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ВСТУП

Поява ЕОМ поклала початок кiбернетичному напрямку застосування
технiчних засобiв для пiдвищення ефективностi працi. Автоматизацiя ста-
ла закономiрним, але не простим продовженням механiзацiї. Якщо меха-
нiзацiя охоплює процеси отримання, передавання, перетворення та вико-
ристання енергiї, то автоматизацiя — процес отримання, передавання, пе-
ретворення i використання iнформацiї. Кажучи образно, якщо знаряддя
працi виступають продовженням людської руки, то ЕОМ—продовження
людського мозку.

Спочатку автоматизацiя охоплювала тiльки управлiння технiкою та
зброєю. З розвитком обчислювальної технiки i методiв математики авто-
матизацiя поширилася на управлiння об’єктами соцiальної природи.

Сукупнiсть засобiв оброблення iнформацiї та персоналу, об’єднаних для
досягнення певних цiлей, утворює iнформацiйну систему (IС). З точки зо-
ру автоматизацiї IС можна роздiлити на ручнi, автоматизованi та авто-
матичнi. Найбiльш поширенi на сучасних пiдприємства i в органiзацiях
автоматизованi системи.

Пiд автоматизованою iнформацiйною системою (АIС) мається на увазi
органiзацiйно-технiчна система, що використовує автоматизованi iнформа-
цiйнi технологiї (IТ) з метою навчання, iнформацiйно-аналiтичного забез-
печення науково-iнженерних робiт i процесiв управлiння (computer-aided
information system). Основними компонентами АIС є обчислювальна технi-
ка, програмне забезпечення i персонал. IТ також є невiд’ємною частиною
АIС.

Пiд IТ розумiють процес перетворення даних або вихiдної iнформацiї
в iнформацiйний продукт. Для виконання таких перетворень автомати-
зована IТ повинна мiстити необхiднi iнструменти: технiчнi засоби (засоби
обчислювальної технiки i телекомунiкацiйних систем) та програмнi засоби,
що поєднують у собi базове й прикладне програмне забезпечення.

В даний час найбiльш популярнi у користувачiв, тобто — найбiльш за-
стосовнi, такi види автоматизованих iнформацiйних технологiй (АIТ):

— IТ оброблення даних , основними компонентами якої є база даних,
СУБД, яка використовується для розв’язання добре структурова-
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них задач;
— IТ управлiння, основними компонентами якої також є бази даних,

на їх основi технологiя формує для керiвникiв усiх рiвнiв рiзнi звi-
ти, що допомагають прийняттю управлiнського рiшення, для ана-
лiзу господарської дiяльностi;

— IТ автоматизацiї офiсу —представляє набiр технiчних i програм-
них засобiв, що пiдвищують ефективнiсть документообiгу будь-
якої органiзацiї, робить можливим створення в нiй електронного
офiсу;

— IТ пiдтримки прийняття рiшення —представляє сплав
економiко-математичних методiв i моделей, а також прикла-
дних програм, орiєнтованих на рiшення погано формалiзованих
задач, основними компонентами якої є база даних i база моделей
рiзних ситуацiй, допомагає користувачевi виробляти управлiнське
рiшення;

— IТ експертних систем —представляє технiчнi й програмнi засоби,
якi базуються на знаннях, отриманих вiд фахiвцiв в конкретнiй
(досить вузькiй) предметнiй областi, вирiшує тi ж проблеми, екс-
пертами в яких є фахiвцi, якi надали знання, застосовується також
для пiдтримки процесу прийняття рiшення.

Вивчення студентами дисциплiни «Iнформацiйнi системи i технологiї»
передбачає ознайомлення студентiв з тими управлiнськими завданнями,
якi можуть виникати в реальних предметних областях, якi сучаснi керiв-
ники та iнженери повиннi швидко й ефективно вирiшувати, використову-
ючи в якостi унiверсального iнструментарiю сучаснi IТ [4; 13].
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Роздiл 1

IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА. ЇЇ СТРУКТУРА

1.1. Поняття iнформацiйної системи

Пiд системою розумiють будь-який об’єкт, який одночасно розгляда-
ється i як єдине цiле, i як об’єднана в iнтересах досягнення поставлених
цiлей сукупнiсть рiзнорiдних елементiв. Системи вiдрiзняються мiж собою
як за складом, так i за головними цiлями (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Приклади систем

Система Елемент системи Головна мета системи
Фiрма Люди, обладнання, матерiа-

ли, будiвлi та iн.
Виробництво товарiв

Комп’ютер Електроннi та електромеха-
нiчнi елементи, лiнiї зв’язку
та iн.

Оброблення даних

Телекомунiкацiйна
система

Комп’ютери, модеми, кабе-
лi, мережне та програмне
забезпечення та iн.

Передавання iнформацiї

Iнформацiйна си-
стема

Комп’ютери, комп’ютернi
мережi, люди, iнфор-
мацiйне та програмне
забезпечення

Виробництво професiй-
ної iнформацiї

Iнформацiйною системою називається пов’язана сукупнiсть засобiв,
методiв i персоналу, якi використовуються для зберiгання, оброблення та
видачi iнформацiї в iнтересах досягнення поставленої мети. IС забезпе-
чують збирання, зберiгання, оброблення, пошук, видачу iнформацiї, не-
обхiдної в процесi прийняття рiшень завдань з будь-якої областi. Вони
допомагають аналiзувати проблеми i створювати новi продукти. В якостi
основного технiчного засобу переробки iнформацiї використовують персо-
нальний комп’ютер (ПК). У великих органiзацiях поряд з персональним
комп’ютером до складу технiчної бази IС може входити мейнфрейм (main-
frame) або суперЕОМ. Особливу роль в IС придiляється людинi, тому що
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технiчне втiлення IС саме по собi нiчого не буде означати, якщо не врахо-
вана роль людини, для якої призначена iнформацiя i без якої неможливе
її одержання i представлення.

Необхiдно розумiти рiзницю мiж комп’ютерами та iнформацiйними си-
стемами. Комп’ютери, оснащенi спецiалiзованими програмними засобами,
є технiчною базою й iнструментом для IС. IС немислима без персоналу,
що взаємодiє з комп’ютерами та телекомунiкацiями [2; 4; 5].

1.2. Етапи розвитку iнформацiйних систем

У нульовому поколiннi (4000 р. до Р.Х.—1900 р.) протягом шести тисяч
рокiв спостерiгалося ручне оброблення iнформацiї: вiд глиняних таблиць
до папiрусу, потiм до пергаменту i, нарештi, до паперу. Малося багато ново-
введень у поданнi даних, такi як обмiн i зберiгання iнформацiї локального
значення.

Перше поколiння (1900—1950) пов’язане з технологiєю перфокарт, при
якiй запис даних представлявся на них у виглядi двiйкових структур. Про-
цвiтання компанiї IBM в перiод 1915—1960 рр. пов’язане з виробництвом
електромеханiчного обладнання для запису даних на карти, сортування
та складання таблиць. Громiздкiсть обладнання, необхiднiсть зберiгання
великої кiлькостi перфокарт зумовили появу нової технологiї, яка повинна
була витiснити електромеханiчнi комп’ютери.

Першi IС з’явилися в 50-х рр. У цi роки вони були призначенi для обро-
блення рахункiв i розрахунку зарплати, а реалiзовувалися на електромеха-
нiчних бухгалтерських рахувальних машинах. Це призводило до деякого
скорочення витрат i часу на пiдготовку паперових документiв.

60-i рр. знаменуються змiною ставлення до iнформацiйних систем. Iн-
формацiя, отримана з них, стала застосовуватися для перiодичної звiтно-
стi за багатьма параметрами. Для цього органiзацiям було потрiбно ком-
п’ютерне обладнання широкого призначення, здатне обслуговувати безлiч
функцiй, а не тiльки обробляти рахунки i обраховувати зарплату.

У 70-х — початку 80-х рр. IС починають широко використовуватися як
засiб управлiнського контролю, що пiдтримує i прискорює процес прийня-
ття рiшень.

До кiнця 80-х рр. концепцiя використання IС змiнюється. Вони ста-
ють стратегiчним джерелом iнформацiї i використовуються на всiх рiвнях
органiзацiї будь-якого профiлю. IС цього перiоду допомагають органiза-
цiї досягти успiху у своїй дiяльностi, створювати новi товари та послуги,
знаходити новi ринки збуту, забезпечувати собi гiдних партнерiв, органi-
зовувати випуск продукцiї за низькою цiною i багато iншого [3; 4].
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Таблиця 1.2
Етапи розвитку IС

Перiод
часу, рр.

Концепцiя викори-
стання iнформацiї

Вид IС Мета використання

4000 до
Р.Х.—
1900

Фонетичнi алфавi-
ти, твори, книги,
бiблiотеки, паперо-
вi та друкованi ви-
дання

Ручнi IС оброблення
iнформацiї

Обмiн i зберiгання iн-
формацiї локального
значення

1900—
1950

Використання
двiйкових стру-
ктур

Частково ручнi IС
i електромеханiчне
обладнання

Запис даних на кар-
ти, сортування та
складання таблиць

1950—
1960

Паперовий потiк
розрахункових
документiв

IС оброблення роз-
рахункових докумен-
тiв на електромеханi-
чних бухгалтерських
машинах Пiдвищення
швидкостi оброблен-
ня документiв

Спрощення процеду-
ри оброблення рахун-
кiв i розрахунку зар-
плати

1960—
1970

Основна допомога
у пiдготовцi звiтiв

Управлiнськi IС для
виробничої iнформа-
цiї

Прискорення процесу
пiдготовки звiтностi

1970—
1980

Управлiнський
контроль реалiза-
цiї (продаж)

Системи пiдтримки
прийняття рiшень

Системи для вищої
управлiнської ланки
Вироблення найбiльш
рацiонального рiшен-
ня

1980—
зараз

Iнформацiя —
стратегiчний
ресурс, що забез-
печує конкурентну
перевагу

Стратегiчнi IС Автоматизованi офi-
си Виживання i про-
цвiтання фiрми

1.3. Процеси, що протiкають в iнформацiйних системах

Iнформацiйна система мiстить iнформацiю про органiзацiю та її оточе-
ння. Три основнi операцiї — введення, оброблення i виведення— утворю-
ють iнформацiю, необхiдну органiзацiї. Зворотнiй зв’язок — це висновок,
що повертається вiдповiдним людям або процесам в органiзацiї для оцiн-
ки i коректування введення (див. рис. 1.1). Такi дiйовi особи середовища,
як споживачi, постачальники, конкуренти, представники влади, взаємодi-
ють з органiзацiєю та її IС (див. рис. 1.2).
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Рис. 1.1. Взаємозв’язок елементiв IС

Пiд iнформацiєю розумiють данi, якi оформленi таким чином, що ста-
ють змiстовними i корисними для дiяльностi людини. А данi , навпаки,
несуть сирi факти про подiї, що мають мiсце в органiзацiї або у фiзичному
середовищi.

Рис. 1.2. Взаємозв’язок декiлькох внутрiшнiх IС iз зовнiшнiми системами

Процеси, що забезпечують роботу IС:
— введення iнформацiї з зовнiшнiх чи внутрiшнiх джерел;
— оброблення вхiдної iнформацiї (класифiкацiя, розподiл, обчислен-

ня) i представлення її у зручному виглядi;
— виведення iнформацiї для представлення споживачам чи переда-

вання в iншу систему;
— зберiгання iнформацiї може здiйснюватися на етапах введення,

оброблення i виведення;
— зворотний зв’язок — це iнформацiя, перероблена людьми даної ор-

ганiзацiї для корекцiї вхiдної iнформацiї.
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IС визначається наступними властивостями:
— будь-яка IС може бути пiддана аналiзу, побудована i керована на

основi загальних принципiв побудови систем;
— IС є динамiчною i розвивається;
— при побудовi IС необхiдно використовувати системний пiдхiд;
— вихiдною продукцiєю IС є iнформацiя, на основi якої приймаються

рiшення;
— IС варто сприймати як людино-комп’ютерну систему оброблення

iнформацiї.
Впровадження IС може сприяти:
— отриманню бiльш рацiональних варiантiв вирiшення управлiн-

ських завдань за рахунок впровадження математичних методiв та
iнтелектуальних систем i т. iн.;

— звiльненню працiвникiв вiд рутинної роботи за рахунок її автома-
тизацiї;

— забезпеченню достовiрностi iнформацiї;
— замiнi паперових носiїв iнформацiї на магнiтнi та електричнi;
— вдосконаленню структури потокiв iнформацiї i системи докумен-

тообiгу у фiрмi;
— зменшенню витрат на виробництво продуктiв i послуг;
— наданню споживачам унiкальних послуг;
— пошуку нових ринкових ланок;
— прив’язцi до фiрми покупцiв i постачальникiв за рахунок надання

їм рiзних знижок i послуг [4; 5; 17].

1.4. Структура iнформацiйної системи

Структуру IС становить сукупнiсть окремих її частин, якi називаються
пiдсистемами.Пiдсистема —це частина системи, видiлена за якою-небудь
ознакою.

Загальну структуру IС можна розглядати як сукупнiсть пiдсистем не-
залежно вiд сфери застосування, а пiдсистеми називають такими, що за-
безпечують роботу. Структура будь-якої IС може бути представлена су-
купнiстю пiдсистем, що забезпечують роботу.

1.4.1. Iнформацiйне забезпечення

Призначення пiдсистеми iнформацiйного забезпечення полягає у своє-
часному формуваннi й видачi достовiрної iнформацiї для прийняття
управлiнських рiшень.
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Рис. 1.3. Структура IС, як сукупнiсть пiдсистем

Iнформацiйне забезпечення — сукупнiсть єдиної системи класифiкацiї
та кодування iнформацiї, унiфiкованих систем документацiї, схем iнфор-
мацiйних потокiв, якi циркулюють в органiзацiї, а також методологiя по-
будови баз даних.

Унiфiкованi системи документацiї створюються на державному, галузе-
вому та регiональному рiвнях. Головна мета — це забезпечення однаковостi
показникiв у рiзних сферах виробництва. Але при обстеженнi бiльшостi
органiзацiй постiйно виявляється цiлий комплекс типових недолiкiв:

— надзвичайно великий обсяг документiв для ручного оброблення;
— однi й тi самi показники часто дублюються в рiзних документах;
— робота з великою кiлькiстю документiв вiдволiкає фахiвцiв вiд рi-

шення безпосереднiх завдань;
— показники, якi створюються, але не використовуються, та iн.

Усунення недолiкiв є одним iз завдань, що стоять при створеннi iнфор-
мацiйного забезпечення.

Схеми iнформацiйних потокiв вiдображають маршрути руху iнформа-
цiї i її обсяги, мiсця виникнення первинної iнформацiї та використання
кiнцевої iнформацiї. За рахунок аналiзу структури подiбних схем можна
виробити заходи щодо вдосконалення всiєї системи управлiння.

Як приклад найпростiшої схеми потокiв даних можна навести схему, де
вiдображенi всi етапи проходження службової записки або запису в базi
даних про прийом на роботу працiвника — вiд моменту її створення до
виходу наказу про його зарахування на роботу.

Побудова схем iнформацiйних потокiв, що дозволяють виявити обсяги
iнформацiї й провести її детальний аналiз, забезпечує:

— виключення дублюючої i невикористаної iнформацiї;
— класифiкацiю й рацiональне подання iнформацiї.

Методологiя побудови баз даних базується на теоретичних засадах їх
проектування.

1-й етап: обстеження всiх функцiональних пiдроздiлiв фiрми з метою:
зрозумiти специфiку та структуру її дiяльностi; побудувати схему iнфор-
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мацiйних потокiв; проаналiзувати iснуючу систему документообiгу; ви-
значити iнформацiйнi об’єкти й вiдповiдний склад реквiзитiв (характери-
стик), що описують їх властивостi i призначення.

2-й етап: побудова концептуальної iнформацiйно-логiчної моделi даних
для сфери дiяльностi, обстеженої на 1-му етапi. У цiй моделi повиннi бу-
ти встановленi й оптимiзованi всi зв’язки мiж об’єктами i їх реквiзитами.
Iнформацiйно-логiчна модель є фундаментом, на якому буде створена база
даних.

1.4.2. Технiчне забезпечення

Технiчне забезпечення —це комплекс технiчних засобiв, призначених
для роботи IС, а також вiдповiдна документацiя на цi засоби i технологiчнi
процеси. Комплекс технiчних засобiв складається з:

— комп’ютерiв будь-яких моделей;
— пристроїв збору, накопичення, оброблення, передавання i виведен-

ня iнформацiї;
— пристроїв передавання даних i лiнiй зв’язку;
— оргтехнiки та пристроїв автоматичного знiмання iнформацiї;
— експлуатацiйних матерiалiв та iн.

Документацiєю оформляються попереднiй вибiр технiчних засобiв, ор-
ганiзацiя їх експлуатацiї, технологiчний процес оброблення даних, техно-
логiчне оснащення. Документацiю можна умовно роздiлити на три групи:

— загальносистемну, що включає державнi та галузевi стандарти з
технiчного забезпечення;

— спецiалiзовану, що мiстить комплекс методик для всiх етапiв роз-
робки технiчного забезпечення;

— нормативно-довiдкову, яка використовується при виконаннi розра-
хункiв з технiчного забезпечення.

Склалися двi основнi форми органiзацiї технiчного забезпечення (фор-
ми використання технiчних засобiв): централiзована i частково або повнi-
стю децентралiзована.

Централiзоване технiчне забезпечення базується на використаннi в IС
великих ЕОМ та обчислювальних центрiв.

Децентралiзоване технiчне забезпечення припускає реалiзацiю функ-
цiональних пiдсистем на ПК безпосередньо на робочих мiсцях.

Найбiльш перспективним пiдходом є частково децентралiзований пiд-
хiд — органiзацiя технiчного забезпечення на базi розподiлених мереж, що
складаються з ПК i великих ЕОМ для зберiгання баз даних, спiльних для
будь-яких функцiональних пiдсистем.



16 Роздiл 1

1.4.3. Математичне та програмне забезпечення

Математичне та програмне забезпечення —це сукупнiсть математи-
чних методiв, моделей, алгоритмiв i програм для реалiзацiї цiлей i задач
IС, а також нормального функцiонування комплексу технiчних засобiв.

До засобiв математичного забезпечення вiдносяться:
— засоби моделювання процесiв управлiння;
— типовi завдання управлiння;
— методи математичного програмування, математичної статистики,

теорiї масового обслуговування та iн.
До складу програмного забезпечення входять загальносистемнi i спе-

цiальнi програмнi продукти, а також технiчна документацiя.
До загальносистемного програмного забезпечення вiдносяться компле-

кси програм, орiєнтованих на користувачiв i призначенi для вирiшення
типових завдань оброблення iнформацiї. Вони служать для розширення
функцiональних можливостей комп’ютерiв, контролю i управлiння проце-
сом оброблення даних.

Спецiальне програмне забезпечення являє собою сукупнiсть програм,
розроблених при створеннi конкретної IС. До його складу входять пакети
прикладних програм, що реалiзують розробленi моделi рiзного ступеня
адекватностi i вiдображають функцiонування реального об’єкта.

Технiчна документацiя на розробку програмних засобiв повинна мi-
стити опис завдань, завдання на алгоритмiзацiю, економiко-математичну
модель задачi, контрольнi приклади.

1.4.4. Органiзацiйне забезпечення

Органiзацiйне забезпечення —це сукупнiсть методiв i засобiв, що ре-
гламентують взаємодiю працiвникiв з технiчними засобами i мiж собою в
процесi розробки та експлуатацiї IС.

