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ანოტაცია. სტატიაში აღწერილია გადაუდე-

ბელი რეაგირების სამსახურის სატელეფონო ცენტ-

რში დანერგილი ზარების მართვის ელექტრონული 

სისტემის მონაცემთა წინასწარი დამუშავების პრო-

ცედურები. პროცედურების მიზანია სისტემაში 

შემოსული ნედლი მონაცემების დამუშავება სტა-

ტისტიკური მონაცემების მისაღებად. აღნიშნული 

პროცედურები მონაცემების ნაკადის შემოსვლის 

პარალელურად ასრულებენ მონაცემთა გარდაქმნას 

და მათ შენახვას შემდგომი გამოყენებისათვის. აღ-

ნიშნული მეთოდის დანერგვის შედეგად სტატის-

ტიკური მოთხოვნის მიღებისას საჭირო აღარაა 

პროცედურის ხელახლა შესრულება, რადგან მო-

ნაცემები უკვე შენახულია სასურველი ფორმით. 

შედეგად მცირდება შესასრულებელი სამუშაოს ხან-

გრძლივობა და საჭირო აპარატული რესურსები. 

სტატიაში გაანალიზებულია მონაცემთა წინას-

წარი დამუშავების მეთოდის უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები. ასევე მოცემულია ელექტრონული 

სისტემის ერთ-ერთი ძირითადი სტატისტიკური 

მაჩვენებლის – დამუშავების საშუალო დროის 

გამოსათვლელად საჭირო პარამეტრები. ნაშრომში 

წარმოდგენილია ზარების დამუშავების საშუალო 

დროის გამოთვლის მაგალითის შესაბამისი ცხრი-

ლი. სტატიაში აგრეთვე ნაჩვენებია სრული პერიო-

დის დამუშავების დროის გამოსათვლელი ფორმუ-

ლა, რომელიც მხოლოდ მარტივი ოპერაციების გა-

მოყენებას ეფუძნება და არ მოითხოვს დიდ დროს 

და აპარატულ რესურსებს.  
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საკვანძო სიტყვები: სატელეფონო ცენტრი; 

ელექტრონული სისტემა; მონაცემები; მონაცემთა 

დამუშავება; პროცედურა, ალგორითმი. 

 

შესავალი 

ნებისმიერ ორგანიზაციასა და სამსახურს, რო-

მელთა გამართული მუშაობაც დაკავშირებულია 

სატელეფონო ცენტრთან, უწევს ზრუნვა იმაზე, რომ 

სატელეფონო ცენტრის მუშაობა იყოს მაქსიმალუ-

რად საიმედო და ეფექტური, რისთვისაც უაღრესად 

მნიშვნელოვანია სატელეფონო ზარების შესახებ 

ინფორმაციის შენახვა, დახარისხება, ანალიზი და 

სასურველი სახით წარმოდგენა [1]. ეს მონაცემები 

მუშავდება გარკვეული ანალიტიკური ფორმულე-

ბისა და ალგორითმების საშუალებით, რის შედე-

გადაც ხდება ცენტრის მუშაობის შეფასება და 

მომავალი შესაძლო სიტუაციების პროგნოზირება.  

მონაცემთა ანალიზისთვის აუცილებელია მონა-

ცემთა ბაზაში არსებული ჩანაწერების წაკითხვა. 

როგორც წესი, მონაცემები საწყის მდგომარეობაში 

სასარგებლო ინფორმაციას არ გვაძლევს. ამიტომ 

საჭიროა მათი გარდაქმნა. 

მონაცემთა გარდაქმნისათვის გამოიყენება სხვა-

დასხვა ალგორითმი. ალგორითმის მუშაობის ხან-

გრძლივობა დამოკიდებულია მის სირთულეზე და 

ასევე მონაცემთა რაოდენობაზე. იმ შემთხვევაში, 

როცა ვასრულებთ რთულ ალგორითმს და მონა-

ცემთა რაოდენობაც დიდია, იზრდება შესასრულე-

ბელი სამუშაოს ხანგრძლივობა, რაც დამატებით 

რესურსებს მოითხოვს და აფერხებს სამუშაო 

პროცესებს. აპარატული რესურსებით სარგებლობა 

კი პირდაპირაა დაკავშირებული ხარჯებთან.  
  

