виконання невідкладного реінжинірингу, t14 – перехід до виконання етапу консервація проекту, t15 – перехід 
від етапу консервації проекту до перевірки доцільності відновлення віртуальної спільноти,  t16 – перехід до 
виконання етапу ліквідації, t17 – перехід до створення нової спільноти.  

Позиціями організації життєвого циклу віртуальної спільноти є: 
 р0  –  планування  створення 

віртуальної  спільноти  (визначення 
мети  та  завдань  спільноти),  р1  – 
виконання завдань користувацького 
напряму  на  етапі  аналізу,  р2  – 
виконання  завдань  інформаційного 
напряму  на  етапі  аналізу,  р3  – 
виконання  завдань  репутаційного 
напряму  на  етапі  аналізу,  р4  – 
виконання  завдань  ресурсного 
напряму  на  етапі  аналізу,  р5  – 
виконання завдань користувацького 
напряму на етапі проектування, р6 – 
виконання  завдань  інформаційного 
напряму на етапі проектування, р7 – 
виконання  завдань  репутаційного 
напряму на етапі проектування, р8 – 
виконання  завдань  ресурсного 
напряму на етапі проектування, р9 – 
виконання завдань користувацького 
напряму  на  етапі  розробка,  р10  – 
виконання  завдань  інформаційного 
напряму  на  етапі  розробка,  р11  – 
виконання  завдань  репутаційного 
напряму  на  етапі  розробка,  р12  – 
виконання  завдань  ресурсного 
напряму  на  етапі  розробка,  р13  – 
перевірка  успішності  створення 
віртуальної  спільноти,  р14  – 
виконання завдань користувацького 
напряму  на  етапі  тестування,  р15  – 
виконання  завдань  інформаційного 
напряму  на  етапі  тестування,  р16  – 
виконання  завдань  репутаційного 
напряму  на  етапі  тестування,  р17  – 
виконання  завдань  ресурсного 
напряму  на  етапі  тестування,  р18  – 
виконання завдань користувацького 
напряму на етапі впровадження, р19 
–  виконання  завдань 
інформаційного  напряму  на  етапі 
впровадження,  р20  –  виконання 
завдань  репутаційного  напряму  на 
етапі впровадження, р21 – виконання 
завдань  ресурсного  напряму  на 
етапі впровадження, р22 – перевірка 
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Рис. 1. Мережа Петрі ОЖЦВС 
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успішності впровадження віртуальної спільноти, р23 – виконання завдань користувацького напряму на етапі 
експлуатації, р24 – виконання завдань інформаційного напряму на етапі експлуатації, р25 – виконання завдань 
репутаційного  напряму  на  етапі  експлуатації,  р26  –  виконання  завдань  ресурсного  напряму  на  етапі 
експлуатації,  р27  –  перевірка  успішності  експлуатації  віртуальної  спільноти,  р28  –  виконання  завдань 
користувацького  напряму  на  етапі  комплексної  верифікації,  р29  –  виконання  завдань  інформаційного 
напряму  на  етапі  комплексної  верифікації,  р30  –  виконання  завдань  репутаційного  напряму  на  етапі 
комплексної верифікації, р31 – виконання завдань ресурсного напряму на етапі комплексної верифікації, р32 
– перевірка успішності комплексної верифікації, р33 – виконання завдань користувацького напряму на етапі 
комплексного  реінжинірингу,  р34  –  виконання  завдань  інформаційного  напряму  на  етапі  комплексного 
реінжинірингу, р35 – виконання завдань репутаційного напряму на етапі комплексного реінжинірингу, р36 – 
виконання  завдань  ресурсного  напряму  на  етапі  комплексного  реінжинірингу,  р37  –  перевірка  успішності 
реінжинірингу,  р38  –  виконання  завдань  користувацького  напряму  на  етапі  консервації  проекту,  р39  – 
виконання  завдань  інформаційного  напряму  на  етапі  консервації  проекту,  р40  –  виконання  завдань 
репутаційного напряму на етапі консервації проекту, р41 – виконання завдань ресурсного напряму на етапі 
консервації  проекту,  р42  –  перевірка  на  доцільність  відновлення  віртуальної  спільноти,  р43  –  виконання 
завдань  користувацького напряму  на  етапі  ліквідації,  р44  –  виконання  завдань  інформаційного напряму  на 
етапі ліквідації, р45 – виконання завдань репутаційного напряму на етапі ліквідації, р46 – виконання завдань 
ресурсного напряму на етапі ліквідації, р47 – закриття проекту створення віртуальної спільноти. 