Органiзацiйне забезпечення реалiзує наступнi функцiї:
— аналiз iснуючої системи управлiння органiзацiєю, де буде викори-

стовуватися IС, та виявлення задач, що пiдлягають автоматизацiї;
— пiдготовку завдань до вирiшення на комп’ютерi, включаючи технi-

чне завдання на проектування IС та технiко-економiчне обґрунту-
вання її ефективностi;

— розробку управлiнських рiшень по складу та структурi органiзацiї,
методологiї вирiшення завдань, спрямованих на пiдвищення еф-
ективностi системи управлiння.
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1.4.5. Правове забезпечення

Правове забезпечення —це сукупнiсть правових норм, що визначають
створення, юридичний статус i функцiонування IС, а також регламенту-
ють порядок одержання, перетворення i використання iнформацiї. Голов-
ною метою правового забезпечення є змiцнення законностi.

До складу правового забезпечення входять закони, укази, постанови
державних органiв влади, накази, iнструкцiї та iншi нормативнi документи
мiнiстерств, вiдомств, органiзацiй, мiсцевих органiв влади. У правовому за-
безпеченнi можна видiлити загальну частину, що регулює функцiонування
будь-якої IС, i локальну частину, що регулює функцiонування конкретної
системи.

Правове забезпечення етапiв функцiонування IС включає:
— статус IС;
— права, обов’язки та вiдповiдальнiсть персоналу;
— правовi положення окремих видiв процесу управлiння;
— порядок створення та використання iнформацiї та iн. [4; 5].

Питання до роздiлу 1

1.Дайте визначення поняттям «система», «IС» i «АIС».
2.Перерухуйте вiдомi IС.
3.Дайте характеристику етапам розвитку IС.
4.Якi процеси протiкають в IС?
5. Властивостi IС i потенцiйнi результати впровадження.
6.Приведiть структуру IС, опишiть її елементи.
7.Якi особливостi є у iнформацiйного забезпечення для IС? Приклади.
8.Якi особливостi є у технiчного забезпечення для IС? Приклади.
9.Якi особливостi є у математичного забезпечення для IС? Приклади.
10.Якi особливостi є у програмного забезпечення для IС? Приклади.
11.Якi особливостi є у органiзацiйного забезпечення для IС? Приклади.
12.Якi особливостi є у правового забезпечення для IС? Приклади.



Роздiл 2

КЛАСИФIКАЦIЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ

Класифiкацiю iнформацiйних систем можна провести за рiзними озна-
ками в залежностi метi iдентифiкацiї. Таким чином прийнято роздiляти
системи: за ознакою структурованостi задач, що вирiшуються системою;
за ступенем автоматизацiї; за характером iнформацiї i сферою застосува-
ння; за формальнiстю; за функцiональною ознакою i рiвнями управлiння.

2.1. Класифiкацiя за ознакою структурованостi задач

Розрiзняють три типи завдань, для яких створюються IС: структуро-
ванi (формалiзованi), неструктурованi (неформалiзованi) i частково стру-
ктурованi (див. рис. 2.1).

Структуроване (формалiзоване) завдання— завдання, де вiдомi всi її
елементи та взаємозв’язки мiж ними.

Неструктуроване (неформалiзоване) завдання— завдання, в якому не-
можливо видiлити елементи i встановити мiж ними зв’язки.

У структурованого завдання вдається виразити його змiст у формi
математичної моделi, що має точний алгоритм рiшення. Такi завдання
зазвичай доводиться вирiшувати багато разiв, i вони носять рутинний ха-
рактер.

Метою використання IС для вирiшення структурованих завдань є пов-
на автоматизацiя їх вирiшення, тобто зведення ролi людини до нуля.

Приклад: в IС необхiдно реалiзувати завдання розрахунку заробiтної
плати. Це структурована задача, де повнiстю вiдомий алгоритм рiшення.
Рутинний характер цiєї задачi визначається тим, що розрахунки всiх на-
рахувань i вiдрахувань простi, але обсяг їх дуже великий, тому що вони
повиннi багаторазово повторюватися щомiсяця для всiх категорiй працю-
ючих.

Рiшення неструктурованих завдань через неможливiсть створення ма-
тематичного опису та розробки алгоритму пов’язано з великими трудно-
щами. Можливостi використання тут IС невеликi, рiшення в таких ви-
падках приймається людиною з евристичних мiркувань на основi свого
досвiду i непрямої iнформацiї з рiзних джерел.
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У практицi роботи будь-якої органiзацiї iснує порiвняно небагато повнi-
стю структурованих або зовсiм неструктурованих завдань. Про бiльшiсть
завдань можна сказати, що вiдома лише частина їх елементiв та зв’яз-
кiв мiж ними. Такi завдання називаються частково структурованими. У
цих умовах можна створити IС, iнформацiя з якої аналiзується людиною,
що приймає рiшення. Такi IС є частково автоматизованими, так як в їх
функцiонуваннi бере участь людина.

IС, якi використовуються для вирiшення частково структурованих за-
дач, подiляються на два види:

— такi, що створюють управлiнськi звiти i орiєнтованi головним чи-
ном на оброблення даних (пошук, сортування, агрегування, фiль-
трацiю). Використовуючи вiдомостi, що мiстяться в цих звiтах, ке-
рiвник приймає рiшення;

— такi, що розробляють можливi альтернативи рiшення. Прийняття
рiшення при цьому зводиться до вибору однiєї iз запропонованих
альтернатив.

Рис. 2.1. Класифiкацiя IС за ознакою структурованостi задач

IС, якi створюють управлiнськi звiти, що забезпечують iнформацiйну
пiдтримку користувача, тобто надають доступ до iнформацiї в базi даних
та її частково оброблюють.

IС, якi розробляють альтернативи рiшень, можуть бути модельними
або експертними.

Модельнi IС надають користувачевi математичнi, статистичнi, фiнан-
совi та iншi моделi, використання яких полегшує вироблення i оцiнку аль-
тернатив рiшення. Користувач може отримати iнформацiю, потрiбну йому
для прийняття рiшення, шляхом встановлення дiалогу з моделлю в процесi
її дослiдження. Основними функцiями модельної IС є:

— можливiсть роботи в середовищi типових математичних моделей,
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включаючи вирiшення основних задач моделювання типу «як зро-
бити, щоб?», «що буде, якщо?», аналiз чутливостi та iн.;

— достатньо швидка i адекватна iнтерпретацiя результатiв моделю-
вання;

— оперативна пiдготовка та коректування вхiдних параметрiв i обме-
жень моделi;

— можливiсть графiчного вiдображення динамiки моделi;
— можливiсть пояснення користувачевi необхiдних крокiв формува-

ння i роботи моделi.
Експертнi IС забезпечують вироблення та оцiнку можливих альтерна-

тив користувачем за рахунок створення експертних систем, пов’язаних з
обробленням знань [4; 5].

2.2. Класифiкацiя за ступенем автоматизацiї

Залежно вiд ступеня автоматизацiї iнформацiйних процесiв в IС управ-
лiння фiрмою визначаються як ручнi, автоматичнi, автоматизованi.

Ручнi IС характеризуються вiдсутнiстю сучасних технiчних засобiв пе-
реробки iнформацiї i виконанням всiх операцiй людиною. Наприклад, про
дiяльнiсть менеджера у фiрмi, де вiдсутнi комп’ютери, можна говорити,
що вiн працює з ручною IС.

Автоматичнi IС виконують всi операцiї з переробки iнформацiї без
участi людини.

Автоматизованi IС передбачають участь у процесi оброблення iнфор-
мацiї i людини, i технiчних засобiв, причому головна роль вiдводиться
комп’ютеру [4; 5].

2.3. Класифiкацiя за характером використання iнформацiї

Автоматизованi IС, з огляду на їх широке використання в органiзацiї
процесiв управлiння, мають рiзнi модифiкацiї i можуть бути класифiко-
ванi, за характером використання iнформацiї i за сферою застосування
(див. рис. 2.2).

Iнформацiйно-пошуковi системи проводять введення, систематизацiю,
зберiгання, видачу iнформацiї за запитом користувача без складних пере-
творень даних. Наприклад, iнформацiйно-пошукова система для бiблiоте-
ки, для продажу залiзничних та авiаквиткiв.

Iнформацiйно-вирiшальнi системи здiйснюють всi операцiї перероб-
ки iнформацiї за певним алгоритмом. Вони класифiкуються за ступенем
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Рис. 2.2. Класифiкацiя IС за сферою застосування та за характером
iнформацiї

впливу виробленої iнформацiї на процес прийняття рiшень i видiляють два
класи: керуючi i для поради.

Керуючi IС виробляють iнформацiю, на пiдставi якої людина приймає
рiшення. Для цих систем характерний тип завдань розрахункового хара-
ктеру i оброблення великих обсягiв даних. Прикладом можуть служити
система оперативного планування випуску продукцiї або система бухгал-
терського облiку.

IС для поради виробляють iнформацiю, яка приймається людиною до
уваги i не перетворюється негайно в серiю конкретних дiй. Цi системи
володiють бiльш високим ступенем iнтелекту, тому що для них характерне
оброблення знань, а не даних [4; 5].

2.4. Класифiкацiя за сферою застосування

IС органiзацiйного управлiння призначенi для автоматизацiї функцiй
управлiнського персоналу. До цього класу вiдносяться IС для управлiн-
ня як промисловими фiрмами, так i непромисловими об’єктами: готелями,
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банками, торговими фiрмами та iн. Основними функцiями подiбних си-
стем є: оперативний контроль i регулювання, оперативний облiк та аналiз,
перспективне i оперативне планування, бухгалтерський облiк, управлiння
збутом i постачанням та iншi економiчнi й органiзацiйнi завдання.

IС управлiння технологiчними процесами (ТП) призначенi для авто-
матизацiї функцiй виробничого персоналу. Вони використовуються при
органiзацiї потокових лiнiй, виготовленнi мiкросхем, на складаннi, для пiд-
тримки технологiчного процесу в металургiйної та машинобудiвної проми-
словостi.

IС автоматизованого проектування (iнформацiйнi САПР) призначе-
нi для автоматизацiї функцiй iнженерiв-проектувальникiв, конструкторiв,
архiтекторiв, дизайнерiв при створеннi нової технiки або технологiї. Основ-
ними функцiями подiбних систем є: iнженернi розрахунки, створення гра-
фiчної документацiї (креслень, схем, планiв), створення проектної доку-
ментацiї, моделювання об’єктiв, що проектуються.

Iнтегрованi (корпоративнi) IС використовуються для автоматизацiї
всiх функцiй фiрми i охоплюють весь цикл робiт вiд проектування до збуту
продукцiї [4; 5].

2.5. Класифiкацiя за формальнiстю

Формальнi IС базуються на прийнятих жорстких визначеннях даних та
процедури збору, зберiгання, оброблення, виправлення помилок i викори-
стання цих даних. Описуванi тут системи цього типу є структурованими,
це значить, що вони працюють вiдповiдно до заздалегiдь визначених пра-
вил, якi є вiдносно жорсткими i їх не так легко змiнними.

Неформальнi IС (такi, як пустi розмови в офiсi), навпаки, не встанов-
люють правил поведiнки. Не має нiякої угоди про те, якою є ця iнформа-
цiя або як вона зберiгається або обробляється. Такi системи важливi для
життя органiзацiй, але аналiз їх характеристик виходить за рамки цього
посiбника [4; 5].

2.6. Класифiкацiя за функцiональною ознакою i рiвнями
управлiння

Функцiональна ознака визначає призначення пiдсистеми, а також її
основнi цiлi, завдання i функцiї. Структура IС може бути представлена
як сукупнiсть її функцiональних пiдсистем, а функцiональна ознака може
бути використана при класифiкацiї IС.
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У господарськiй практицi виробничих та комерцiйних об’єктiв типови-
ми видами дiяльностi, якi визначають функцiональну ознаку класифiкацiї
IС, є: виробнича, маркетингова, фiнансова, кадрова (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Узагальненi функцiї IС

Система мар-
кетингу

Виробничi си-
стеми

Фiнансовi
та облiковi
системи

Системи
кадрiв (люд-
ських ресур-
сiв)

Iншi системи

Дослiдження
ринку та про-
гнозування
продажiв

Планування
обсягiв робiт
i розробка
календарних
планiв

Управлiння
портфелем
замовлень

Аналiз i
прогнозува-
ння потреб
у трудових
ресурсах

Контроль за
дiяльнiстю
фiрми

Управлiння
продажами

Оперативний
контроль i
управлiння
виробництвом

Управлiння
кредитною
полiтикою

Ведення архi-
вiв про персо-
нал

Виявлення
оперативних
проблем

Рекомендацiї
з виробни-
цтва нової
продукцiї

Аналiз роботи
обладнання

Розробка
фiнансового
плану

Аналiз та пла-
нування пiдго-
товки кадрiв

Аналiз управ-
лiнських i
стратегiчних
ситуацiй

Аналiз та
встановлення
цiни

Участь у
формуваннi
замовлень
постачальни-
ками

Фiнансовий
аналiз i про-
гнозування

Забезпечення
процесу ви-
роблення
стратегiчних
рiшень

Облiк замов-
лень

Управлiння
запасами

Контроль
бюджету
Бухгалтер-
ський облiк
i розрахунок
зарплати

Виробнича дiяльнiсть пов’язана з безпосереднiм випуском продукцiї
i спрямована на створення i впровадження у виробництво науково-
технiчних нововведень.

Маркетингова дiяльнiсть включає в себе:
— аналiз ринку виробникiв i споживачiв продукцiї, що випускається,

аналiз продаж;
— органiзацiю рекламної кампанiї з просування продукцiї;
— рацiональну органiзацiю матерiально-технiчного постачання.

Фiнансова дiяльнiсть пов’язана з органiзацiєю контролю i аналiзу фi-
нансових ресурсiв фiрми на основi бухгалтерської, статистичної, оператив-
ної iнформацiї.

Кадрова дiяльнiсть спрямована на пiдбiр i розстановку необхiдних фiр-



24 Роздiл 2

мi фахiвцiв, а також ведення службової документацiї з рiзних аспектiв.
Зазначенi напрямки дiяльностi визначили типовий набiр IС:
— виробничi системи;
— системи маркетингу;
— фiнансовi та облiковi системи;
— системи кадрiв (людських ресурсiв);
— iншi IС, якi виконують допомiжнi функцiї залежно вiд виду дiяль-

ностi фiрми [4; 5].
Детальний опис IС, якi використовуються на пiдприємствах i в органi-

зацiях, приведено в 5-му роздiлi «Застосування iнформацiйних систем».

Питання до роздiлу 2

1.Класифiкуйте IС за ознакою структурованостi задач.
2.Класифiкуйте IС за функцiональною ознакою i рiвнями управлiння.
3.Класифiкуйте IС за ступенем автоматизацiї.
4.Класифiкуйте IС за характером використання iнформацiї.
5.Класифiкуйте IС за сферою застосування.
6.Класифiкуйте IС за принципом формальностi.
7.Класифiкуйте IС за функцiональною ознакою.
8.Класифiкуйте IС за рiвнями управлiння.



Роздiл 3

IНФОРМАЦIЙНА ТЕХНОЛОГIЯ

3.1. Поняття iнформацiйної технологiї

Технологiя при перекладi з грецької мови «techne» означає мистецтво,
майстернiсть, умiння, а це не що iнше, як процеси. Пiд процесом слiд розу-
мiти певну сукупнiсть дiй, спрямованих на досягнення поставленої мети.
Процес повинен визначатися вибраної людиною стратегiєю i реалiзуватися
за допомогою сукупностi рiзних засобiв i методiв.

Iнформацiя є одним з найцiннiших ресурсiв суспiльства поряд з такими
традицiйними матерiальними видами ресурсiв, як нафта, газ, кориснi ко-
палини та iнше, а значить, процес її переробки за аналогiєю з процесами
переробки матерiальних ресурсiв можна сприймати як технологiю. Тодi
справедливо наступне визначення.

Iнформацiйнi технологiї (IТ)—процес, що використовує сукупнiсть за-
собiв i методiв збору, оброблення i передавання даних (первинної iнфор-
мацiї) для отримання iнформацiї нової якостi про стан об’єкта, процесу чи
явища (iнформацiйного продукту).

Мета IТ— виробництво iнформацiї для її аналiзу людиною i прийняття
на його основi рiшення щодо виконання якої-небудь дiї [2; 7].

3.2. Етапи розвитку автоматизованих iнформацiйних технологiй

Створення i функцiонування IС тiсно пов’язанi з розвитком IТ— го-
ловної складової частини АIС.

Автоматизована iнформацiйна технологiя (АIТ)— системно органi-
зована для вирiшення завдань управлiння сукупнiсть методiв i засобiв ре-
алiзацiї операцiй збирання, реєстрацiї, передавання, накопичення, пошуку,
оброблення та захисту iнформацiї на базi застосування розвиненого про-
грамного забезпечення, використовуваних коштiв обчислювальної технiки
i зв’язку, а також способiв, за допомогою яких iнформацiя пропонується
клiєнтам.

Все зростаючий попит в умовах ринкових вiдносин на iнформацiю та
iнформацiйнi послуги призвiв до того, що сучасна технологiя оброблення
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iнформацiї орiєнтована на застосування широкого спектру технiчних за-
собiв i насамперед електронних обчислювальних машин i засобiв комунi-
кацiй. На їх основi створюються обчислювальнi системи та мережi рiзних
конфiгурацiй з метою не тiльки накопичення, зберiгання, перероблення
iнформацiї, але i максимального наближення термiнальних пристроїв до
робочого мiсця спецiалiста або керiвника, що приймає рiшення. Це стало
досягненням багаторiчного розвитку АIТ.

Поява в кiнцi 1950-х рокiв ЕОМ та стрiмке вдосконалення їх експлу-
атацiйних можливостей створило реальнi передумови для автоматизацiї
управлiнської працi, формування ринку iнформацiйних продуктiв i по-
слуг. Розвиток АIТ йшов паралельно з появою нових видiв технiчних засо-
бiв оброблення та передавання iнформацiї, вдосконаленням органiзацiйних
форм використання ЕОМ i ПЕОМ, насиченням iнфраструктури новими
засобами комунiкацiй. Еволюцiя АIТ представлена в табл. 3.1 [7; 13].

3.3. Iнструментарiй iнформацiйної технологiї

Технiчними засобами виробництва iнформацiї є апаратне, програмне
i математичне забезпечення цього процесу. З їх допомогою вiдбувається
переробка первинної iнформацiї в iнформацiю нової якостi. Окремо з цих
коштiв видiляються програмнi продукти i називаються iнструментарiєм,
тобто програмним iнструментарiєм IТ.

Iнструментарiй iнформацiйної технологiї — один або декiлька взаємо-
залежних програмних продуктiв для певного типу комп’ютера, технологiя
роботи в яких дозволяє досягти поставленої користувачем мети.

У якостi iнструментарiю можна використовувати такi поширенi види
програмних продуктiв для персонального комп’ютера як текстовий проце-
сор (редактор), настiльнi видавничi системи, електроннi таблицi, системи
управлiння базами даних, електроннi записнi книжки, електроннi кален-
дарi, IС функцiонального призначення (фiнансовi, бухгалтерськi, для мар-
кетингу та iн.), експертнi системи i т. п. [2; 7; 22].

