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Підвищення  ефективності  використання  мережі  організації  і

процесу контролю над нецільовим використанням Інтернет-ресурсів за

рахунок   аналізу  завантаження  комп’ютерної  мерУ  проекті  програмно

реалізовано  ідею  пошуку  паттернів  (закономірностей)  у  інтегральних

показниках трафіку по кожному дню тижня за тривалий період роботи

певної установи при виконанні її співробітниками своїх функціональних

обов’язків.  Знаходження  природних  часових  вікон  мінімального

навантаження  на  мережу  дає  можливість  системному  адміністратору

розробити стратегію їх оптимального використання. Одночасно на основі

інформації  за  той  же  період  знаходяться  шаблони  у  поведінці

користувачів  і  описуються  у  тривимірному  просторі  кількісних

інтегральних  ознак,  що  характеризують  користувача  і  його  поведінку,

знайдених  шляхом  факторного  аналізу.  Щотижневий  аналіз  відхилень

показників  окремих  користувачів  від  шаблону,  дає  можливість  швидко

ототожнити їх (персоніфікувати) з певним співробітником і застосувати до

них штрафні санкції. 
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