ძირითადი ნაწილი 

გადაუდებელი რეაგირების სატელეფონო ცენტ

რის მონაცემთა მოცულობა საკმაოდ დიდია ცენტ-

რი დღის განმავლობაში ათი ათასობით ზარს

იღებს მიღებული ზარების საფუძველზე იქმნება

საქმეები ხოლო შესაბამისი მონაცემები ორგანი-

ზაციის მონაცემთა ბაზაში განთავსდება

მონაცემთა წინასწარი დამუშავების მეთოდის

დანერგვამდე გვქონდა პროცედურები რომელთა

შესრულებისას მუშავდებოდა სისტემაში შემოსუ-

ლი ნედლი მონაცემები და ამის შედეგად ვიღებ-

დით სტატისტიკურ მონაცემებს აღნიშნული

მეთოდის ნაკლოვანებაა ის რომ ერთი და იგივე

სტატისტიკური მონაცემების რამდენიმე მომხმა

რებლის მიერ მოთხოვნისას პროცედურა სრულ-

დებოდა თავიდან

მოთხოვნილი სტატისტიკის მიღების დროის

შესამცირებლად აუცილებელი გახდა მონაცემთა

წინასწარი დამუშავების პროცედურების შექმნა

აღნიშნული პროცედურები მონაცემების ნაკადის

შემოსვლის პარალელურად შეასრულებენ მო

ნაცემთა გარდაქმნას და მათ შენახვას შემდგომი

გამოყენებისათვის აღნიშნული მეთოდის და-

ნერგვის შედეგად სტატისტიკური მოთხოვნის

მიღებისას საჭირო აღარაა პროცედურის ხელახლა

შესრულება რადგან მონაცემები უკვე შენახულია

სასურველი ფორმით

მეთოდის უპირატესობებია

 სტატისტიკური მონაცემების მიღება ხდება

ძალიან სწრაფად რაც თავიდან გვაცილებს

ანალიტიკური სამუშაოს შეფერხებას

 სისტემას არ სჭირდება ერთი და იგივე

პროცედურის განმეორებით შესრულება
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 ხდება აპარატული რესურსების ეფექტური

გამოყენება

მეთოდის ნაკლოვანებებია

 იმ შემთხვევაში თუ განსაზღვრული მო-

ნაცემების გამოყენების სიხშირე არის და

ბალი ან ვიყენებთ ამ მონაცემების მცირე

ნაწილს აღნიშნული მეთოდი კარგავს ეფექ-

ტურობას რადგან სისტემის მიერ წინასწარ

გარდაქმნილი მონაცემების დიდი ნაწილი

გამოუყენებელი რჩება

 სტატისტიკის მიღების ალგორითმის ცვლი-

ლების შემთხვევაში საჭირო ხდება ყველა

მონაცემის თავიდან დამუშავება რადგან

არსებული გარდაქმნილი მონაცემები მიღე-

ბულია ძველი ალგორითმის გამოყენებით

მონაცემთა წინასწარ დამუშავების მეთოდის

გამოყენება ყველაზე მეტად სასარგებლოა ისეთი

ტიპის მონაცემებისთვის რომლის დიდ ნაწილ-

ზეც ხშირად ხდება წვდომა ასევე იმ შემთხ-

ვევაში თუ გვჭირდება დიდი დიაპაზონის მონა

ცემების ერთიანად დამუშავება მაგალითად თუ

ერთი წლის მონაცემებისთვის შევასრულებთ

პროცედურას რომელიც რთულ ალგორითმს იყე

ნებს შეიძლება მისი შესრულება საათობით გაგ-

რძელდეს წინასწარ გარდაქმნილი მონაცემების

მეშვეობით კი საჭირო იქნება მხოლოდ ამ მონა-

ცემების შეკრება ან უარეს შემთხვევაში მარტივი

ალგორითმის გამოყენება რომლის შესრულებაც

მხოლოდ რამდენიმე წამი გაგრძელდება

ისეთი მონაცემების წინასწარი გარდაქმნა რო-

მელთა მხოლოდ მცირე ნაწილს ვიყენებთ სტა-

ტისტიკის წარმოებისთვის არ არის მიზანშეწო-

ნილი ამ შემთხვევაში წინასწარ ვამუშავებთ ყვე-

ლა მონაცემს თუმცა მათი უმეტესობა გამოუყე-

ნებელი რჩება

პროგრამის ერთ ერთი სტატისტიკური მაჩვე-

ნებლი არის დამუშავების საშუალო დრო ამ

მაჩვენებლის გამოთვლა ხდება შემდეგნაირად

გარკვეულ პერიოდში სატელეფონო ცენტრის

მიერ მიღებული ზარების ხანგრძლივობების ჯამს

დამატებული იმ ოპერაციების ხანგრძლივობების

ჯამი რომლის შესრულებაც ოპერატორს ზარის

დასრულების შემდეგ დასჭირდა საბოლოოდ ამ

ორი კომპონენტის შეკრების შედეგად მიღებული

მნიშვნელობა უნდა შევაფარდოთ ამ პერიოდში

შემოსული ზარების რაოდენობასთან მიღებული

რიცხვი აღინიშნება როგორც დამუშავების საშუა-

ლო დრო AHT (Average Handle Time)