3.4. Складовi iнформацiйної технологiї

Такi технологiчнi поняття, як норматив, технологiчний процес, техно-
логiчна операцiя i т. п., можуть застосовуватися не тiльки, але у виробни-
чiй сферi i в IТ. Перед тим, як розробляти цi поняття в будь-якiй техноло-
гiї, у тому числi й в iнформацiйнiй, завжди варто починати з визначення
мети. Потiм варто спробувати провести структурування всiх дiй, що при-



Iнформацiйна технологiя 27

Таблиця 3.1
Етапи розвитку АIТ, технiчних засобiв i вирiшуваних завдань

Роки ЕОМ Завдання, якi вирiшуються Тип АIТ
Кiнець
1950-х —
початок
1960-х

I, II по-
колiння

Використання ЕОМ для вирiшення по-
колiння окремих найбiльш трудомiстких
задач з нарахування заробiтної плати,
матерiального облiку та iн.; рiшення
окремих оптимiзованих завдань

Часткове електронне
оброблення даних

1960-
тi —
початок
1970-х

II, III по-
колiння

Електронне оброблення планової i пото-
чної iнформацiї, збереження в пам’ятi
ЕОМ нормативно-довiдкових даних, ви-
дача машинограм на паперових носiях

ЕСОД— електронна си-
стема оброблення даних

1970-тi III поко-
лiння

Комплексне оброблення iнформацiї на
всiх етапах процесу управлiння дiяльнi-
стю пiдприємства, органiзацiї, перехiд до
розробки пiдсистем АСУ (матерiально-
технiчного постачання, руху товарiв,
контроль запасiв i транспортних переве-
зень, облiк реалiзацiї готової продукцiї,
планування i управлiння)

Централiзоване авто-
матизоване оброблення
iнформацiї в умовах
обчислювальних центрiв
колективного використа-
ння

1980-тi IV поко-
лiння

Розвиток АСУТП (АСУ технологi-
чними процесами), САПР (систем
автоматизованого проектування), АСУП
(АСУ пiдприємствами), ГАСУ (галу-
зевих АСУ), загальнодержавних АСУ:
планових розрахункiв, статистики,
матерiально-технiчного постачання,
науки i технiки, фiнансових розрахункiв
та iн. Тенденцiя до децентралiзацiї
оброблення даних, вирiшення завдань
в багатокористувальницькому режимi,
перехiд до безпаперової експлуатацiї
обчислювальної технiки

Спецiалiзацiя технологi-
чних рiшень на базi мiнi-
ЕОМ. ПЕОМ та вiдда-
леного доступу до маси-
вiв даних з одночасною
унiверсалiзацiєю способiв
оброблення iнформацiї на
базi потужних суперЕОМ

Кiнець
1980-х —
по тепе-
рiшнiй
час

V поко-
лiння

Комплексне вирiшення економiчних зав-
дань; об’єктно-орiєнтований пiдхiд в за-
лежностi вiд системних характеристик
предметної областi; широкий спектр до-
даткiв; мережна органiзацiя iнформа-
цiйних структур; перевага iнтерактивної
взаємодiї користувача в ходi експлуатацiї
обчислювальної технiки. Реалiзацiя iнте-
лектуального людино-машинного iнтер-
фейсу, систем пiдтримки прийняття рi-
шень, iнформацiйних систем для поради

НIТ (нова IТ) — поєднан-
ня засобiв обчислюваль-
ної технiки, засобiв зв’яз-
ку та оргтехнiки

зводять до намiченої мети, i вибрати необхiдний програмний iнструмента-
рiй.

Процес переробки iнформацiї представляється у виглядi iєрархiчної
структури за рiвнями.

1-й рiвень: етапи, де реалiзуються порiвняно тривалi технологiчнi про-
цеси, що складаються з операцiй i дiй наступних рiвнiв.
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2-й рiвень: операцiї, в результатi виконання яких буде створений кон-
кретний об’єкт в обраному на 1-му рiвнi програмному середовищi.

3-й рiвень: дiї — сукупнiсть стандартних для кожного програмного се-
редовища прийомiв роботи, що призводять до виконання поставленої мети.
Кожна дiя змiнює вмiст екрану.

4-й рiвень: елементарнi операцiї з управлiння мишею та клавiатурою.
З цiєї обмеженої кiлькостi елементарних операцiй у рiзних комбiнацiях

складається дiя, а з дiй, також у рiзних комбiнацiях, складаються опера-
цiї, що визначають той або iнший етап. Сукупнiсть технологiчних етапiв
утворює технологiчний процес (технологiю).

IТ повинна вiдповiдати таким вимогам:
— забезпечувати високий рiвень розчленування всього процесу опра-

цювання iнформацiї на етапи (фази), операцiї, дiї;
— включати весь набiр елементiв, необхiдних для досягнення постав-

леної мети;
— мати регулярний характер. Етапи, дiї, операцiї технологiчного про-

цесу можуть бути стандартизованi й унiфiкованi, що дозволить
бiльш ефективно здiйснювати цiлеспрямоване управлiння iнфор-
мацiйними процесами [2; 7; 22; 23].

3.5. Функцiї автоматизованої iнформацiйної технологiї

Використовуючи технологiчний аспект розгляду, в АIС видiляють апа-
рат управлiння, а також технiко-економiчну iнформацiю, методи i засоби
її технологiчного оброблення. Видiливши апарат управлiння, елементи,
що залишилися, технологiчно тiсно взаємопов’язанi, за умови єдиного си-
стемного використання економiко-математичних методiв i технiчних за-
собiв управлiння утворюють автоматизовану iнформацiйну технологiю
(АIТ).

Перебуваючи людино-машинною системою, в рамках якої реалiзується
iнформацiйна модель, формалiзуються процеси оброблення даних в умо-
вах нової технологiї, АIТ замикає через себе прямi та зворотнi iнформацiй-
нi зв’язки мiж об’єктом управлiння (ОУ) i апаратом управлiння (АУ), а
також вводить у систему i виводить з неї потоки зовнiшнiх iнформацiйних
зв’язкiв.

Функцiї АIТ визначають її структуру, яка включає наступнi процеду-
ри: збiр i реєстрацiю даних; пiдготовку iнформацiйних масивiв; оброблен-
ня, накопичення i зберiгання даних; формування результатної iнформацiї;
передавання даних вiд джерел виникнення до мiсця оброблення, а резуль-
татiв (розрахункiв) — до споживачiв iнформацiї для прийняття управлiн-
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ських рiшень.
Збiр та реєстрацiя iнформацiї вiдбуваються по-рiзному в рiзних еко-

номiчних об’єктах. Найбiльш складна ця процедура в автоматизованих
управлiнських процесах промислових пiдприємств, фiрм, де вiдбувається
збирання i реєстрацiя первинної облiкової iнформацiї, що вiдображає
виробничо-господарську дiяльнiсть об’єкта. Не менш складна ця проце-
дура i у фiнансових органах, де вiдбувається оформлення руху грошових
ресурсiв.

Особливе значення при цьому надається достовiрностi, повнотi та своє-
часностi первинної iнформацiї. На пiдприємствi збирання i реєстрацiя iн-
формацiї вiдбуваються при виконаннi рiзних господарських операцiй (при-
йом готової продукцiї, отримання i вiдпуск матерiалiв i т. п.), у банках —
при виконаннi фiнансово-кредитних операцiй з юридичними i фiзичними
особами. Облiковi данi можуть виникати на робочих мiсцях в результа-
тi пiдрахунку кiлькостi оброблених деталей, що пройшли складання ву-
злiв, виробiв, виявлення браку i т. п. У процесi збору фактичної iнформацiї
проводяться вимiрювання, пiдрахунок, зважування матерiальних об’єктiв,
пiдрахунок грошових купюр, отримання тимчасових i кiлькiсних характе-
ристик роботи окремих виконавцiв. Збiр iнформацiї, як правило, супро-
воджується її реєстрацiєю, тобто фiксацiєю iнформацiї на матерiальному
носiї (документi, машинному носiї), введенням в ПЕОМ. Запис первинних
документiв в основному здiйснюється вручну, тому процедури збирання
та реєстрацiї залишаються поки найбiльш трудомiсткими, а процес авто-
матизацiї документообiгу — як i ранiше актуальним.

Передавання iнформацiї здiйснюється рiзними способами: за допомо-
гою кур’єра, пересилання поштою, доставка транспортними засобами, ди-
станцiйна передавання каналами зв’язку за допомогою iнших засобiв ко-
мунiкацiй. Дистанцiйне передавання по каналах зв’язку скорочує час пе-
редавання даних, проте для його здiйснення необхiднi спецiальнi технiчнi
засоби, що здорожує процес передавання. Кращим є використання технi-
чних засобiв збирання та реєстрацiї, якi, збираючи автоматично iнформа-
цiю зi встановлених на робочих мiсцях датчикiв, передають її в ЕОМ для
наступного оброблення, що пiдвищує її достовiрнiсть i знижує трудомiс-
ткiсть.

Дистанцiйно може передаватися як первинна iнформацiя з мiсць її ви-
никнення, так i результатна у зворотному напрямку. У цьому випадку ре-
зультатна iнформацiя фiксується рiзними пристроями: дисплеями, табло,
друкуючими пристроями. Надходження iнформацiї по каналах зв’язку до
центру оброблення в основному здiйснюється двома способами: на машин-
ному носiї або безпосередньо введенням в ЕОМ за допомогою спецiальних
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програмних i апаратних засобiв.
Застосування дистанцiйного передавання значно прискорює проходже-

ння iнформацiї з одного рiвня управлiння на iнший i скорочує загальний
час оброблення даних.

Машинне кодування —процедура машинного подання (запису) iнфор-
мацiї на машинних носiях у кодах, прийнятих в ПЕОМ. Таке кодування
iнформацiї здiйснюється шляхом перенесення даних первинних докумен-
тiв на магнiтнi диски, iнформацiя з яких потiм вводиться в ПЕОМ для
оброблення.

Запис iнформацiї на машиннi носiї здiйснюється на ПЕОМ як самостiй-
на процедура або як результат оброблення.

Зберiгання та накопичення iнформацiї викликано багаторазовим її ви-
користанням, застосуванням умовно-постiйної, довiдкової та iнших видiв
iнформацiї, необхiднiстю комплектацiї первинних даних до їх оброблен-
ня. Зберiгання та накопичення iнформацiї здiйснюється в iнформацiйних
базах, на машинних носiях у виглядi iнформацiйних масивiв, де данi роз-
ташовуються за встановленим в процесi проектування порядку.

Зi зберiганням i накопиченням безпосередньо пов’язаний пошук даних,
тобто вибiрка потрiбних даних з iнформацiї, що зберiгається, включаючи
пошук iнформацiї, що пiдлягає коригуванню або замiнi. Процедура пошу-
ку iнформацiї виконується автоматично на основi складеного користува-
чем або ПЕОМ запиту на потрiбну iнформацiю.

Оброблення iнформацiї проводиться на ПЕОМ, як правило, децентра-
лiзовано, в мiсцях виникнення первинної iнформацiї, де органiзуються
АРМ фахiвцiв тiєї чи iншої управлiнської служби (вiддiлу матерiально-
технiчного постачання i збуту, вiддiлу головного технолога, конструктор-
ського вiддiлу, бухгалтерiї, планового вiддiлу i т. п.). Оброблення може
проводитися не тiльки автономно, а й в обчислювальних мережах, з вико-
ристанням набору ПЕОМ програмних засобiв та iнформацiйних масивiв
для вирiшення функцiональних завдань.

У ходi рiшення задач на ЕОМ вiдповiдно до машинної програми фор-
муються результатнi зведення, якi друкуються машиною на паперi або
вiдображаються на екранi.

Друк зведень може супроводжуватися процедурою тиражування, якщо
документ з результатною iнформацiєю необхiдно надати декiльком кори-
стувачам.

Прийняття рiшення в автоматизованiй системi органiзацiйного управ-
лiння здiйснюється фахiвцем iз застосуванням або без застосування те-
хнiчних засобiв, але в останньому випадку на основi ретельного аналiзу
результатної iнформацiї, отриманої на ПЕОМ. Задача прийняття рiшень
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ускладнюється тим, що фахiвцевi доводиться шукати серед безлiчi при-
пустимих рiшень найбiльш прийнятне, що зводить до мiнiмуму втрати
ресурсiв (часових, трудових, матерiальних i т. п.). Завдяки застосуванню
персональних ЕОМ i термiнальних пристроїв пiдвищується аналiтичнiсть
оброблюваних вiдомостей, а також забезпечується поступовий перехiд до
автоматизацiї вироблення оптимальних рiшень у процесi дiалогу користу-
вача з обчислювальною системою. Цьому сприяє використання нових те-
хнологiй експертних систем пiдтримки прийняття рiшень [2; 7; 22; 23].

3.6. Структура автоматизованої iнформацiйної технологiї

Загальна структура АIТ представлена на рисунку 3.1.

Рис. 3.1. Структура АIТ

Технологiчне забезпечення (ТлЗ) АIТ складається з пiдсистем, що ав-
томатизують iнформацiйне обслуговування користувачiв, рiшення задач
iз застосуванням ЕОМ та iнших технiчних засобiв управлiння у встанов-
лених режимах роботи.

Технологiчне забезпечення АIТ, за складом однорiдне для рiзних си-
стем, що дозволяє реалiзувати принцип сумiсностi систем у процесi їх фун-
кцiонування. Обов’язковими елементами забезпечення АIТ є iнформацiй-
не, лiнгвiстичне, технiчне, програмне, математичне, правове, органiзацiйне
та ергономiчне.

Iнформацiйне забезпечення (IЗ) являє собою сукупнiсть проектних рi-
шень щодо обсягiв, розмiщення, форм органiзацiї iнформацiї, що циркулює
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в АIТ. Воно включає в себе сукупнiсть показникiв, довiдкових даних, кла-
сифiкаторiв та кодифiкаторiв iнформацiї, унiфiкованi системи докумен-
тацiї, спецiально органiзованi для автоматичного обслуговування, масиви
iнформацiї на вiдповiдних носiях, а також персонал, що забезпечує надiй-
нiсть зберiгання, своєчаснiсть i якiсть технологiї оброблення iнформацiї.

Лiнгвiстичне забезпечення (ЛЗ) об’єднує сукупнiсть мовних засобiв
для формалiзацiї природної мови, побудови i поєднання iнформацiйних
одиниць у ходi спiлкування персоналу АIТ iз засобами обчислювальної
технiки. За допомогою лiнгвiстичного забезпечення здiйснюється спiлку-
вання людини з машиною. ЛЗ включає iнформацiйнi мови для опису стру-
ктурних одиниць iнформацiйної бази АIТ (документiв, показникiв, реквi-
зитiв i т. п.); мови управлiння та манiпулювання даними iнформацiйної
бази АIТ; мовнi засоби iнформацiйно-пошукових систем; мовнi засоби ав-
томатизацiї проектування АIТ; дiалоговi мови спецiального призначення
та iншi мови; систему термiнiв i визначень, що використовуються в процесi
розробки i функцiонування автоматизованих систем управлiння.

Технiчне забезпечення (ТЗ) являє собою комплекс технiчних засобiв
(технiчнi засоби збору, реєстрацiї, передавання, оброблення, вiдображення,
розмноження iнформацiї, оргтехнiка та iн.), що забезпечують роботу АIТ.
Центральне мiсце серед всiх технiчних засобiв займає ПЕОМ. Структур-
ними елементами технiчного забезпечення поряд з технiчними засобами є
також методичнi i керiвнi матерiали, технiчна документацiя та обслугову-
ючий цi технiчнi засоби персонал.

Програмне забезпечення (ПЗ) включає сукупнiсть програм, що реалi-
зують функцiї i завдання АIТ i забезпечують стiйку роботу комплексiв
технiчних засобiв. До складу ПЗ входять загальносистемнi i спецiальнi
програми, а також iнструктивно-методичнi матерiали щодо застосування
засобiв ПЗ i персонал, який займається його розробкою та супроводом на
весь перiод життєвого циклу АIТ.

До загальносистемного ПЗ належать програми, розрахованi на широке
коло користувачiв i призначенi для органiзацiї обчислювального процесу i
рiшення завдань, якi часто зустрiчаються в обробленнi iнформацiї. Вони
дозволяють розширити функцiональнi можливостi ЕОМ, автоматизува-
ти планування черговостi обчислювальних робiт, здiйснювати контроль i
управлiння процесом оброблення даних, а також автоматизувати роботу
програмiстiв. Спецiальне програмне забезпечення являє собою сукупнiсть
програм, що розробляються при створеннi АIТ конкретного функцiональ-
ного призначення. Воно включає пакети прикладних програм, що здiй-
снюють органiзацiю даних i їх оброблення при вирiшеннi функцiональних
завдань.
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Математичне забезпечення (МЗ)—це сукупнiсть математичних мето-
дiв, моделей та алгоритмiв оброблення iнформацiї, що використовуються
при вирiшеннi функцiональних завдань й у процесi автоматизацiї прое-
ктувальних робiт АIТ. Математичне забезпечення включає засоби моде-
лювання процесiв управлiння, методи i засоби розв’язання типових задач
управлiння, методи оптимiзацiї дослiджуваних управлiнських процесiв та
прийняття рiшень (методи багатокритерiальної оптимiзацiї, математично-
го програмування, математичної статистики, теорiї масового обслуговува-
ння i т. п.). Технiчна документацiя з цього виду забезпечення АIТ мiстить
опис завдань, завдання з алгоритмiзацiї, економiко-математичнi моделi за-
дач, текстовi i контрольнi приклади їх вирiшення. Персонал складається
з фахiвцiв з органiзацiї управлiння об’єктом, постановникiв задач управ-
лiння, фахiвцiв з обчислювальних методiв, проектувальникiв АIТ.

Органiзацiйне забезпечення (ОЗ) являє собою комплекс документiв,
що регламентують дiяльнiсть персоналу АIТ в умовах функцiонування
АIС. У процесi рiшення задач управлiння даний вид забезпечення визна-
чає взаємодiю працiвникiв управлiнських служб i персоналу АIТ з технi-
чними засобами i мiж собою. Органiзацiйне забезпечення реалiзується в
рiзних методичних i керiвних матерiалах по стадiях розробки, впровадже-
ння та експлуатацiї АIС i АIТ, зокрема, при проведеннi передпроектного
обстеження, формуваннi технiчного завдання на проектування i технiко-
економiчного обґрунтування, розробцi проектних рiшень у процесi прое-
ктування, виборi завдань на автоматизацiю, типових проектних рiшень i
пакетiв прикладних програм (ППП), впровадженнi системи в експлуата-
цiю.

Правове забезпечення (ПрЗ) являє собою сукупнiсть правових норм,
що регламентують правовiдносини при створеннi та впровадженнi АIС i
АIТ. Правове забезпечення на етапi розробки АIС i АIТ включає норма-
тивнi акти, пов’язанi з договiрними вiдносинами розробника i замовника
в процесi створення АIС i АIТ, з правовим регулюванням рiзних вiдхи-
лень у ходi цього процесу, а також зумовленi необхiднiстю забезпечення
процесу розробки АIС i АIТ рiзними видами ресурсiв. Правове забезпече-
ння на етапi функцiонування АIС i АIТ включає визначення їх статусу в
конкретних галузях державного управлiння, правове положення про ком-
петенцiю ланок АIС i АIТ та органiзацiї їх дiяльностi, права, обов’язки та
вiдповiдальнiсть персоналу, порядок створення i використання iнформацiї
в АIС, процедури її реєстрацiї, збирання, зберiгання, передавання та обро-
блення, порядок придбання та використання електронно-обчислювальної
технiки та iнших технiчних засобiв, порядок створення i використання ма-
тематичного та програмного забезпечення.
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Ергономiчне забезпечення (ЕЗ) як сукупнiсть методiв i засобiв, що ви-
користовуються на рiзних етапах розробки та функцiонування АIТ, при-
значене для створення оптимальних умов високоефективної i безпомилко-
вої дiяльностi людини в АIТ, для її якнайшвидшого освоєння. До скла-
ду ергономiчного забезпечення АIТ входять: комплекс рiзної документа-
цiї, яка мiстить ергономiчнi вимоги до робочих мiсць, iнформацiйним мо-
делям, умовам дiяльностi персоналу, а також набiр найбiльш доцiльних
способiв реалiзацiї цих вимог i здiйснення ергономiчної експертизи рiвня їх
реалiзацiї; комплекс методiв, учбово-методичної документацiї та технiчних
засобiв, що забезпечують обґрунтування формулювання вимог до рiвня
пiдготовки персоналу, а також формування системи вiдбору та пiдготов-
ки персоналу АIТ; комплекс методiв i методик, що забезпечують високу
ефективнiсть дiяльностi людини в АIТ [22; 23].