Функції входів та виходів описуються наступним чином: 
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Вершина моделі виконання етапу організації життєвого циклу віртуальних спільнот матиме такий 
вигляд (рис. 2):  

 

Nodei Nodem

Flowim

IndIn1IndIn1

IndInjmIndInjm

IndOut1 IndOut1

IndOutm IndOutm

 
Рис. 2. Вершина моделі організації життєвого циклу віртуальної спільноти 

 
Цей  вигляд  вершини  мережевої  моделі  характерний  для  кожного  з  етапів  організації  життєвого 

циклу віртуальної спільноти.  
Організацію  життєвого  циклу  віртуальної  спільноти  варто  представити  за  допомогою  мережевої 

моделі проекту. Ця модель побудована на основі мережі Петрі 

FlowNodeC ,
,            (2) 

Для виконання завдань напрямів життєвого циклу віртуальних спільнот формуються показники, які 
становлять потік: 

  Node
iN

ijijFlowFlow
1


,            (3) 

Цей потік представлений кортежем з такими елементами:  
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ijijij IndTIndRFlow , ,          (4) 

де   ijijij IndInIndOutIndR    –  зв’язки  вхідних  та  вихідних  показників  напрямів  організації 

життєвого циклу віртуальних спільнот.  

ijIndT   –  встановлені  менеджером  організації  життєвого  циклу  віртуальної  спільноти  правила 

трансформації  вихідних  показників,  сформованих  на  попередньому  етапі,  у  вхідні  показники  наступного 
етапу. Трансформація показників полягає у відхиленні непотрібних показників. 

Вузол графу містить: 

 
NodeN

iiNodeNode
1

 ,          (5) 

множина  вузлів  мережевої  моделі  організації  життєвого  циклу  віртуальних  спільнот,  iNode   –  і-й  вузол 

графу, 
Node

N  – кількість вузлів графу організації життєвого циклу віртуальних спільнот.  
Формально  і-й  вузол  мережевої  моделі  організації  життєвого  циклу  віртуальних  спільнот  подано 

так:  
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де    
Node
iN

kiki TaskTaskNode
1

  – множина завдань напряму життєвого циклу віртуальних спільнот на 

вузлі, 

Node
iN

  –  кількість  завдань  і-го  вузла;   
Node
iN

kiki IndPlaneIndPlanNod
1

   –  множина  планових 

показників завдань напряму життєвого циклу віртуальних спільнот на вузлі, 

Node
iN

 – кількість завдань і-го 

вузла;    Flow
jN

kjkj IndOutIndOutNode
1

   –  множина  вихідних  показників  для  виконання  завдань  напряму 

організації  життєвого  циклу  віртуальних  спільнот, 
Flow

k
N   –  кількість  вихідних  показників  k-го  завдання; 

  Flow
jN

kjkj IndInIndInNode
1

   –  множина  вхідних  показників  для  виконання  завдань  напряму  організації 

життєвого циклу віртуальних спільнот, 
Flow

k
N – кількість вхідних показників k-го завдання. 

Висновки 
Представлено мережеву модель організації життєвого циклу віртуальної спільноти на основі мережі 

Петрі.  Представлена  мережа    використовується  для  відображення  зв’язків  між  елементами  організації 
життєвого  циклу  віртуальних  спільнот  та  покращення  організації  паралельних  процесів  життєвого  циклу. 
Побудована  мережа  організації  життєвого  циклу  віртуальних  спільнот  на  основі  мережі  Петрі  дає  змогу  
підвищити ефективність управління діяльністю спільнотами.  
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