როგორც უკვე აღვნიშნეთ მაჩვენებლის გამო-

სათვლელად გვესაჭიროება სამი მნიშვნელობის

ცოდნა ზარების ჯამური ხანგრძლივობა ზარების

რაოდენობა და ზარის დასრულების შემდეგ შეს-

რულებული ოპერაციების ხანგრძლივობების ჯამი

პირველი ორი კომპონენტის გამოთვლა სისტე-

მისთვის არ არის სირთულე დიდი მოცულობის

მონაცემებისათვისაც ეს მაჩვენებლები რამდენიმე

წამში გამოითვლება მესამე კომპონენტის გამოთვ-

ლის პროცედურა არის გაცილებით მძიმე ოპერა-

ცია ერთი თვის მონაცემებისთვისაც კი ამ მნიშვ-

ნელობის გამოთვლას რამდენიმე წუთი სჭირდება

და აპარატული დატვირთვაც მნიშვნელოვანია

პრობლემის მოსაგვარებლად ამ სამ კომპო-

ნენტს ვითვლით ყოველი საათისთვის. გამოთვლა 

ხდება მაშინვე, როგორც კი საკმარისი მონაცემები 

გვექნება. გამოთვლილ მნიშვნელობებს ვინახავთ 
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მონაცემთა ბაზაში და სტატისტიკის მოთხოვნისას 

ვსარგებლობთ ამ მონაცემებით. 

აღნიშნული ცხრილი შედგება შემდეგი ველე-

ბისგან: 

HOUR_OF_DAY – დროითი ტიპის ველი. გვიჩ-

ვენებს, თუ რომელი დღის რომელი საათის მონა-

ცემებისაგან არის მიღებული მნიშვნელობები. მაგა-

ლითად, თუ სვეტის მნიშვნელობა არის „03-02-2020 

02:00:00“, ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარე სტრიქონი 

შეიცავს 3 თებერვლის 2 საათიდან 3 საათამდე პე-

რიოდში გამოთვლილ მნიშვნელობებს. 

 

CALLS_DURATION – რიცხვითი ტიპის ველი. 

გვიჩვენებს კონკრეტული საათის განმავლობაში 

შემოსული ზარების ხანგრძლვობების ჯამს წამებში. 

CALLS_QUANTITY – რიცხვითი ტიპის ველი. 

გვიჩვენებს კონკრეტული საათის განმავლობაში 

შემოსული ზარების რაოდენობას. 

AFTER_CALL_DURATION – რიცხვითი ტიპის 

ველი. გვიჩვენებს, კონკრეტული საათის განმავლო-

ბაში რა დროს ხარჯავდნენ ოპერატორები ზარის 

დასრულების შემდეგ შესასრულებელ ოპერა-

ციებზე. 

HANDLE_TIME – თითოეული საათისთვის წი-

ნასწარ გამოთვლილი დამუშავების საშუალო დრო. 

ეს მნიშვნელობა იმ შემთხვევაშია სასარგებლო, თუ 

უშუალოდ კონკრეტული საათისთვის გვჭირდება 

მნიშვნელობის გაგება, მაგალითად, სვეტოვანი 

დიაგრამის შედგენისთვის, რომელშიც თითოეული 

სვეტი დღის თითოეული საათია. 
 

HOUR_OF_D
AY 

CALLS_ 
DURATION 

CALLS_ 
QUANTITY 

AFTER_CALL_ 
DURATION 

HANDLE_ 
TIME 

03-JAN-20 
12.00.00 26014 680 30513 83 

03-JAN-20 
13.00.00 

20364 753 24500 60 

03-JAN-20 
14.00.00 19234 791 23031 53 

03-JAN-20 
15.00.00 

23146 823 25456 59 

03-JAN-20 
16.00.00 26006 732 30897 78 

03-JAN-20 
17.00.00 28642 835 44234 87 

03-JAN-20 
18.00.00 27254 811 39456 82 

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა მნიშვნელობის 

გამოთვლა ერთ საათზე დიდი პერიოდისთვის, 

შევკრებთ ამ პერიოდის შემადგენელი საათების 

CALLS_DURATION და AFTER_CALL_DURATION 

მნიშვნელობებს და შევაფარდებთ ამავე საათების 

CALLS_QUANTITY მნიშვნელობების ჯამთან. 

ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემები აღნიშ-

ნავს 3 იანვრის 12 საათიდან 19 საათამდე მიღებული 

ზარების მონაცემების საფუძველზე გამოთვლილ 

მნიშვნელობებს თითოეული საათისათვის. ამ სრუ-

ლი პერიოდის დამუშავების საშუალო დროის გამო-

სათვლელად გვჭირდება CALLS_DURATION და 
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AFTER_CALL_DURATION სვეტების ჯამის შე-

ფარდება CALLS_QUENTIY სვეტის მონაცემების 

ჯამთან: 

26014 +⋯+ 27254 + 30513 + ⋯+ 39456

680 + 753 + 791 + 823 + 732 + 835 + 811

შედეგად ვიღებთ წამს ეს მნიშვ-

ნელობა არის დამუშავების საშუალო ხანგრძლი-

ვობა იანვრის დან საათამდე დროით შუა

ლედში

როგორც მაგალითიდან ჩანს შედეგის მისაღე-

ბად ვიყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ შეკრებისა

და შეფარდების ოპერაციებს რაც არ მოითხოვს

დიდ დროს და აპარატულ რესურსებს   

 

დასკვნა 

სტატიაში განხილული ფაქტებისა და კვლევე-

ბის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ სა-

ტელეფონო ცენტრის პროდუქტიულობის გაუმ-

ჯობესებისათვის საჭიროა ანალიტიკური მონა-

ცემების მონიტორინგი მათი შეგროვება ანალიზი

და მომხმარებლისთვის მოსახერხრბელ ფორმაში

წარმოდგენა ეს მონაცემები ცენტრის მენეჯერებს

საშუალებას აძლევს შეაფასონ ცენტრის მუშაობის

ეფექტიანობა მიმდინარე მომენტში და გააკეთონ

პროგნოზები ცენტრის მომავალი მუშაობის შე-

სახებ ასევე დაგეგმონ მისი ფუნქციონირების

გაუმჯობესებისა და ეფექტიანობის ამაღლები-

სათვის საჭირო ღონისძიებები

იმის გამო რომ სისტემაში შემოსული ნედლი

მონაცემების დამუშავების დრო კრიტიკულია და

მისი შემცირება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს

ცენტრის მუშაობის ეფექტიანობას მოთხოვნილი

სტატისტიკის მიღების დროის შესამცირებლად

საჭირო გახდა მონაცემთა წინასწარი დამუშავების

პროცედურების შექმნა აღნიშნული პროცედუ-

რების გამოყენებისას საჭირო აღარაა ყოველი მომ

ხმარებლის მიერ განხორციელებული ზარის თა-

ვიდან დამუშავება და ბევრად შემცირდა ზარების

დამუშავების დრო  
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Abstract. The procedures for pre-processing the data of the electronic call management system is implemented 

in the emergency call center. The purpose of the procedures is to process the raw data entered into the system to 
obtain statistical data. These procedures, in parallel with data entry, allow data to be converted and stored for later 
use. Following the introduction of this method, when receiving a statistical request, it is no longer necessary to re-
perform the procedure, because the data is already stored in the desired form. As a result, the duration of the work 
to be performed and the required hardware resources are reduced. 

We analyze the advantages and disadvantages of the data pre-processing method. Also the parameters needed to 
calculate the average processing time – one of the most important statistical indicators of an electronic system – are 
given. The paper presents a table corresponding to the example of calculating the average time of call processing. It 
also shows a formula for calculating the full-time processing time, which is based on the use of simple operations 
only and does not require much time and hardware resources.  Resume:  
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Аннотация. В колл-центре экстренного реагирования реализованы процедуры предварительной обра-

ботки данных системы электронного управления вызовами. Целью процедур является обработка введенных 
в систему необработанных данных для получения статистических данных. Эти процедуры, параллельно с 
вводом данных, позволяют преобразовывать и сохранять данные для последующего использования. После 
внедрения этого метода при получении статистического запроса больше нет необходимости повторно 
выполнять процедуру, поскольку данные уже сохранены в желаемой форме. В результате сокращаются 
продолжительность выполняемых работ и требуемые аппаратные ресурсы. 

Мы анализируем преимущества и недостатки метода предварительной обработки данных. Также 
приведены параметры, необходимые для расчета среднего времени обработки, одного из наиболее важных 
статистических показателей электронной системы. В статье представлена таблица, соответствующая примеру 
расчета среднего времени обработки звонков. А также, приведена формула расчета времени обработки 
полного периода, которая основана только на использовании простых операций и не требует больших 
временных и аппаратных ресурсов.  
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