Питання до роздiлу 3

1.Дайте визначення поняттям «технологiя», «IТ» та «АIТ».
2.Опишiть в загальному виглядi етапи розвитку АIТ.
3.Якi суттєвi особливостi розвитку АIТ кiн. 1950-х — поч. 1960-х рр.?
4.Якi суттєвi особливостi розвитку АIТ 1960-х — поч. 1970-х рр.?
5.Якi суттєвi особливостi розвитку АIТ 1970-х рр.?
6.Якi суттєвi особливостi розвитку АIТ 1980-х рр.?
7.Якi суттєвi особливостi розвитку АIТ кiн. 1980-х рр. — по теперiшнiй

час?
8.Наведiть приклади iнструментарiю IТ?
9. З чого складається IТ?
10.Перерахуйте функцiї АIТ.
11.Наведiть структуру АIТ i загальнi поняття.
12.Яке призначення технологiчного забезпечення АIТ? Порiвняйте з

технiчним забезпеченням.
13.Яке призначення iнформацiйного забезпечення АIТ?
14.Яке призначення лiнгвiстичного забезпечення АIТ?
15.Яке призначення математичного забезпечення АIТ?
16.Яке призначення програмного забезпечення АIТ?
17.Яке призначення органiзацiйного забезпечення АIТ?
18.Яке призначення правового забезпечення АIТ?
19.Яке призначення ергономiчного забезпечення АIТ?



Роздiл 4

КЛАСИФIКАЦIЯ IНФОРМАЦIЙНИХ
ТЕХНОЛОГIЙ

АIТ в даний час можна класифiкувати за рядом ознак, зокрема: спосо-
бом реалiзацiї в АIС, ступеня охоплення АIТ завдань управлiння, класа-
ми реалiзованих технологiчних операцiй, типом iнтерфейсу користувача,
варiантами використання мережi ЕОМ, предметною областю, що обслуго-
вується (рис. 4.1).

4.1. Класифiкацiя за способом реалiзацiї систем

За способом реалiзацiї АIТ в АIС видiляють традицiйнi i новi IТ. Тради-
цiйнi АIТ iснували в умовах централiзованого оброблення даних i до масо-
вого використання ПЕОМ були орiєнтованi головним чином на зниження
трудомiсткостi при формуваннi регулярної звiтностi. Новi iнформацiйнi
технологiї пов’язанi з iнформацiйним забезпеченням процесу управлiння
в режимi реального часу.

Нова iнформацiйна технологiя (НIТ) — це технологiя, яка ґрунтується
на застосуваннi комп’ютерiв, активнiй участi користувачiв (непрофесiо-
налiв у галузi програмування) в iнформацiйному процесi, високому рiвнi
дружнього iнтерфейсу користувача, широкому використаннi пакетiв при-
кладних програм загального i проблемного призначення, доступi користу-
вача до вiддалених баз даних i програм завдяки обчислювальним мережам
ЕОМ [1; 13].

4.2. Класифiкацiя за ступенем охоплення завдань управлiння

За ступенем охоплення АIТ завдань управлiння видiляють електрон-
не оброблення даних , коли з використанням ЕОМ без перегляду методо-
логiї та органiзацiї процесiв управлiння ведеться оброблення даних з рi-
шенням окремих економiчних завдань, i автоматизацiю управлiнської дi-
яльностi (див. рис. 4.1). При автоматизацiї управлiнської дiяльностi обчи-
слювальнi засоби, включаючи суперЕОМ i ПЕОМ, використовуються для
комплексного вирiшення функцiональних завдань, формування регуляр-



36 Роздiл 4

ної звiтностi та роботи в iнформацiйно-довiдковому режимi для пiдготовки
управлiнських рiшень. До АIТ за ступенем охоплення завдань управлiн-
ня належать АIТ пiдтримки прийняття рiшень, якi передбачають вико-
ристання економiко-математичних методiв, моделей i пакетiв прикладних
програм (ППП) для аналiтичної роботи та формування прогнозiв, скла-
дання бiзнес-планiв, обґрунтованих оцiнок i висновкiв з дослiджуваних
процесiв, явищ виробничо-господарської практики.

До названої групи вiдносяться i широко впроваджуються в даний час
АIТ, що отримали назву електронного офiсу та експертної пiдтримки рi-
шень. Цi два види АIТ орiєнтованi на використання останнiх досягнень в
галузi iнтеграцiї новiтнiх пiдходiв до автоматизацiї роботи фахiвцiв i керiв-
никiв, створення для них найбiльш сприятливих умов виконання профе-
сiйних функцiй, якiсного та своєчасного iнформацiйного обслуговування
за рахунок повного автоматизованого набору управлiнських процедур, що
реалiзуються в умовах конкретного робочого мiсця та офiсу в цiлому.

Електронний офiс передбачає наявнiсть iнтегрованих пакетiв прикла-
дних програм, що включають спецiалiзованi програми та IТ, якi забез-
печують комплексну реалiзацiю завдань предметної областi. В даний час
все бiльшого поширення набувають електроннi офiси, обладнання та спiв-
робiтники яких можуть перебувати в рiзних примiщеннях. Необхiднiсть
роботи з документами, матерiалами, базами даних конкретної органiзацiї
або установи в домашнiх умовах, у готелi, транспортних засобах привела
до появи АIТ вiртуальних офiсiв. Такi АIТ ґрунтуються на роботi локаль-
ної мережi, з’єднаної з територiальною або глобальною мережею. Завдяки
цьому абонентськi системи спiвробiтникiв установи незалежно вiд того, де
вони знаходяться, виявляються включеними в загальну для них мережу.

АIТ експертної пiдтримки складають основу автоматизацiї працi
фахiвцiв-аналiтикiв. Цi працiвники крiм аналiтичних методiв i моделей
для дослiдження ситуацiй, що складаються в ринкових умовах ситуацiй
зi збуту продукцiї, послуг, фiнансового становища пiдприємства, фiрми,
фiнансово-кредитної органiзацiї змушенi використовувати накопичений i
збережений в системi досвiд оцiнки ситуацiй, тобто вiдомостi, що станов-
лять базу знань у конкретнiй предметнiй областi. Обробленi за певними
правилами такi вiдомостi дозволяють готувати обґрунтованi рiшення для
поведiнки на фiнансових i товарних ринках, виробляти стратегiю в обла-
стях менеджменту i маркетингу [1; 13].
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Рис. 4.1. Класифiкацiя АIТ
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4.3. Класифiкацiя за класом реалiзованих технологiчних
операцiй

За класами реалiзованих технологiчних операцiй АIТ видiляють: текс-
тове оброблення, електроннi таблицi, автоматизованi банки даних, обро-
блення графiчної i звукової iнформацiї, мультимедiйнi та iншi системи.

Перспективним напрямом розвитку комп’ютерної технологiї є створен-
ня програмних засобiв для виведення високоякiсного звуку i вiдео. Техно-
логiя формування вiдеозображення отримала назву комп’ютерної графi-
ки. Комп’ютерна графiка — це створення, зберiгання i оброблення моделей
об’єктiв i їх зображень за допомогою ЕОМ. Ця технологiя проникає в ре-
кламну дiяльнiсть, робить цiкавим дозвiлля. Зображення, якi формуються
i обробляються за допомогою цифрового процесора, можуть бути демон-
страцiйними i анiмацiйними. До демонстрацiйних зображень вiдносять ко-
мерцiйну (дiлову) i iлюстративну графiку, до анiмацiйних— iнженерну та
наукову графiку, а також пов’язану з рекламою, мистецтвом, iграми, коли
виводяться не лише поодинокi зображення, але й послiдовнiсть кадрiв у
виглядi фiльму (iнтерактивний варiант). Iнтерактивна машинна графiка
переживає бурхливий розвиток в областi появи нових графiчних станцiй i
в областi спецiалiзованих програмних засобiв, що дозволяють створювати
реалiстичнi об’ємнi рухомi зображення, порiвняннi за якiстю з кадрами
вiдеофiльму.

Програмно-технiчна органiзацiя обмiну з комп’ютером текстової, гра-
фiчної, аудiо- та вiдеоiнформацiї отримала назву мультимедiа-технологiї .
Таку технологiю реалiзують спецiальнi програмнi засоби, що мають вбудо-
вану пiдтримку мультимедiа i дозволяють використовувати її у професiй-
нiй дiяльностi, навчально-освiтнiх, науково-популярних та iгрових обла-
стях. При застосуваннi цiєї технологiї в економiчнiй роботi вiдкриваються
реальнi перспективи використовувати комп’ютер для озвучування зобра-
жень, а також розумiння ним людської мови, ведення комп’ютером дiалогу
з фахiвцем рiдною мовою. Здатнiсть комп’ютера з голосу сприймати не-
складнi команди управлiння програмами, вiдкриттям файлiв, виведенням
iнформацiї на друк та iншими операцiями в найближчому майбутньому
створить найсприятливiшi умови користувачу для взаємодiї з ним в про-
цесi професiйної дiяльностi [1; 13].

4.4. Класифiкацiя за типом iнтерфейсу користувача

За типом призначеного iнтерфейсу користувача АIТ розглядаються
з точки зору можливостей доступу користувачiв до iнформацiйних i об-
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числювальних ресурсiв. До цiєї групи вiдносяться пакетнi, дiалоговi, ме-
режнi АIТ. Пакетна АIТ виключає можливiсть користувача впливати на
оброблення iнформацiї, поки вона проводиться в автоматичному режи-
мi. Це пояснюється органiзацiєю оброблення, яке засноване на виконаннi
програмно заданої послiдовностi операцiй над заздалегiдь накопиченими
в системi i об’єднаними в пакет даними. Дiалогова АIТ надає користува-
чевi необмежену можливiсть взаємодiяти iнформацiйними ресурсами, якi
з зберiгаються в системi, в реальному масштабi часу, отримуючи при цьо-
му всю необхiдну iнформацiю для вирiшення функцiональних завдань i
прийняття рiшень.

Iнтерфейс мережної АIТ надає користувачевi засоби теледоступу до
територiально розподiлених iнформацiйних i обчислювальних ресурсiв
завдяки розвиненим засобам зв’язку, що робить такi АIТ широковжива-
ним i багатофункцiональними.

Операцiйна система формує зручний iнтерфейс користувача, програм-
не оточення, на тлi якого виконується розробка i здiйснюється виконан-
ня прикладної програми користувача. Залежно вiд типу для iнтерфейсу
користувача IТ мають вiдповiдну класифiкацiю. При цьому видiляється
системний i прикладний iнтерфейс. Прикладний iнтерфейс пов’язаний з
реалiзацiєю деяких функцiональних IТ. Системний iнтерфейс — це набiр
прийомiв взаємодiї з комп’ютером, який реалiзується операцiйною систе-
мою або її надбудовою.

Типи iнтерфейсу (див. рис. 4.2): командний, WIMP (графiчний) i SILK
(мовний).

Командний iнтерфейс — найпростiший, який забезпечує видачу на
екран системного запрошення для введення команди.

WIMP-iнтерфейс (Window, Icon, Menu, Pointing device — англ. вiкно,
значок, меню, манiпулятор) — загальна назва графiчних iнтерфейсiв.

SILK-iнтерфейс (Speech, Image, Language, Knowledge — англ. мова,
образ, мова, знання) — управлiння проводиться за мовною командою.

Останнiм часом увагу привертають новi види iнтерфейсу, такi як бiоме-
тричний (мiмiчний) i семантичний (громадський). У зв’язку з цим постала
проблема створення громадського iнтерфейсу (social interface), що вклю-
чає в себе кращi рiшення WIMP- i SILK-iнтерфейсiв. Передбачається, що
при використаннi громадського iнтерфейсу не треба буде розбиратися в
меню. Екраннi образи однозначно вкажуть подальший шлях. Перемiще-
ння вiд одних пошукових образiв до iнших проходитиме за смисловими
семантичними зв’язками [1; 13].
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Рис. 4.2. Класифiкацiя IТ за типом iнтерфейсу користувача

4.5. Класифiкацiя за способом побудови комп’ютерної мережi

В даний час спостерiгається тенденцiя до об’єднання рiзних типiв IТ
в єдиний комп’ютерно-технологiчний комплекс, який має назву iнтегрова-
ного. Особливе мiсце в ньому належить засобам комунiкацiї, що забезпе-
чує не тiльки надзвичайно широкi технологiчнi можливостi автоматиза-
цiї управлiнської дiяльностi, але i є основою створення найрiзноманiтнi-
ших мережних варiантiв АIТ: локальних, багаторiвневих, розподiлених,
глобальних обчислювальних мереж, електронної пошти, цифрових мереж
iнтегрального обслуговування. Всi вони орiєнтованi на технологiчну вза-
ємодiю сукупностi об’єктiв, утворених пристроями передавання, обробле-
ння, накопичення i зберiгання, захисту даних, являють собою iнтегрова-
нi комп’ютернi системи оброблення даних великої складностi, практично
необмежених експлуатацiйних можливостей для реалiзацiї управлiнських
процесiв в економiцi.

Iнтегрованi комп’ютернi системи оброблення даних проектуються як
складний iнформацiйно-технологiчний i програмний комплекс. Вiн пiдтри-
мує єдиний спосiб представлення даних i взаємодiї користувачiв з ком-
понентами системи, забезпечує iнформацiйнi та обчислювальнi потреби
фахiвцiв в їх професiйнiй роботi. Особливе значення в таких системах
надається захисту iнформацiї при її передаваннi i обробленнi. Найбiль-
шого поширення при захистi економiчної iнформацiї отримали апаратно-
програмнi засоби. Зокрема, використання системи зв’язку, обраної за захи-
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сними властивостями та якiстю обслуговування, якi гарантують збереже-
ння iнформацiї в процесi передавання i доставки її адресату; шифрування
i дешифрування даних абонентами мереж загального користування (теле-
фонних, телеграфних) при домовленостi користувачiв про спiльнi технiчнi
засоби, алгоритми шифрування i т. п.

Пiдвищення вимог до оперативностi iнформацiйного обмiну та управ-
лiння, до термiновостi оброблення iнформацiї, призвело до створення не
тiльки локальних, але i багаторiвневих i розподiлених систем органiзацiй-
ного управлiння об’єктами, якими є, наприклад, банкiвськi, податковi, по-
стачальницькi, статистичнi та iншi служби. Їх iнформацiйне забезпечення
реалiзує мережi автоматизованих банкiв даних, якi будуються з урахуван-
ням органiзацiйно-функцiональної структури вiдповiдного багаторiвнево-
го економiчного об’єкта, машинного ведення iнформацiйних масивiв. Цю
проблему в НIТ вирiшують розподiленi системи оброблення даних з вико-
ристанням каналiв зв’язку для обмiну iнформацiєю мiж БД рiзних рiвнiв.
За рахунок ускладнення програмних засобiв управлiння базами даних пiд-
вищуються швидкiсть, забезпечуються захист та достовiрнiсть iнформацiї
при виконаннi економiчних розрахункiв та вироблення управлiнських рi-
шень.

У багаторiвневих i розподiлених комп’ютерних IС органiзацiйного
управлiння однаково успiшно можуть бути вирiшенi як проблеми опера-
тивної роботи з iнформацiєю, так i проблеми аналiзу економiчних ситуацiй
при виробленнi та прийняттi управлiнських рiшень. Зокрема, АРМ, що
створюються, надають можливiсть користувачам працювати в дiалогово-
му режимi, оперативно вирiшувати поточнi задачi, зручно вводити данi з
термiналу, вести їх вiзуальний контроль, викликати потрiбну iнформацiю
для оброблення, визначати достовiрнiсть кiнцевої iнформацiї i виводити її
на екран, друкуючий пристрiй або передавати по каналах зв’язку [1; 13].

Питання до роздiлу 4

1. За якими принципами проводиться класифiкацiї АIТ?
2.Класифiкуйте IТ за способом реалiзацiї АIС.
3.Класифiкуйте IТ за ступенем охоплення завдань управлiння.
4.Класифiкуйте IТ за класом реалiзованих технологiчних операцiй.
5.Класифiкуйте IТ за типом iнтерфейсу користувача.
6.Класифiкуйте IТ за способом побудови комп’ютерної мережi.
7.Класифiкуйте IТ за предметними областями.



Роздiл 5

ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ

5.1. Загальнi принципи застосування iнформацiйних систем

Якщо розглядати IС з точки зору бiзнесу (у суто прикладному ра-
курсi), то вона являє собою органiзацiйне та управлiнське рiшення, яке
ґрунтується на IТ, призначене для роботи в будь-якому оточеннi. Це ви-
значення вiдображає органiзацiйну та управлiнську природу IС. Щоб мати
повне уявлення про IC, менеджер повинен розбиратися у всiх загальних,
органiзацiйних та управлiнських аспектах таких систем (рис. 5.1) i знати їх
можливостi в областi вирiшення виникаючих при веденнi дiлових операцiй
проблем.

Iнформацiйна грамотнiсть (Information Systems Literacy)— загальне
уявлення про IС, що включає в себе знання принципiв роботи з ними ор-
ганiзацiй та окремих користувачiв, разом з технiчними навичками роботи
з комп’ютерами.

Комп’ютерна грамотнiсть (Computer Literacy)— знання IТ, чiтке уяв-
лення про принципи функцiонування комп’ютерних систем.

Рис. 5.1. Складовi IС в органiзацiї
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Ефективне використання IС вимагає чiткого розумiння всiх органiза-
цiйних, управлiнських i технiчних аспектiв роботи з ними. Всi IС можуть
бути описанi як органiзацiйнi та управлiнськi рiшення, призначенi для ро-
боти з поставленими завданнями i проблемами, що виникають.

IС є складовою частиною органiзацiй. Дiйсно, деякi компанiї, якi ве-
дуть звiти про кредитнi операцiї, не змогли б вести свої справи без IС.
Ключовими елементами будь-якої органiзацiї є її спiвробiтники, структу-
ра, стандартнi процедури, полiтика (стиль роботи) i культура. В органi-
зацiях також можна видiлити рiзнi рiвнi та спецiальностi, що знаходить
своє вiдображення в чiткому розподiлi працi. Спецiалiсти та експерти ви-
конують рiзнi функцiї — основнi бiзнес-функцiї (Business Functions), або
спецiалiзованi завдання в областях збуту i маркетингу, виробництва, фi-
нансiв або трудових ресурсiв (табл. 5.1).

Стандартнi операцiї або процедури [Standard Operating Procedures
(SOPS)] —набiр формальних правил для виконання стандартних завдань
i роботи в заздалегiдь очiкуваних ситуацiях.

Таблиця 5.1
Основнi бiзнес-функцiї

Функцiя Призначення
Продаж (збут) i марке-
тинг

Продаж товарiв i послуг органiзацiї

Виробництво i обробка Виробництво товарiв i послуг
Фiнанси Управлiння фiнансовими активами органiзацiї

(готiвкою, акцiями, облiгацiями i т. iн.)
Бухгалтерський облiк Ведення бухгалтерських облiкових записiв органi-

зацiї (грошовi надходження, витрати, оплата че-
кiв i т. i.)

Трудовi ресурси (кадро-
вий облiк)

Наймання, навчання та облiк робочої сили орга-
нiзацiї

Координування процесу дiяльностi органiзацiї вiдбувається за допомо-
гою чiткої iєрархiчної структури i формальних, стандартних процедур. У
типової компанiї iєрархiя працiвникiв являє собою пiрамiдальну струк-
туру, де зi зростанням рiвня зростають авторитет спiвробiтника i його
вiдповiдальнiсть. Верхнi рiвнi такої пiрамiди, як правило, зайнятi мене-
джерами, експертами та особами вiльних професiй, у той час як «внизу»
знаходиться весь основний персонал компанiї.

Стандартнi операцiї (СО)—це набори формальних правил для вико-
нання стандартних, рутинних завдань. Цi правила регламентують дiяль-
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нiсть спiвробiтникiв у безлiчi ситуацiй — вiд прийому замовлень до вiдпо-
вiдей на претензiї споживачiв. Бiльшiсть таких процедур формалiзованi
i задокументованi, проте деякi такi, як вiдповiдi на дзвiнки партнерiв i
замовникiв, не володiють чiткими алгоритмами. Бiзнес-процеси компанiї,
яким вище було дано визначення, базуються на стандартних процедурах,
багато хто з них знайшли своє вiдображення в IС (наприклад, оплата по-
ставок сировини чи корекцiя помилок в рахунках).

Органiзацiя включає в себе безлiч рiзних фахiвцiв. Крiм менеджерiв у
нiй присутнi працiвники розумової працi (iнженери, архiтектори, вченi),
якi розробляють новi продукти або послуги i створюють новi знання, i
спiвробiтники, якi обробляють данi (секретарi, бухгалтери, клерки), якi
виконують «паперову» роботу. Працiвники, зайнятi на виробництвi чи в
сферi послуг (такi, як механiки, збирачi i пакувальники), фактично «ро-
блять» всi товари i послуги органiзацiї.

Кожна органiзацiя має власну «культуру», або базовий набiр перед-
умов, оцiнок i методiв роботи, якi пiдтримуються бiльшiстю спiвробiтни-
кiв. Така корпоративна культура також вiдображається в IС [14].

5.2. Основнi iнформацiйнi системи в органiзацiях

Оскiльки в кожнiй органiзацiї iснують ряд вiддiлiв, у яких працюють
спiвробiтники рiзних спецiальностей, i рiзнi органiзацiйнi рiвнi, то для
управлiння ними потрiбнi декiлька рiзних типiв IС.Жодна окрема система
не зможе акумулювати в собi всю iнформацiю, необхiдну для функцiонува-
ння органiзацiї в цiлому. Рисунок 5.2 iлюструє один iз способiв вiдображе-
ння всiх систем, що використовуються в окремiй органiзацiї. Тут показанi
стратегiчний, управлiнський, професiйний i операцiйний рiвнi, що, у свою
чергу, подiляються на функцiональнi областi: маркетинг i продаж, виро-
бництво, фiнанси, бухгалтерiю та управлiння персоналом. IС будуються
таким чином, щоб охоплювати всi або частину сфер дiяльностi органiза-
цiї.

Для роботи на рiзних органiзацiйних рiвнях призначенi чотири основ-
них види IС: системи операцiйного рiвня, системи для професiйної роботи
з даними (знаннями), управлiнськi системи та стратегiчнi системи (систе-
ми стратегiчного планування).

Системи операцiйного рiвня (Operational-level Systems) допомагають
менеджерам-операцiонiстам контролювати всi елементарнi дiї i транзакцiї
всерединi органiзацiї, такi як продаж, грошовi надходження, депозити,
платiжнi вiдомостi, кредитнi iсторiї i надходження сировини у виробни-
цтво. Основними цiлями використання систем цього рiвня є рiшення ру-
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Рис. 5.2. Типи IС за сферами застосування

тинних завдань та монiторинг всiх транзакцiй всерединi компанiї. Прикла-
ди систем даного типу включають використання банкiвських автоматiв i
автоматичних касових апаратiв для роботи з вкладами i автоматичних
систем облiку робочого часу спiвробiтникiв.

Системи для роботи зi знаннями (Knowledge-level Systems) пiдтриму-
ють знання органiзацiй i використання їх спiвробiтниками. Призначенням
таких систем є iнтеграцiя нових даних i знань та допомога спiвробiтникам
у роботi з усiлякою документацiєю. Подiбнi IС, особливо встановленi на
робочих станцiях i офiсних комп’ютерах, є найбiльш поширеними програ-
мами, використовуваними в даний час у всiх сферах бiзнесу.

Системи управлiнського рiвня (Management-level Systems) слугують
для монiторингу, контролю, допомоги в прийняттi рiшень, а також ви-
конання адмiнiстративних функцiй менеджерами середньої ланки. Такi
системи призначенi для вiдповiдi на питання: «чи все працює як треба?»
Системи управлiнського рiвня можуть надавати перiодичнi звiти про стан
справ та iнформацiю по окремих операцiях. Прикладом може служити си-
стема оброблення iнформацiю про мiсця проживання спiвробiтникiв, на-
йом квартир i орендна плата, що дiє в масштабi всiєї корпорацiї i стежить
за бюджетом, який видiляється на цi потреби.

Вони можуть бути кориснi при необхiдностi прийняття «неструктуро-
ваного» рiшення, вихiднi початковi умови для якого не завжди зрозумiлi.
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Стратегiчнi системи або системи стратегiчного планування
(Strategic-level Systems) допомагають спiвробiтникам верхнiх ешелонiв
управлiння вирiшувати питання стратегiї i займатися довгостроковим
плануванням, враховуючи при цьому крiм даних про саму компанiю реалiї
зовнiшнього свiту. Основним їх призначенням є узгодження дiяльностi
органiзацiї iз зовнiшнiм середовищем.

IС також служать для реалiзацiї основних бiзнес-функцiй, таких як
збут продукцiї та маркетинг, виробництво, фiнанси, бухгалтерiя та кон-
троль трудових ресурсiв. У типової органiзацiї iснують системи рiзних
рiвнiв для кожної функцiональної областi. Наприклад, торговий вiддiл за-
звичай має власну систему операцiйного рiвня для запису даних по денним
продажам та обробленню замовлень. Системи управлiння знаннями допо-
магають розробляти плани з просування товарiв фiрми. Система управ-
лiнського рiвня, у свою чергу, вiдстежує мiсячнi обсяги продажiв у рiзних
регiонах i повiдомляє про їх змiни. Прогнозування продажiв на довготри-
валий (звичайно п’ятирiчний) перiод є прерогативою системи стратегiчно-
го планування.

Менеджери (керiвники) вирiшують всi основнi завдання, якi стосую-
ться бiзнесу компанiї. Вони розробляють стратегiю органiзацiї i згiдно з
нею розподiляють фiнансовi та трудовi ресурси, а також координують всю
дiяльнiсть фiрми. Iншими словами, здiйснюють вiдповiдальне керiвництво
всiєю дiяльнiстю органiзацiї. Робота менеджера полягає у правильному ре-
агуваннi на безлiч ситуацiй i проблем, з якими стикається органiзацiя, i
складаннi планiв дiй компанiї, що дозволяють уникати таких проблем або
вирiшувати їх. Однак робота менеджера полягає не тiльки в управлiннi
вже iснуючими структурами та процесами, що проходять в них. Вони по-
виннi також брати участь у створеннi нових товарiв i послуг i навiть час
вiд часу кардинально змiнювати структуру всiєї органiзацiї. Невiд’ємною
частиною дiяльностi менеджера є творча робота з використанням нових
знань та iнформацiї. IТ можуть вiдiгравати важливу роль у процесi змiни
профiлю дiяльностi органiзацiї або її структури.

Потрiбно вiдзначити, що функцiї та завдання менеджера варiюють в
залежностi вiд рiвня, який вiн займає в органiзацiї. Старшi менеджери
(Senior Managers) приймають довгостроковi стратегiчнi рiшення, що сто-
суються виробництва товарiв i послуг. Менеджери середньої ланки (Middle
Managers) несуть вiдповiдальнiсть за виконання програм i планiв старших
менеджерiв. Оперативнi менеджери (Operational Managers) займаються
монiторингом поточної дiяльностi пiдприємства. При цьому менеджери
всiх рiвнiв повиннi бути творчими людьми i вмiти знаходити новi рiшен-
ня найрiзноманiтнiших проблем. Кожен рiвень управлiння потребує рiзної
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iнформацiї для роботи i вiдрiзняється вимогами до IС [14].

5.3. Пiдтипи iнформацiйних систем

Органiзацiя використовує системи пiдтримки прийняття рiшень
(СППР) на стратегiчному рiвнi, управлiнськi системи (УIС) i системи пiд-
тримки прийняття стратегiчних рiшень (СППСР) на управлiнському рiвнi;
системи роботи iз знаннями (СРзЗ) та офiснi системи на рiвнi знань; си-
стеми оброблення транзакцiй (СОТ) на операцiйному рiвнi (табл. 5.2). На
кожному рiвнi IС обслуговують певну функцiональну область. Таким чи-
ном, типовi системи, що працюють в органiзацiях, призначенi для допомо-
ги робiтникам i менеджерам на кожному рiвнi у виконаннi маркетингових,
виробничих, фiнансових та iнших функцiй.

В табл. 5.3 описанi можливостi пiдтипiв IС. Слiд зазначити, що кожна
з них може включати в себе компоненти, якi використовуються на органi-
зацiйних рiвнях, для яких не призначена вся система в цiлому. Секретар
користується, наприклад, iнформацiєю з управлiнської системи, а мене-
джер середньої ланки може звернутися за довiдкою до системи оброблення
транзакцiй.

Нижче наведенi IС за пiдтипами (СОТ, СРзЗ та офiснi системи, УIС,
СППР, СППСР) i в залежностi вiд виконуваних ними функцiй (системи
збуту та маркетингу, виробничi IС, фiнансовi та бухгалтерськi системи,
системи управлiння людськими ресурсами) [14].

5.4. Системи оброблення транзакцiй

Системи оброблення транзакцiй (СОТ) [Transaction Processing Systems
(IPS)] є основними бiзнес-системами, що працюють на операцiйному рiвнi.
Це комп’ютернi системи, що виконують i реєструють всi поточнi рутиннi
операцiї, необхiднi для нормальної життєдiяльностi органiзацiї. Приклада-
ми можуть служити системи оброблення замовлень на покупки, системи
бронювання номерiв в готелях, комп’ютерне оброблення платiжних вiдо-
мостей, системи облiку кадрiв i управлiння морськими перевезеннями.

На операцiйному рiвнi всi цiлi, завдання i ресурси зумовленi заздалегiдь
i чiтко структурованi. Наприклад, рiшення про надання замовнику креди-
ту, що приймається iнспектором, ґрунтується на заздалегiдь встановлених
критерiях. Спiвробiтник просто проводить перевiрку вiдповiдностi умовам
всiх зазначених критерiїв.

На рис. 5.3 зображена система оброблення платiжних вiдомостей, що є
типовою бухгалтерською системою оброблення транзакцiй, що використо-
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Таблиця 5.2
Основнi бiзнес-функцiї

Пiдтипи
систем

Маркетинг i
продаж

Виробництво Фiнанси Бухгалтерiя Управлiння
персоналом

Системи стратегiчного рiвня
Системи
пiдтримки
прийняття
страте-
гiчних
рiшень
(СППСР)

Довгостроко-
вий прогноз
рiвня про-
дажiв

Довгостроко-
вий опера-
тивний
план

Довгостроко-
вий бю-
джетний
прогноз

Планування
прибутку

Планування
дiяльностi
персоналу

Системи рiвня менеджменту
Управлiн-
ськi IС
(УIС)

Управлiння
продажами

Контроль
запасiв

Рiчне пла-
нування
бюджету

Аналiз капi-
тальних iн-
вестицiй

Аналiз пере-
мiщень

Системи
пiдтримки
прийняття
рiшень
(СППР)

Аналiз
регiонiв
продажiв

Календарне
планування
виробни-
цтва

Аналiз
витрат

Аналiз
витрат/при-
бутковостi

Аналiз ви-
трат за
контракта-
ми

Системи рiвня знань
Системи
роботи зi
знаннями
(СРзЗ)

Iнженернi
робочi стан-
цiї

Графiчнi
робочi стан-
цiї

Управлiнськi
робочi стан-
цiї

Офiснi си-
стеми

Оброблення
текстiв

Подання до-
кументiв

Електроннi
календарi

Системи операцiйного рiвня
Системи
обро-
блення
транзакцiй
(СОТ)

Машинний
контроль

Захист тор-
гових опера-
цiй

Зарплата Компенсацiї

Вiдстеження
замовлень

Календарне
планування
фабрик

Облiк кре-
диторiв

Навчання та
розробка

Оброблення
замовлень

Контроль
перемi-
щення
матерiалiв

Управлiння
готiвковими
коштами

Облiк дебi-
торiв

Пiдтримка
записiв спiв-
робiтникiв

вується бiльшiстю фiрм. Система веде монiторинг виплати зарплат спiв-
робiтникам органiзацiї. Основний файл складається з окремих «частинок»
iнформацiї (таких, як П. I. Б., адреса або iдентифiкацiйний код спiвробi-
тника), якi називаються «елементарними даними». Данi забезпечуються
ключами, що дозволяють їх оновлювати. Елементарнi данi з основного
файлу можуть рiзними способами комбiнуватися при створеннi звiтiв для
менеджерiв або податкової адмiнiстрацiї. Система може генерувати й iншi
звiти, що складаються з будь-яких комбiнацiй даних.
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Таблиця 5.3
Характеристики систем оброблення iнформацiї

Пiдтип
системи

Введення iнфор-
мацiї

Оброблення iн-
формацiї

Виведення iн-
формацiї

Користувачi

СППСР Агрегованi данi:
зовнiшнi, внутрi-
шнi

Графiка; мо-
делювання;
iнтерактивнiсть

Проекцiї; вiдгу-
ки на запит

Старшi мене-
джери

СППР Невеликi обсяги
даних або ма-
сивнi бази да-
них, оптимiзова-
нi з метою ви-
конання аналiзу
даних; аналiти-
чнi моделi та iн-
струменти аналi-
зу даних

Iнтерактивнiсть;
моделювання;
аналiз

Спецiальнi
звiти; аналiз
рiшень; вiдгуки
на запити

Професiонали;
менеджери слу-
жби персоналу

УIС Данi сумарних
транзакцiй;
великi обсяги
даних; простi
моделi

Процедурнi звi-
ти; простi моде-
лi; низькорiвне-
вий аналiз

Зведенi звiти, а
також звiти по
виключенням

Менеджери
середньої ланки

СРзЗ Специфiкацiї
проекту; база
знань

Моделювання;
iмiтацiї

Моделi; графiка Професiонали;
технiчний персо-
нал

Офiснi
системи

Документи; ка-
лендарнi плани

Управлiння
документами;
календарне
планування;
комунiкацiя

Документи; ка-
лендарнi плани;
пошта

Клерки

СОТ Транзакцiї; подiї Сортування; ви-
ведення списку;
злиття; оновлен-
ня

Деталiзованi звi-
ти; списки; зве-
дення

Операцiйний
персонал; адмi-
нiстратори

Iншi типовi СОТ, реалiзованi у виглядi популярних додаткiв, пред-
ставленi в табл. 5.4. З таблицi видно, що такi системи пiдроздiляються
на п’ять функцiональних категорiй: торгiвля/маркетинг, виробництво, фi-
нанси/бухгалтерiя, трудовi ресурси та iншi види систем, призначенi для
використання в специфiчних випадках/умовах. Основнi функцiї, у свою
чергу, подiляються на пiдфункцiї. Кожна з цих пiдфункцiї (наприклад,
управлiння збутом) реалiзується в основному системному застосуваннi.

СОТ найчастiше є стрижневими структурами компанiй, оскiльки най-
менший збiй у їх роботi може призвести до серйозних порушень у дiяль-
ностi органiзацiї (i пов’язаних з нею фiрм).

Менеджери потребують IС даного типу для монiторингу статусу опе-
рацiй усерединi фiрми i роботи з партнерами. СОТ також є основними
постачальниками iнформацiї для iнших IС. Наприклад, система оброблен-
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Рис. 5.3. Символiчне уявлення системи оброблення платiжних вiдомостей

ня платiжних вiдомостей, зображена на рис. 5.3, спiльно з бухгалтерської
СОТ постачає данi для головної бухгалтерської книги, де мiстяться запи-
си про доходи i витрати компанiї. Ця книга також використовується для
створення звiтiв, таких як декларацiї про доходи i балансовi звiти [14].

5.5. Системи роботи зi знаннями та офiснi системи

Системи роботи зi знаннями (СРзЗ) [Knowledge Work Systems (KWS)]
i офiснi системи [Office Systems] служать для роботи з iнформацiєю на
рiвнi даних. Такi системи призначенi для допомоги працiвникам розумо-
вої працi, тодi як офiснi системи використовуються переважно офiсними
працiвниками (хоча працiвники розумової працi також часто працюють з
ними).

Взагалi кажучи, працiвники розумової працi —це спiвробiтники з унi-
верситетськими дипломами, часто мають певну професiю (наприклад, iн-
женери, лiкарi, юристи або вченi). Їх робота в основному полягає у ство-
реннi нових iнформацiї i знань. СРзЗ, робочi станцiї для наукового або
технiчного проектування дозволяють створювати новi знання i данi, а та-
кож проводити всебiчнi технiчнi експертизи. Спiвробiтники, що працю-
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Таблиця 5.4
Типовi програми СОТ

Типи систем СОТ
Маркетинг i
продаж

Виробництво Фiнанси i
бухгалтерiя

Управлiння
персоналом

Iншi типи
систем (у
тому числi
унiверситет-
ськi)

Основнi
функцiї
систем

Управлiння
продажами
Дослiдже-
ння ринку
Просування
Цiноутво-
рення Новi
товари

Календарне
планування
Придбання
Постачання
/ отримання
Iнжинiринг
Операцiї

Складання
бюджету
Головна
книга Пла-
тежi Облiк
витрат

Облiк спiв-
робiтникiв
Прибутки
Компенсацiї
Трудовi
вiдносини
Навчання

Прийом
Реєстра-
цiя оцiнок
Реєстра-
цiя курсiв
Випускники

Основнi
прикладнi
системи

IС обро-
блення
замовлень
на продажу
Система
дослiдже-
ння ринку
Система
оцiнки ко-
мiсiйних з
продажу

Системи
машинного
контролю
Системи
облiку за-
мовлень на
придбання
Системи
контролю
якостi

Головна
книга Облiк
дебiторiв /
кредиторiв
Системи
управлiння
фондами

Платiжна
вiдомiсть
Записи про
спiвробiтни-
кiв Системи
облiку
прибутку
Системи
облiку
кар’єрного
зростання

Система
реєстрацiї
Система
облiку
студент-
ських копiй
Системи
контролю
бiогра-
фiчних
вiдомо-
стей класу
Система
облiку по-
жертвувань
випускникiв

ють з даними, як правило, мають менш вагомi науковi ступенi та бiльше
працюють з готовою iнформацiєю, не створюючи нової. До цiєї категорiї
входять секретарi, бухгалтери, клерки або менеджери, чия робота полягає
у використаннi, обробленнi та розповсюдженнi iнформацiї. Офiснi системи
являють собою програми, призначенi для пiдвищення ефективностi роботи
спiвробiтникiв шляхом координацiї та обмiну iнформацiєю в межах офiсу.
Такi системи координують роботу рiзних працiвникiв в рiзних географi-
чних та функцiональних областях. Вони також допомагають здiйснювати
зв’язок зi споживачами, постачальниками та iншими органiзацiями i слу-
жать своєрiдними «розрахунковими палатами» для iнформацiї.

Типовi офiснi системи призначенi для оброблення документiв (тексто-
вi редактори, видавничi системи, системи графiчного подання докумен-
тiв i електроннi картотеки), складання календарних графiкiв (електроннi
календарi та органайзери), а також здiйснення комунiкацiй (системи еле-
ктронної та голосової пошти, вiдеоконференцiї). Електронне оброблення
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текстiв [Word Processing] здiйснюється за допомогою програм та обла-
днання, що дозволяють створювати, редагувати, форматувати, зберiгати
та роздруковувати рiзнi документи. Системи, призначенi для оброблен-
ня текстiв, як правило, представленi у виглядi окремої програми або си-
стеми, що забезпечують сумiснiсть форматiв документiв у рiзних офiсах.
Настiльнi видавничi системи [Desktop Publishing] дозволяють створюва-
ти професiйнi документи полiграфiчної якостi шляхом поєднання даних,
отриманих вiд систем оброблення текстiв, з елементами графiки, дизайну
та спецiальними функцiями верстки.

В даний час бiльшiсть компанiй публiкує документи у виглядi web-
сторiнок для спрощення доступу до даних та їх розповсюдження.

Системи графiчного оброблення документiв (системи розпiзнавання)
[Document Imaging Systems] —нова категорiя широко використовуваних
додаткiв. Такi системи конвертують документи та зображення в цифровий
формат, що дозволяє згодом працювати з ними на комп’ютерi [14].

5.6. Управлiнськi iнформацiйнi системи

Управлiнськi iнформацiйнi системи (УIС) [Management Information
Systems (MIS)] допомагають менеджерам при складаннi звiтiв, надаючи
їм постiйний доступ до iнформацiї про поточний стан справ компанiї. За-
звичай вони обробляють iнформацiю про внутрiшнi, а не зовнiшнi подiї. Цi
системи в основному виконують функцiї планування, контролю та прийня-
ття рiшень на управлiнському рiвнi. При цьому вони отримують данi вiд
систем оброблення транзакцiй.

Управлiнськi IС концентрують всю iнформацiю про основнi операцiї
компанiї, забезпечуючи отримання рiзних звiтiв. Данi про основнi операцiї
(надаються СОТ) є стиснутими i зазвичай використовуються в регуляр-
них звiтах про стан справ. На рис. 5.4 показано, як УIС обробляє данi про
операцiї, пов’язанi з продажем, виробництвом та бухоблiком, розмiщуючи
їх в спецiальнi файли, за допомогою яких менеджери можуть отримувати
звiти. У наведеному прикладi три СОТ пiсля закiнчення певного перiо-
ду передають iнформацiю про операцiї управлiнськiй системi, що генерує
звiти, якi використовують у своїй роботi менеджери.

УIС особливо популярнi серед менеджерiв, яких цiкавлять тижневi, мi-
сячнi i рiчнi результати дiяльностi компанiї (але не щоденнi). Данi системи
дозволяють отримувати вiдповiдi на питання, поставленi завчасно, iз за-
стосуванням стандартних алгоритмiв. Наприклад, у звiтi системи можуть
мiститися данi про загальну вагу салату, використаного в цьому кварталi
системою пiдприємств швидкого харчування, або проводиться порiвняння
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готових обсягiв збуту рiзних продуктiв з запланованими показниками. Да-
нi системи не дуже гнучкi i володiють вельми обмеженими аналiтичними
можливостями. Бiльшiсть УIС використовує у своїй роботi простi проце-
дури, такi як пiдсумовування або порiвняння, на вiдмiну вiд складних
математичних моделей i статистичних методiв [14].

Рис. 5.4. Отримання даних УIС вiд СОТ

5.7. Системи пiдтримки прийняття рiшень

Системи пiдтримки прийняття рiшень (СППР) [Decision-Support
Systems (DSS)] також функцiонують на управлiнському рiвнi органiзацiї.
Вони допомагають менеджерам приймати рiшення у виняткових, швидко
змiнюваних i непередбачуваних ситуацiях. Такi системи спочатку призна-
ченi для допомоги у вирiшеннi проблем, якi не можна визначити завчасно.
Хоча СППР-системи використовують у своїй роботi «внутрiшню» iнфор-
мацiю, що отримується вiд управлiнських систем та систем оброблення
транзакцiй, часто для отримання додаткових вiдомостей використовую-
ться зовнiшнi джерела, такi як поточнi бiржовi курси або цiни на проду-
кцiю конкурентiв.

Очевидно, що системи пiдтримки прийняття рiшень володiють бiльши-
ми аналiтичними можливостями, нiж будь-якi iншi системи. У них вбудо-
вано безлiч моделей аналiзу даних, до того ж вони можуть концентрувати
значну кiлькiсть iнформацiї i надавати їм форму, зручну для використання
спiвробiтниками, вiдповiдальними за прийняття рiшень. Цi системи спро-
ектованi таким чином, щоб користувачi могли працювати з ними «прямо»
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за допомогою дружнього iнтерфейсу. СППР є iнтерактивними; при роботi
з ними користувач може довiльно змiнювати початковi умови, задавати
новi питання i додавати в систему новi данi.

Наприклад, компанiя володiє кiлькома судами, ще кiлька орендує, а
також бере участь на вiдкритому ринку в тендерах на перевезення рi-
зних вантажiв (див. рис. 5.5). IС компанiї обробляє фiнансовi та технiчнi
аспекти таких вантажоперевезень. Фiнансовi розрахунки включають в се-
бе вартiсть експлуатацiї судна (паливо, трудовi ресурси, капiтал), вантажнi
тарифи (фрахтовi ставки) на перевезення рiзних видiв продуктiв i портовi
збори. Технiчнi деталi включають безлiч самих рiзних факторiв, таких як
вантажопiдйомнiсть судна, швидкiсть, вiдстанi мiж портами, споживання
палива та схеми завантаження (розташування вантажу в рiзних портах).
Система може вiдповiдати на питання оптимальностi використання ресур-
сiв i максимiзацiї прибуткiв [14].

Рис. 5.5. Система оцiнки вартостi рейсiв

5.8. Системи пiдтримки прийняття стратегiчних рiшень

Менеджери верхнiх ешелонiв використовують у своїй роботi системи
пiдтримки прийняття стратегiчних рiшень (СППСР) [Executive Support
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Systems (ESS)], що допомагають їм приймати рiшення стратегiчного мас-
штабу. Подiбнi системи вiдмiнно справляються з нестандартними пробле-
мами, якi вимагають точних суджень, оцiнок i певних iнтуїцiї i прони-
кливостi, оскiльки стандартної процедури їх вирiшення не iснує. СППСР
формують загальне комп’ютерне обчислювальне та комунiкацiйне середо-
вище, набагато бiльш багату можливостями, нiж будь-який окремий до-
даток. Системи пiдтримки прийняття стратегiчних рiшень розробляються
таким чином, щоб вони могли групувати данi про всi зовнiшнi подiї (змiни
в податковому законодавствi або поява нових конкурентiв) i отримувати
данi вiд внутрiшнiх систем органiзацiї (управлiнських IС i систем пiдтрим-
ки прийняття рiшень). Вони фiльтрують, концентрують i вiдстежують всi
«критичнi» значення даних, дозволяючи скоротити зусилля i час для отри-
мання iнформацiї, корисної для керiвникiв. СППСР використовують у сво-
їй роботi гарнi графiчнi програми i можуть надавати графiки, дiаграми та
схеми з рiзних джерел безпосередньо в офiси вищого керiвництва компанiї
або прямо в зал засiдань ради директорiв.

На вiдмiну вiд iнших типiв IС системи пiдтримки прийняття стратегi-
чних рiшень не проектуються «пiд» рiшення будь-яких конкретних про-
блем. Замiсть цього такi системи надають у розпорядження користувачiв
обчислювальнi i комунiкацiйнi iнструменти i потужностi, якi можуть бути
використанi для вiдповiдей на безлiч рiзних питань. На вiдмiну вiд систем
пiдтримки прийняття рiшень, якi мають серйознi аналiтичнi можливостi,
СППСР не мiстять в собi складних процедур аналiзу iнформацiї.

Системи пiдтримки прийняття стратегiчних рiшень можуть вiдповiда-
ти на питання: «в якому станi знаходиться бiзнес?» На рис. 5.6 показана
модель типової системи пiдтримки прийняття стратегiчних рiшень, яка
збирає данi з рiзних внутрiшнiх i зовнiшнiх джерел i надає їм легку для
читання форму, доступну для адмiнiстраторiв. Вона складається з окре-
мих робочих станцiй, що вiдображають меню, iнтерактивнi графiчнi еле-
менти i комунiкацiйнi програми, використовуючи якi користувачi можуть
отримувати ретроспективнi i порiвняльнi данi з внутрiшнiх корпоратив-
них систем i «зовнiшнiх» баз даних. Оскiльки користувачами СППСР є в
основному представники вищої керiвної ланки, то системи володiють про-
стим i дружнiм до користувача iнтерфейсом [14].

5.9. Взаємозв’язок рiзних типiв iнформацiйних систем

На рис. 5.7 показано, яким чином пов’язанi мiж собою системи, що пра-
цюють на рiзних органiзацiйних рiвнях в однiй компанiї. СОТ, як правило,
є основним джерелом даних для iнших систем, а СППСР звичайно тiль-
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Рис. 5.6. Модель типової СППСР

ки отримують iнформацiю вiд iнших систем бiльш низького рiвня. Iншi
типи систем також можуть обмiнюватися мiж собою даними. При цьо-
му обмiн iнформацiєю може вiдбуватися мiж системами, що працюють в
рiзних функцiональних областях. Наприклад, замовлення, отримане тор-
говельною системою, може бути переданий у виробничу IС (як операцiя з
виробництва або вiдвантаженню необхiдної кiлькостi товарiв, зазначених
у замовленнi).

Рис. 5.7. Взаємозв’язки мiж рiзних IС



Застосування iнформацiйних систем 57

Рiзнi типи систем мають взаємозалежнiстю всерединi органiзацiї. Си-
стеми оброблення транзакцiй є основними постачальниками iнформацiї
для iнших систем, якi, у свою чергу, також можуть передавати iнфор-
мацiю наступним комп’ютерним програмам. У бiльшостi органiзацiй IС
рiзних типiв слабо пов’язанi мiж собою.

Очевидно, що необхiдно забезпечити певну iнтеграцiю мiж рiзними IС
органiзацiї, щоб iнформацiя могла безперешкодно поширюватися мiж усi-
ма службами i пiдроздiлами компанiї. Однак подiбна iнтеграцiя обходи-
ться недешево, при цьому об’єднання безлiчi рiзних систем може вияви-
тися вкрай складним i довготривалим. Кожна органiзацiя повинна чiтко
зважити всi «за» i «проти», перш нiж приступати до такої широкомасшта-
бної iнформацiйної iнтеграцiї [14].

5.10. Системи збуту та маркетингу

Служби збуту i маркетингу в першу чергу вiдповiдальнi за продаж
продуктiв i послуг органiзацiї. Функцiя маркетингу полягає у визначеннi
кола споживачiв продуктiв i послуг фiрми, їх запитiв i потреб, планування
i створення продуктiв i послуг, що задовольняють цим потребам i запитам,
їх рекламi та просуванню. Служба збуту пiдтримує контакти з замовника-
ми та споживачами, продає їм товари та послуги, а також приймає замов-
лення. IС збуту i маркетингу (Sales and Marketing Information Systems)
надають спiвробiтникам сприяння у виконаннi перерахованих вище дiй.

В табл. 5.5 показано, якi IС використовуються в службах маркетингу та
збуту, i якi функцiї вони виконують. На стратегiчному рiвнi системи збуту
i маркетингу вiдстежують кон’юнктуру ринку, прогнозують її змiни, до-
помагають у плануваннi i створеннi нових товарiв i послуг, а також ведуть
постiйний монiторинг дiяльностi компанiй-конкурентiв. На управлiнсько-
му рiвнi цi системи допомагають у проведеннi рекламних кампанiй та кам-
панiй з просування нових товарiв, а також сприяють прийняттю рiшень з
цiнової полiтики. Вони аналiзують характеристики реалiзацiї та оцiнюють
ефективнiсть роботи продавцiв. На iнформацiйному рiвнi системи збуту i
маркетингу допомагають у проведеннi дослiджень ринку i маркетингово-
го аналiзу. На операцiйному рiвнi сприяють знаходженню перспективних
замовникiв i встановлення зв’язкiв з ними, проведення монiторингу про-
дажiв, обробцi замовлень i пiдтримки споживачiв товару.

Система збирає данi про кожну продану одиницю товару (такi, як код
товару, опис товару i обсяг продажiв) для подальшого аналiзу. Менеджери
компанiї вивчають данi про продажi та тенденцiї ринку [14].
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Таблиця 5.5
Приклади IС в областi маркетингу i продажiв

Система Опис Органiзацiйний
рiвень

Оброблення за-
мовлень

Введення, оброблення i вiдстеження за-
мовлень

Операцiйний

Аналiз ринку Iдентифiкацiя замовлень та ринкiв iз за-
стосуванням демографiчних даних, вiдо-
мостей про ринки, поведiнку замовникiв
i основнi тенденцiї

Знань

Аналiз цiно-
утворення

Визначення цiн на основнi товари та по-
слуги

Менеджменту

Прогнозування
ситуацiї з
продажами

Пiдготовка довгострокових прогнозiв
продажiв

Стратегiчний

5.11. Виробничi iнформацiйнi системи

Функцiя виробництва й обробки продукцiї полягає, як i випливає з на-
зви, у виробництвi товарiв та послуг компанiї. Сюди також входять пла-
нування випуску продукцiї, полiпшення її якостi та розширення виробни-
цтва, обслуговування виробничого устаткування, виконання планiв виро-
бництва, налагодження системи постачання матерiалiв i сировини, а та-
кож складання рiзноманiтних розкладiв i наймання/оплата робочої сили.
Виробничi IС (Manufacturing and Production Information Systems) призна-
ченi для допомоги у вирiшеннi всiх цих завдань. У табл. 5.6 представлено
кiлька типових виробничих IС, розсортованих залежно вiд органiзацiйно-
го рiвня, на якому вони працюють. На стратегiчному рiвнi такi системи
виконують довгостроковi виробничi завдання компанiї, такi як плануван-
ня розмiщення нових заводiв та оцiнка перспективностi капiталовкладень
у новi технологiї виробництва. На управлiнському рiвнi виробничi IС здiй-
снюють монiторинг i аналiз виробничих витрат i ресурсiв. Цi ж системи на
iнформацiйному рiвнi створюють i сприяють поширенню iнформацiї про
виробничi процеси або ж допомагають у проведеннi виробничих експертиз.

Бiльшiсть виробничих IС використовують в роботi своєрiднi «iнвентар-
нi» пiдсистеми, як показано на рис. 5.8 (дана система забезпечує працiв-
никiв iнформацiєю про кiлькiсть сировини i готової продукцiї, що є в на-
явностi). У них зберiгаються данi про всi об’єкти, з якими працює основна
система, такi як розмiр нестачi певних продуктiв (внаслiдок вiдвантажен-
ня замовнику або продажу) або, навпаки, надлишок товару (викликаний
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скасуванням замовлення або поверненням продукцiї); вся ця iнформацiя
iндексується для зручностi роботи з нею. Iнвентарний майстер-файл мi-
стить основнi данi про кожний окремий об’єктi, включаючи унiкальний
iдентифiкацiйний код, опис, кiлькiсть одиниць на складi, обсяг замовлен-
ня/повернення, а також величину резерву (на випадок несподiваного ве-
ликого замовлення). При цьому компанiї можуть розрахувати найбiльш
оптимальний розмiр замовлення, зручний для роботи i оптимiзуючий ви-
трати на зберiгання i транспортування готової продукцiї. IС регулярно
генерує такi звiти, як кiлькiсть об’єктiв на складi, обсяги замовлень, мо-
жливiсть браку певних продуктiв [14].

Таблиця 5.6
Приклади виробничих IС

Система Опис Органiзацiйний
рiвень

Машинний
контроль

Контроль над машинами та обладнан-
ням

Операцiйний

Комп’ютерне
проектування
(САПР)

Проектування нових виробiв за допомо-
гою комп’ютера

Знань

Планування
виробництва

Прийняття рiшень про те, де i коли по-
виннi вироблятися товари

Менеджменту

Розмiщення ви-
робничих поту-
жностей

Прийняття рiшень про розмiщення ви-
робничих потужностей

Стратегiчний

Рис. 5.8. Огляд системи iнвентаризацiї
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5.12. Фiнансовi та бухгалтерськi системи

Фiнансовi функцiї полягають в управлiннi фiнансовими активами ком-
панiї, такими як готiвковi кошти, цiннi папери, облiгацiї та iншi iнвестицiї,
даючи можливiсть використовувати їх з максимальним прибутком. Сюди
також входить управлiння капiталiзацiєю фiрми (пошук нових фiнансових
можливостей при роботi з акцiями, облiгацiями та iншими цiнними папе-
рами). Для того щоб визначити, в якiй областi компанiя може отримувати
максимальний прибуток, фiнансова система повинна мати у своєму роз-
порядженнi достатню кiлькiсть iнформацiї, що отримується iз зовнiшнiх
джерел.

У бухгалтерську область входять обслуговування та управлiння фiнан-
совими записами компанiї — грошовими надходженнями, витратами, амор-
тизацiєю i платiжними вiдомостями. Фiнанси та бухгалтерiя нерозривно
пов’язанi i з iншими проблемами— безперервним монiторингом фiнансо-
вих активiв та iнвестицiй компанiї. Такi системи дозволяють отримувати
вiдповiдi на наступнi питання: в якому станi знаходяться фiнансовi активи
компанiї; якi точнi цифри грошових надходжень, витрат i зарплати спiв-
робiтникiв на сьогоднiшнiй день. У табл. 5.7 представленi деякi типовi фi-
нансовi та бухгалтерськi iнформацiйнi системи [Finance and Accounting
Information Systems], що використовуються у великих органiзацiях.

Таблиця 5.7
Приклади фiнансових та бухгалтерських IС

Система Опис Органiзацiйний
рiвень

Облiк дебiторiв Вiдстеження грошей, що належать фiр-
мi

Операцiйний

Аналiз портфе-
ля замовлень

Розробка портфеля замовлень фiрми в
розрiзi iнвестицiй

Знань

Розрахунок
бюджету

Пiдготовка короткострокового бюджету Менеджменту

Планування
прибутку

Довгострокове планування прибутку Стратегiчний

Системи стратегiчного рiвня допомагають компанiї в досягненнi цiлей,
поставлених при довгостроковому iнвестуваннi, i здiйснюють прогнозува-
ння фiнансового стану фiрми на тривалi термiни. На управлiнському рiвнi
IС допомагають менеджерам бачити цiлiсну картину i контролювати фi-
нансовi ресурси органiзацiї. Бази знань надають у розпорядження кори-
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стувачiв аналiтичнi iнструменти для отримання максимального прибутку
при фiнансових вкладеннях. Фiнансовi системи, що працюють на опера-
цiйному рiвнi, вiдстежують потоки грошових коштiв шляхом монiторингу
всiх фiнансових транзакцiй, таких як чеки, платежi постачальникам, до-
ходи вiд реалiзацiї цiнних паперiв та iншi грошовi операцiї. На рис. 5.3
iлюструється система розрахунку i нарахування заробiтної плати, що ви-
користовується в багатьох органiзацiях [14].

5.13. Системи управлiння людськими ресурсами

Робота з трудовими ресурсами полягає у залученнi, використаннi i пiд-
тримцi робочої сили компанiї. Системи управлiння людськими ресурсами
володiють такими можливостями, як iдентифiкацiя потенцiйних спiвробi-
тникiв, зберiгання облiкових записiв про всiх спiвробiтникiв i створення
програм для пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства. Системи
управлiння людськими ресурсами стратегiчного рiвня визначають вимоги,
що пред’являються до спiвробiтникiв органiзацiї (навички, освiтнiй рiвень,
займанi посади, стаж i зарплата), якi потiм знаходять своє вiдображення в
довгострокових бiзнес-планах компанiї. На управлiнському рiвнi цi систе-
ми допомагають менеджерам у монiторингу та аналiзi найму, розмiщення
та оплати працi спiвробiтникiв. Бази знань дозволяють аналiзувати поса-
довi обов’язки спiвробiтникiв, їх навчання, а також моделювати можливi
варiанти пiдвищення (кар’єри) працiвникiв пiдприємства та все, що з цим
пов’язано. Системи управлiння людськими ресурсами на операцiйному рiв-
нi вiдстежують найм та розмiщення спiвробiтникiв (табл. 5.8).

Таблиця 5.8
Приклади IС в областi кадрового облiку

Система Опис Органiзацiйний
рiвень

Навчання та
розробка

Вiдстеження навчальних курсiв працiв-
ника, рiвня знань i навичок

Операцiйний

Вiдстеження
кар’єрного
зростання

Введення записiв про кар’єрний рiст для
працiвника

Знань

Компенсацiйний
аналiз

Вiдстеження дiапазону i розподiлу зар-
плат, окладiв i премiй

Менеджменту

Кадрове плану-
вання

Довгострокове планування потреб в ро-
бочiй силi на рiвнi органiзацiї

Стратегiчний
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На рис. 5.9 зображена типова кадрова система для зберiгання облiко-
вих записiв всiх спiвробiтникiв органiзацiї, допомагаючи кадровикам вести
облiк трудових ресурсiв. Iнформацiя про спiвробiтника мiстить у собi його
iм’я, вiк, стать, сiмейний статус, адресу, освiтнiй рiвень, зарплату, назву
посади, дати найму/звiльнення (пiдписання i закiнчення дiї контракту).
Система може генерувати безлiч звiтiв, таких як список нових спiвробi-
тникiв, звiльнених або тих, якi перебувають у вiдпустцi, класифiкувати їх
за типом роботи або рiвнем освiти, а також за продуктивнiстю працi. Такi
IС зазвичай використовуються для надання звiтiв Комiсiї з питань рiвних
можливостей зайнятостi (ЕЕО) та iншим подiбним органiзацiям [14].

Рис. 5.9. Система ведення облiкових записiв спiвробiтникiв

Питання до роздiлу 5

1.Якi загальнi принципи iснують для застосування в IС органiзацiї?
2.Перерахуйте основнi IС, якi використовуються в органiзацiях.
3.Якi iснують пiдтипи IС?
4.Чим характеризуються системи оброблення транзакцiй?
5.Чим характеризуються системи роботи зi знаннями та офiснi?
6.Якi є основнi принципи побудови управлiнських IС?
7.Чим характеризуються системи пiдтримки прийняття рiшень?
8.Чим характеризуються системи пiдтримки прийняття стратегiчних

рiшень?
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9.Побудуйте схему взаємозв’язку всiх пiдтипiв IС. Пояснiть цi зв’язки.
10.Чим характеризуються системи збуту та маркетингу?
11.Чим виробничi IС вiдрiзняються вiд iнших типiв IС?
12.Фiнансовi та бухгалтерськi системи.
13.Перерахуйте основнi сутностi, яким оперують системи управлiння

людськими ресурсами?



Роздiл 6

ТЕХНОЛОГIЇ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ. СУБД

6.1. Призначення

6.1.1. Задачi i особливостi оброблення даних

IТ оброблення даних використовується для розв’язання добре структу-
рованих задач, стосовно яких є необхiднi вхiднi данi i вiдомi алгоритми та
iншi стандартнi процедури їх опрацювання. Ця технологiя застосовується
на рiвнi операцiйної (виконавчої) дiяльностi персоналу невисокої квалi-
фiкацiї з метою автоматизацiї деяких рутинних постiйно повторюваних
операцiй управлiнської працi. Тому впровадження IТ i систем на цьому
рiвнi iстотно пiдвищить продуктивнiсть працi персоналу, звiльнить його
вiд рутинних операцiй, можливо, навiть призведе до необхiдностi скороче-
ння чисельностi працiвникiв.

На рiвнi операцiйної дiяльностi вирiшуються такi задачi:
— оброблення даних про операцiї, якi здiйснює фiрма;
— створення перiодичних контрольних звiтiв про стан справ у фiрмi;
— отримання вiдповiдей на всiлякi поточнi запити й оформлення їх

у виглядi паперових документiв або звiтiв.
Iснує декiлька особливостей, пов’язаних з обробленням даних, що вiд-

рiзняють дану технологiю вiд iнших:
— виконання необхiдних фiрмi задач з опрацювання даних. У будь-

якiй фiрмi має бути IС оброблення даних i розроблена вiдповiдна
IТ;

— вирiшення тiльки добре структурованих задач, для яких можна
розробити алгоритм;

— виконання стандартних процедур оброблення;
— виконання основного обсягу робiт в автоматичному режимi з мiнi-

мальною участю людини;
— використання деталiзованих даних. Записи про дiяльнiсть фiрми

мають детальний характер, що допускає проведення ревiзiй;
— акцент на хронологiю подiй;
— вимога мiнiмальної допомоги у вирiшеннi проблем з боку спецiалi-

стiв iнших рiвнiв.
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6.1.2. Основнi компоненти

Збiр даних . У мiру того як фiрма виробляє продукцiю або послуги,
кожна її дiя супроводжується вiдповiдними записами даних. Зазвичай дiї
фiрми, що зачiпають зовнiшнє оточення, видiляються особливо як опера-
цiї, зробленi фiрмою.

Оброблення даних . Для створення з даних, що надходять, iнформацiї,
що вiдображає дiяльнiсть фiрми, використовуються наступнi типовi опе-
рацiї:

— класифiкацiя або групування. Первиннi данi зазвичай мають ви-
гляд кодiв, що складаються з одного або кiлькох символiв. Цi ко-
ди, що виражають певнi ознаки об’єктiв, що використовуються для
iдентифiкацiї i групування записiв (при розрахунку заробiтної пла-
ти кожний запис включає в себе код працiвника, код пiдроздiлу, в
якому вiн працює i т. п.);

— сортування, за допомогою якого упорядковується послiдовнiсть за-
писiв;

— обчислення, що включають арифметичнi та логiчнi операцiї. Цi
операцiї, що виконуються над даними, дають можливiсть отриму-
вати новi данi;

— укрупнення або агрегування, що служить для зменшення кiлькостi
даних i реалiзоване у формi розрахункiв пiдсумкових або середнiх
значень.

Зберiгання даних . Багато даних на рiвнi операцiйної дiяльностi необхi-
дно зберiгати для подальшого використання. Для їх збереження створю-
ються БД.

Створення звiтiв (документiв). В IТ опрацювання даних необхiдно
створювати документи для керiвництва i працiвникiв фiрми, а також для
зовнiшнiх партнерiв. При цьому документи можуть створюватися як за
вимогою у зв’язку з проведеною фiрмою операцiєю, так i перiодично на-
прикiнцi кожного мiсяця, кварталу або року [4; 16].

6.2. Банки даних, їх особливостi, етапи розробки

Банк даних (БнД)—це автоматизована система, що представляє суку-
пнiсть iнформацiйних, програмних, технiчних засобiв та персоналу, який
забезпечує зберiгання, накопичення, оновлення, пошук i видачу даних. Го-
ловними складовими банку даних є база даних i програмний продукт, що
називається системою управлiння базою даних (СУБД).

Розвиток технологiй баз i банкiв даних визначається рядом факторiв:
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зростанням iнформацiйних потреб користувачiв, вимогами ефективного
доступу до iнформацiї, появою нових видiв масової пам’ятi, збiльшенням
її об’ємiв, новими засобами i можливостями в галузi комунiкацiй i багатьом
iншим.

База даних є iнтегрованою системою iнформацiї, що задовольняє ряду
вимог:

— скороченню надмiрностi в зберiганнi даних;
— усуненню суперечливостi в них;
— спiльному використанню для вирiшення великого кола завдань, у

тому числi i нових;
— зручностi доступу до даних;
— безпецi зберiгання даних в базi, захисту даних;
— незалежностi даних вiд змiнюваних зовнiшнiх умов у результатi

розвитку iнформацiйного забезпечення;
— зниженню витрат не тiльки на створення i зберiгання даних, а й

на пiдтримку їх в актуальному станi;
— наявностi гнучких органiзацiйних форм експлуатацiї.

Реалiзацiя зазначених вимог дає високу продуктивнiсть i ефективнiсть
роботи з даними.

База даних— це динамiчний об’єкт, який змiнює значення при змiнi
стану вiдображається предметної областi (зовнiшнiх умов по вiдношен-
ню до бази). Пiд предметною областю розумiють частину реального свiту
(об’єктiв, процесiв), яка повинна бути адекватно, в повному iнформацiйно-
му обсязi представлена в базi даних. Данi в базi органiзовуються в єдину
цiлiсну систему, що забезпечує бiльш продуктивну роботу користувачiв з
великими об’ємами даних.

Крiм найважливiших складових БД i СУБД банк даних включає i ряд
iнших складових.

Мовнi засоби включають мови програмування, мови запитiв i вiдповiд-
ей, мови опису даних.

Методичнi засоби —це iнструкцiї та рекомендацiї щодо створення та
функцiонування БнД, вибору СУБД.

Технiчною основою БнД є ЕОМ, яка задовольняє певним вимогам за
своїми технiчними характеристиками.

Обслуговуючий персонал включає програмiстiв, iнженерiв з технiчного
обслуговування ЕОМ, адмiнiстративний апарат, у тому числi адмiнiстра-
тора БД. Їх завдання— контроль роботи БнД, забезпечення сумiсностi i
взаємодiї всiх складових, а також управлiння функцiонуванням БнД, кон-
троль якостi iнформацiї та задоволення iнформацiйних потреб.

Особливу роль вiдiграє адмiнiстратор бази або банку даних. Адмi-
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нiстратор управляє даними, персоналом, що обслуговує БнД. Важливим
завданням адмiнiстратора БД є захист даних вiд руйнування, несанкцiо-
нованого i некомпетентного доступу. Адмiнiстратор надає користувачам
бiльшi чи меншi повноваження на доступ до всiєї або частини бази. Для
виконання функцiй адмiнiстратора в СУБД передбачено рiзнi службовi
програми. Адмiнiстрування БД передбачає виконання функцiй забезпече-
ння надiйної та ефективної роботи БД, задоволення iнформацiйних потреб
користувачiв, вiдображення в БД динамiки предметної областi.

Головними користувачами баз i банкiв даних є кiнцевi користувачi ,
тобто фахiвцi, що ведуть рiзнi дiлянки економiчної роботи. Вони розрiзня-
ються по квалiфiкацiї, ступеню професiоналiзму, рiвню в системi управлi-
ння: головний бухгалтер, бухгалтер, операцiонист, начальник кредитного
вiддiлу i т. iн. Задоволення їх iнформацiйних потреб — це рiшення великої
кiлькостi проблем в органiзацiї внутрiмашинного iнформацiйного забезпе-
чення.

Спецiальну групу користувачiв БнД утворюють прикладнi програмi-
сти. Зазвичай вони вiдiграють роль посередникiв мiж БД i кiнцевими ко-
ристувачами, тому що створюють зручнi для користувача програми на
мовах СУБД.

Переваги роботи з БнД для користувача окупають витрати на його
створення, так як:

— пiдвищується продуктивнiсть роботи користувачiв, досягається
ефективне задоволення їх iнформацiйних потреб;

— централiзоване управлiння даними звiльняє прикладних програмi-
стiв вiд органiзацiї даних, що забезпечує незалежнiсть прикладних
програм вiд даних;

— розвинена органiзацiя БД дозволяє виконувати рiзноманiтнi нере-
гламентованi запити, новi програми;

— знижуються витрати не лише на створення i зберiгання даних, а
й на їх пiдтримання в актуальному i динамiчному станi; зменшу-
ються потоки даних, що циркулюють в системi, скорочується їх
надмiрнiсть i дублювання.

Як БнД, так i БД можуть бути зосередженi на одному комп’ютерi або
розподiленi мiж кiлькома комп’ютерами. Для того, щоб данi одного вико-
навця були доступнi iншим i навпаки, цi комп’ютери повиннi бути з’єднанi
в єдину обчислювальну систему за допомогою обчислювальних мереж.

Банк i база даних, розташованi на одному комп’ютерi, називаються ло-
кальними, а на декiлькох з’єднаних мережами ПЕОМ називаються розпо-
дiленими. Розподiленi банки i бази даних бiльш гнучкi i адаптивнi, менш
чутливi до виходу з ладу обладнання.



68 Роздiл 6

Локальнi бази даних ефективнi при роботi одного або декiлькох кори-
стувачiв, коли є можливiсть узгодження їх дiяльностi адмiнiстративним
шляхом. Такi системи простi i надiйнi за рахунок своєї локальностi та ор-
ганiзацiйної незалежностi.

Призначення розподiлених баз i банкiв даних є надання бiльш гну-
чких форм обслуговування безлiчi користувачiв при роботi зi значними
обсягами iнформацiї в умовах географiчної або структурної роз’єднаностi.
Розподiленi системи баз i банкiв даних забезпечують широкi можливостi з
управлiння складних багаторiвневих i багатоланкових об’єктiв i процесiв.

Моделювання БД ведеться поетапно. Спочатку реалiзується передпро-
ектна стадiя, яка включає збiр матерiалiв в процесi обстеження, оформле-
ння їх у виглядi технiчного завдання. У них обґрунтовується доцiльнiсть
створення банку i бази даних. В якостi основних факторiв розкриваються
i наводяться наступнi:

— багатоцiльове використання даних;
— забезпечення багатокористувацького доступу до даних у дiалого-

вому режимi;
— наявнiсть складних зв’язкiв мiж даними;
— необхiднiсть пiдтримання системи в актуальному станi.

Матерiали, що мiстять висновки i пропозицiї по створенню банку i
бази даних, виходячи з конкретних умов i можливостей, включаються
до технiко-економiчного обґрунтування проекту i служать пiдставою для
формування технiчного завдання на розробку системи банку даних, вона є
частиною загального технiчного завдання на проектування комп’ютерної
системи. У ньому ставляться цiлi i коло розв’язуваних проблем, обговорю-
ються масштаби i сфери дiяльностi системи, глобальнi обмеження.

На стадiї технiчного проектування результати розробок i проектних
рiшень оформляються у виглядi технiчного проекту. Вiн включає загальнi
питання: такi, як визначення конфiгурацiї обчислювальних засобiв, ство-
рення логiчної моделi БД, її уточнення та доведення у виглядi моделей
iнших рiвнiв, вибiр операцiйної системи i СУБД, фiзичне проектування.
Потiм розробляються конкретнi призначенi для користувача застосування
БД, визначаються пiдмоделi, доступнi кожному з користувачiв.

Технiчний проект є основним проектним документом, в якому наво-
дяться розробки та iнформацiя про них за всiма компонентами створю-
ваного банку даних. При моделюваннi бази даних використовуються рiзнi
методи та засоби, орiєнтованi на вибiр конкретної СУБД. Сюди ж вiднося-
ться i передбазовi процеси пiдготовки iнформацiї i роботи з нею, визначе-
ння технологiчних особливостей всiх процесiв, що виникають в результатi
створення i впровадження банку даних. У технiчному проектi вiдобража-
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ються органiзацiйнi змiни, пов’язанi з роботою технiчних i програмних
засобiв, з новою органiзацiєю iнформацiї.

Робочий проект має ту ж структуру, що i технiчний, але з бiльш гли-
боким обробленням i перевiркою. На цьому етапi здiйснюється збiр i попе-
редня пiдготовка нормативно-довiдкових матерiалiв, розробка посадових,
технологiчних iнструкцiй для роботи в умовах НIТ.

На етапi впровадження проекту виконується перевiрка проектних рi-
шень та їх доведення, при необхiдностi доопрацьовується технологiя робо-
ти з банком даних, користувачами, виконується перерозподiл обов’язкiв,
встановлюються категорiї та iєрархiя доступу користувачiв до даних.

Використання технологiй бази та банку даних ставить питання подаль-
шого розвитку комп’ютерних IС: їх реорганiзацiю, пiдключення нових ко-
ристувачiв, надання нових iнформацiйних послуг.

Сучаснi СУБД надають можливiсть користувачам швидко i зручно
створювати нескладнi БД [4; 7; 16].

6.3. Бази даних. Моделi даних

База даних (БД)—це сукупнiсть взаємопов’язаних сутностей, що ха-
рактеризується можливiстю використання для великої кiлькостi додаткiв,
можливiстю швидкого отримання i модифiкацiї необхiдної iнформацiї, мi-
нiмальною надмiрнiстю iнформацiї, незалежнiстю прикладних програм,
загальним керованим способом пошуку.

Можливiсть застосування БД для багатьох прикладних програм ко-
ристувача спрощує реалiзацiю комплексних запитiв, знижує надмiрнiсть
збережених даних i пiдвищує ефективнiсть використання IТ. Основна вла-
стивiсть баз даних— незалежнiсть даних i програм, якi їх використовують.
Незалежнiсть даних має на увазi, що змiна даних не призводить до змiни
прикладних програм i навпаки.

Ядром будь-якої БД є модель даних. Модель даних —це сукупнiсть
структур даних та операцiй їх оброблення.

Моделi баз даних базуються на сучасному пiдходi до оброблення iн-
формацiї, який полягає в тому, що структури даних володiють вiдносною
стiйкiстю. Структура iнформацiйної бази, що вiдображає в структурова-
ному виглядi iнформацiйну модель предметної областi, дозволяє сформу-
вати логiчнi записи, їх елементи та взаємозв’язки мiж ними. Взаємозв’язки
можуть бути типiзованi за такими основними видами:

— «один до одного», коли один запис може бути пов’язаним тiльки з
одним записом;
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— «один до багатьох», коли один запис взаємопов’язаний з багатьма
iншими;

— «багато до багатьох», коли один i той самий запис може входити у
вiдносини з багатьма iншими записами в рiзних варiантах.

Застосування того чи iншого виду взаємозв’язкiв визначило три основнi
моделi БД: iєрархiчну, мережну i реляцiйну.

Для пояснення логiчної структури основних моделей баз даних розгля-
немо таку просту задачу: необхiдно розробити логiчну структуру БД для
зберiгання даних про трьох постачальникiв: П1, П2, П3, якi можуть по-
ставляти товари Т1, Т2, Т3 в наступних комбiнацiях: постачальник П1 —
всi три види товарiв, постачальник П2 — товари Т1 i Т3, постачальник П3 —
товари Т2 i Т3.

Iєрархiчна модель представляється у виглядi деревоподiбного графа,
в якому об’єкти видiляються за рiвнями спiвпiдпорядкованостi (iєрархiї)
об’єктiв (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Iєрархiчна модель БД

На верхньому, першому рiвнi знаходиться iнформацiя про об’єкт «по-
стачальники» (П), на другому— про конкретних постачальникiв П1, П2,
П3, на нижньому, третьому, рiвнi — про товари, якi можуть поставляти
конкретнi постачальники. В iєрархiчнiй моделi треба дотримуватися пра-
вила: кожен породжений вузол не може мати бiльше одного породжуючо-
го вузла (тiльки одна вхiдна стрiлка); в структурi може бути тiльки один
не породжений вузол (без вхiдної стрiлки) — корiнь. Вузли, що не мають
вихiдних стрiлок, носять назву листя. Вузол iнтегрується як запис. Для
пошуку необхiдного запису потрiбно рухатися вiд кореня до листя, тобто
зверху вниз, що значно спрощує доступ.

Перевага iєрархiчної моделi даних полягає в тому, що вона дозволяє
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описати їх структуру, як на логiчному, так i на фiзичному рiвнi. Недолi-
ками даної моделi є жорстка фiксованiсть взаємозв’язкiв мiж елементами
даних, внаслiдок чого будь-якi змiни зв’язкiв вимагають змiни структу-
ри, а також жорстка залежнiсть фiзичної та логiчної органiзацiї даних.
Швидкiсть доступу в iєрархiчнiй моделi досягнута за рахунок втрати iн-
формацiйної гнучкостi (за один прохiд по дереву неможливо отримати iн-
формацiю про те, якi постачальники постачають, наприклад, товар Ti).

В iєрархiчнiй моделi використовується вид зв’язку мiж елементами да-
них «один до багатьох». Якщо застосовується взаємозв’язок виду «багато
до багатьох», то приходять до мережної моделi даних.

Мережна модель даних для поставленої задачi представлена у вигля-
дi дiаграми зв’язкiв (рис. 6.2). На дiаграмi зазначенi незалежнi (основнi)
типи даних П1, П2, П3, тобто iнформацiя про постачальникiв, i залежнi —
iнформацiя про товари T1, T2 i Т3. У мережнiй моделi допустимi будь-якi
види зв’язкiв мiж записами i вiдсутнє обмеження на кiлькiсть зворотних
зв’язкiв. Але має дотримуватися одне правило: зв’язок включає основний
i залежний запис.

Рис. 6.2. Мережна модель БД

Перевага мережної моделi БД— велика iнформацiйна гнучкiсть в по-
рiвняннi з iєрархiчною моделлю. Однак зберiгається загальний для обох
моделей недолiк — досить жорстка структура, що перешкоджає розвитку
iнформацiйної бази системи управлiння. При необхiдностi частої реорга-
нiзацiї iнформацiйної бази (наприклад, при використаннi настроюваних
базових IТ) застосовують бiльш досконалу модель БД— реляцiйну, в якiй
вiдсутнi вiдмiнностi мiж об’єктами i взаємозв’язками.

У реляцiйної моделi даних взаємозв’язки мiж елементами даних пред-
ставляються у виглядi двовимiрних таблиць, якi називаються вiдносинами.
Вiдносини мають такi властивостi: кожен елемент таблицi представляє со-
бою один елемент даних (повторюванi групи вiдсутнi); елементи стовпця
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мають однакову природу, i стовпцям однозначно присвоєнi iмена; в табли-
цi немає двох однакових рядкiв; рядки i стовпцi можуть переглядатися в
будь-якому порядку незалежно вiд їх iнформацiйного змiсту.

Перевагами реляцiйної моделi БД є простота логiчної моделi (табли-
цi звичнi для представлення iнформацiї); гнучкiсть системи захисту (для
кожної вiдносини може бути задана правомiрнiсть доступу); незалежнiсть
даних; можливiсть побудови простого мови манiпулювання даними за до-
помогою математично строгої теорiї реляцiйної алгебри (алгебри вiдно-
син).

Для наведеної вище задачi про постачальникiв i товари логiчна стру-
ктура реляцiйної БД буде мiстити три таблицi (вiдношення): R1, R2, R3,
що складаються вiдповiдно iз записiв про поставки, про товари i про по-
ставки товарiв постачальниками (рис. 6.3) [7; 16].

Рис. 6.3. Реляцiйна модель БД

6.4. Система управлiння базами даних i її функцiї

Системою управлiння базами даних (СУБД) називають програмну си-
стему, призначену для створення на ЕОМ загальної БД, яка використовує-
ться для вирiшення безлiчi завдань. Подiбнi системи служать для пiдтрим-
ки БД в актуальному станi i забезпечують ефективний доступ користува-
чiв до вмiщених в неї даних в рамках наданих користувачам повноважень.

СУБД призначена для централiзованого управлiння БД в iнтересах
всiх працюючих в цiй системi.

За ступенем унiверсальностi розрiзняють два класи СУБД:
— системи загального призначення;
— спецiалiзованi системи.
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СУБД загального призначення не орiєнтованi на будь-яку предметну
область або на iнформацiйнi потреби будь-якої групи користувачiв. Кожна
система такого роду реалiзується як програмний продукт, здатний фун-
кцiонувати на деякiй моделi ЕОМ у певнiй операцiйнiй системi i постав-
ляється багатьом користувачам як комерцiйний вирiб. Такi СУБД мають
засоби налаштування на роботу з конкретною БД. Використання СУБД
загального призначення в якостi iнструментального засобу для створен-
ня АIС, заснованих на технологiї баз даних, дозволяє iстотно скорочувати
термiни розробки, економити трудовi ресурси. Таким СУБД властивi роз-
виненi функцiональнi можливостi.

Спецiалiзованi СУБД створюються в окремих випадках при неможли-
востi або недоцiльностi використання СУБД загального призначення.

СУБД загального призначення— це складнi програмнi комплекси, при-
значенi для виконання всiєї сукупностi функцiй, пов’язаних зi створенням
та експлуатацiєю бази даних IС.

СУБД, якi використовуються в даний час, мають засоби забезпечення
цiлiсностi даних i надiйної безпеки, що дає можливiсть розробникам га-
рантувати бiльшу безпеку даних при менших витратах сил на низькорiв-
неве програмування. Продукти, що функцiонують в середовищi Windows,
вигiдно вiдрiзняються зручнiстю iнтерфейсу користувача i вбудованими
засобами пiдвищення продуктивностi.

Продуктивнiсть СУБД оцiнюється:
— часом виконання запитiв;
— швидкiстю пошуку iнформацiї в неiндексiрованних полях;
— часом виконання операцiй iмпортування бази даних з iнших фор-

матiв;
— швидкiстю створення iндексiв та виконання таких масових опера-

цiй, як оновлення, вставка, видалення даних;
— максимальним числом паралельних звернень до даних у багато

користувальницькому режимi;
— часом створення звiту.

На продуктивнiсть СУБД впливають два фактори:
— СУБД, якi стежать за дотриманням цiлiсностi даних, несуть дода-

ткове навантаження, яке не вiдчувають iншi програми;
— продуктивнiсть власних прикладних програм сильно залежить вiд

правильного проектування i побудови БД [4; 7; 16].
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6.5. Концептуальнi моделi даних в базах даних

6.5.1. Види концептуальних моделей

Для подолання обмежень реляцiйної моделi та забезпечення потреби
проектувальникiв БД в бiльш зручних i потужних засобах моделювання
предметної областi проектування БД зазвичай виконується не в термiнах
реляцiйної моделi, а з використанням концептуальних моделей предметної
областi.

Зазвичай розрiзняють концептуальнi моделi двох видiв:
— в об’єктно-орiєнтованих моделях сутностi реального свiту пред-

ставляються у виглядi об’єктiв, а не записiв реляцiйних таблиць;
— семантичнi моделi вiдображають значення реальних сутностей i

вiдносин.
Об’єктно-орiєнтовану модель можна розглядати як результат об’єд-

нання семантичної моделi даних i об’єктно-орiєнтованої мови програмува-
ння.

Незважаючи на те, що останнiм часом все бiльшого поширення набу-
вають об’єктно-орiєнтованi моделi, значення семантичних моделей не зни-
жується. Концептуальне моделювання БД на основi семантичних моделей
пiдтримується у всiх вiдомих CASE-засобах (наприклад, таких, як ERWin
i Power Designer). Крiм того, семантичнi моделi простiше для розумiння,
особливо при проектуваннi порiвняно невеликих БД.

Як i реляцiйна модель, будь-яка розвинена семантична модель даних
включає структурну, манiпуляцiйну i цiлiсну частини. Головним призначе-
нням семантичних моделей є надання можливостi вираження семантики
даних.

Мета семантичного моделювання — забезпечення найбiльш природних
для людини способiв збору i представлення тiєї iнформацiї, яку планується
зберiгати в створюванiй БД. Тому семантичну модель даних намагаються
будувати за аналогiєю з природною мовою (остання не може бути вико-
ристана в чистому виглядi через складнiсть комп’ютерного оброблення
текстiв i неоднозначностi будь-якої природної мови). Основними констру-
ктивними елементами семантичних моделей є сутностi, зв’язки мiж ними
та їх властивостi (атрибути).

6.5.2. Модель сутнiсть-зв’язок

Однiєю з найбiльш популярних семантичних моделей даних є модель
сутнiсть-зв’язок, часто звана також ER-моделлю (вiд entity-relation —
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англ. сутнiсть-зв’язок).
На використаннi рiзновидiв ER-моделi засновано бiльшiсть сучасних

пiдходiв до проектування БД (головним чином, реляцiйних). Модель бу-
ла запропонована П.Ченом (P.Chen) в 1976 р. Моделювання предметної
областi базується на використаннi графiчних дiаграм, що включають не-
велику кiлькiсть рiзнорiдних компонентiв. У зв’язку з наочнiстю подання
концептуальних схем баз даних ER-моделi одержали широке поширення в
CASE-засобах, призначених для автоматизованого проектування реляцiй-
них БД.

Для моделювання структури даних використовуються ER-дiаграми,
якi в наочнiй формi представляють зв’язок мiж сутностями. На даний
момент загальноприйнятим стандартом опису IС є мова UML, але часто в
розробках використовуються дiаграми, виконанi вiдповiдно до стандарту
IDEFX, на який орiєнтованi популярнi CASE-системи.

Основними поняттями ER-дiаграми є сутнiсть, зв’язок i атрибут.
Сутнiсть —це реальний або вiртуальний об’єкт, що має iстотне зна-

чення для розглянутої предметної областi, iнформацiя про який пiдлягає
зберiганню. Якщо не вдаватися в подробицi, то можна вважати, що су-
тностi вiдповiдають таблицям реляцiйної моделi. Кожна сутнiсть повинна
мати наступнi властивостi:

— мати унiкальний iдентифiкатор;
— мiстити один або кiлька атрибутiв, якi або належать сутностi, або

успадковуються через зв’язок з iншими сутностями;
— мiстити сукупнiсть атрибутiв, якi однозначно iдентифiкують ко-

жен екземпляр сутностi.
Будь-яка сутнiсть може мати довiльну кiлькiсть зв’язкiв з iншими су-

тностями.
На дiаграмах ER-моделi сутнiсть представляється у виглядi прямоку-

тника, що мiстить iм’я сутностi (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Вiдображення сутностi

Зв’язок —це поєднання двох сутностей, при якому, як правило, ко-
жен екземпляр однiєї сутностi, званої батькiвською, асоцiйований з до-
вiльною (в тому числi нульовою) кiлькiстю примiрникiв iншої сутностi,
званої сутнiстю-нащадком, а кожен екземпляр сутностi-нащадка асоцiйо-
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ваний тiльки з одним екземпляром сутностi-батька.
Зв’язок представляється у виглядi лiнiї, що зв’язує двi сутностi або йде

вiд сутностi до неї ж самої (рис. 6.5). Для кожного зв’язку мiж сутностями
вказуються правила, що забезпечують її пiдтримку.

Рис. 6.5. Зв’язок мiж двома сутностями

Атрибут є характеристикою сутностi, значущою для розглянутої пре-
дметної областi. У ER-дiаграмах список атрибутiв сутностi вiдображається
у виглядi рядкiв усерединi прямокутника, що позначає сутнiсть (рис. 6.6).
У реляцiйних БД аналогом атрибуту є поле таблицi [4; 7; 16].

Рис. 6.6. Атрибути сутностi

6.6. Iнтегрованi технологiї в розподiлених системах

У розподiлених системах використовуються три iнтегрованi технологiї:
1. Технологiя «клiєнт-сервер».
2. Технологiя спiльного використання ресурсiв у рамках глобальних ме-

реж.
3. Технологiя унiверсального спiлкування користувачiв (у виглядi еле-

ктронної пошти).
1.Основна форма взаємодiї ПК в мережi — це «клiєнт-сервер». Зви-

чайно один ПК в мережi має в своєму розпорядженнi iнформацiйно-
обчислювальнi ресурси (такi, як процесори, файлова система, поштова
служба, служба друку, БД), а iншi ПК користуються ними. Комп’ютер,
що керує тим чи iншим ресурсом, називається сервером цього ресурсу, а
комп’ютер, який бажає ним скористатись, — клiєнтом. Якщо ресурсом є
БД, то говорять про сервер БД, призначення якого обслуговувати запити
клiєнтiв, пов’язанi з обробленням даних; якщо ресурс —файлова система,
то говорять про файловий сервер або файл-сервер i т. iн.
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Один з основних принципiв технологiї «клiєнт-сервер», полягає в роз-
дiленнi операцiй оброблення даних на три групи, що мають рiзну природу.
Перша група — це введення i вiдображення даних. Друга група об’єднує
прикладнi операцiї оброблення даних, характернi для вирiшення завдань
даної предметної областi. Нарештi, до третьої групи вiдносяться операцiї
зберiгання i управлiння даними (базами даних чи файловими системами).

Вiдповiдно до цiєї класифiкацiї в будь-якому техпроцесi можна видiли-
ти програми трьох видiв:

— програми представлення, що реалiзують операцiї першої групи;
— прикладнi програми, що пiдтримують операцiї другої групи;
— програми доступу до iнформацiйних ресурсiв, що реалiзують опе-

рацiї третьої групи.
Вiдповiдно до цього видiляють три моделi реалiзацiї технологiї «клiєнт-

сервер»:
— модель доступу до вiддалених даними [Remote Data Access (RDA)];
— модель сервера бази даних [DateBase Server (DBS)];
— модель сервера додаткiв [Application Server (AS)].

У RDA-моделi програми представлення та прикладнi програми об’єд-
нанi i виконуються на комп’ютерi-клiєнтi, який пiдтримує як операцiї вве-
дення i вiдображення даних, так i прикладнi операцiї. Доступ до iнфор-
мацiйних ресурсiв забезпечується або операторами мови SQL, якщо мова
йде про бази даних, або викликами функцiй спецiальної бiблiотеки. За-
пити до iнформацiйних ресурсiв направляються по мережi вiддаленому
комп’ютеру, наприклад серверу БД, що обробляє запити i повертає клiєн-
товi необхiднi для оброблення блоки даних (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Модель доступу до вiддалених даних

DBS-модель будується з припущенням, що програми, якi виконуються
на комп’ютерi-клiєнтi, обмежуються введенням i вiдображенням, а при-
кладнi програми реалiзованi у процедурах БД i зберiгаються безпосере-
дньо на комп’ютерi-серверi БД разом з програмами, якi керують i досту-
пом до даних— ядра СУБД (рис. 6.8).

У AS-моделi програма, що виконується на комп’ютерi-клiєнтi, вiшає
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Рис. 6.8. Модель сервера БД

завдання введення i вiдображення даних, тобто реалiзує операцiї першої
групи. Прикладнi програми виконуються одним або групою серверiв до-
даткiв (вiддалений комп’ютер або кiлька комп’ютерiв). Доступ до iнфор-
мацiйних ресурсiв, необхiдних для вирiшення прикладних задач, забезпе-
чується так само, як i в RDA-моделi. Прикладнi програми забезпечують
доступ до ресурсiв рiзних типiв — базам даних, iндексованим файлам, чер-
гам та iн. RDA- i DBS-моделi спираються на двохланкову схему подiлу
операцiй. У AS-моделi реалiзована триланкового схема подiлу операцiй,
де прикладна програма видiлена як найважливiша (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Модель сервера додаткiв

2.Протягом останнього десятирiччя отримують все бiльш широкий
розвиток глобальнi обчислювальнi й iнформацiйнi мережi — унiкальний
симбiоз комп’ютерiв i комунiкацiй. Йде активне включення всiх країн у
всесвiтнi мережнi структури. Зростає потреба у засобах структурування,
накопичення, зберiгання, пошуку та передавання iнформацiї. Задоволен-
ню цих потреб служать iнформацiйнi мережi та їх ресурси. Спiльне вико-
ристання ресурсiв мереж (бiблiотек програм, баз даних, обчислювальних
потужностей) забезпечується технологiчним комплексом та засобами до-
ступу.

Глобальнi мережi (Wide Area Network, WAN)— це телекомунiкацiйнi
структури, якi об’єднують локальнi iнформацiйнi мережi, що мають за-
гальний протокол зв’язку, методи пiдключення та протоколи обмiну дани-
ми. Кожна з глобальних мереж (Internet, Bitnet, DECnet та iн.) органiзову-
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валася для певних цiлей, а надалi розширювалася за рахунок пiдключення
локальних мереж, що використовують її послуги i ресурси. Найбiльшою
глобальної iнформацiйної мережi є Internet (iнтернет).

Передавання даних у цiй мережi органiзована на основi протоколу
Internet — IP (Internet Protocol), що представляє собою опис роботи ме-
режi, який включає правила налагодження i пiдтримання зв’язку в мере-
жi, поводження з IP-пакетами та їх оброблення, опису мережних пакетiв
сiмейства IP. Мережа спроектована таким чином, що користувач не має
нiякої iнформацiї про конкретну структуру мережi. Щоб вiдправити по-
вiдомлення по мережi, комп’ютер розмiщує данi в якийсь «конверт», що
називається, наприклад, IP, iз зазначенням конкретної адреси.

Архiтектура мережних протоколiв TCP/IP, на основi яких побудова-
на Internet, призначена спецiально для об’єднаної мережi. Мережа може
складатися з абсолютно рiзнорiдних пiдмереж, з’єднаних один з одним
шлюзами. В якостi пiдмереж можуть виступати локальнi мережi (Token
Ring, Ethernet, пакетнi радiомережi i т. п.), нацiональнi, регiональнi та спе-
цiалiзованi мережi, а також iншi глобальнi мережi, наприклад, Bitnet або
Sprint. До цих мереж можуть пiдключатися машини рiзних типiв. Кожна
з пiдмереж працює у вiдповiдностi зi своїми специфiчними вимогами i має
свою природу зв’язку, сама вирiшує свої внутрiшнi проблеми. Однак пе-
редбачається, що пiдмережа може прийняти пакет iнформацiї i доставити
його за вказаною в цiй пiдмережi адресою. Таким чином, двi машини,
пiдключенi до однiєї пiдмережi, можуть безпосередньо обмiнюватися па-
кетами, а якщо виникає необхiднiсть передати повiдомлення машинi iншої
пiдмережi, то набувають чинностi мiжмережевi угоди, для чого пiдмережi
використовують мiжмережну мову— протокол IP. Повiдомлення переда-
ється по ланцюжку шлюзiв i пiдмереж, поки воно не досягне потрiбної
пiдмережi, де доставляється безпосередньо отримувачу.

Для забезпечення доступу до глобальних мереж користувачевi необхi-
дно здiйснити пiдключення до пiдмережi, використовуючи певнi методи
доступу, заснованi на взаємозв’язку протоколу обмiну i типу лiнiї зв’язку.

Розглянемо види доступу в порядку зменшення їх вартостi.
Безпосереднiй (прямий) доступ. Забезпечує доступ до всiх можливо-

стей мережi. Постачальник послуг здає в оренду видiлену лiнiю з необ-
хiдною пропускною здатнiстю i дозволяє розмiстити вузловий комп’ютер
(мережний сервер) безпосередньо у замовника. Цей вузол вiдповiдає за
зв’язок вашої фiрми з iншими вузлами i передавання даних в обидвi сто-
рони. Даний вид доступу дуже дорогий. Але, встановивши один раз таке
пiдключення, користувач може пiдключати до цього вузла стiльки ком-
п’ютерiв, скiльки потрiбно.
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Безпосереднiй доступ пропонує найбiльш гнучке пiдключення. Кожен
з комп’ютерiв є повноправним членом мережi i може скористатися будь-
якою з її функцiй.

Для обслуговування та експлуатацiї свого вузла знадобиться персонал
та документацiя. Це збiльшує експлуатацiйнi витрати.

Доступ через протоколи канального рiвня Internet —SLIP та РРР.
SLIP та РРР є версiями програмного забезпечення Internet, якi працю-
ють на звичайних телефонних лiнiях, використовуючи стандартнi високо-
швидкiснi модеми. SLIP та РРР— це протоколи канального рiвня, причому
РРР— це пiзнiший протокол, який виконує тi ж функцiї, що i SLIP. РРР
бiльш досконалий i потужнiший за свого попередника, тому вiн швидко ви-
тiсняє SLIP. SLIP та РРР дуже зручнi для пiдключення вiддаленого ком-
п’ютера до локальної мережi, яка входить в Internet. Робота через SLIP чи
РРР вiдбувається на звичайнiй лiнiї, яку користувач звiльняє пiсля закiн-
чення сеансу роботи, i цiєю лiнiєю можуть скористатися iншi користувачi.
Перевага SLIP та РРР полягає в тому, що вони дозволяють працювати в
режимi повноправного входу в Internet.

SLIP та РРР також пiдходять для пiдключення до глобальної мережi
маленької (до 5 користувачiв) локальної мережi.

Доступ «за викликом» (Dial-up Access). Системи з комутованим досту-
пом— найпоширенiший шлях до ресурсiв Internet для невеликих груп та
iндивiдуальних користувачiв. У цих системах використовуються ресурси
чужого комп’ютера. Багато органiзацiй надають цей вид послуг за певну
плату на мiсяць.

Доступ по стандартних телефонних лiнiях через Unix. Всi системи
Unix пiдтримують метод, званий UUCP, який дозволяє пересилати данi
по стандартних телефонних лiнiях. UUCP— це, як SLIP та РРР, протокол
канального рiвня, але вiн не має повний спектр можливостей, якi можна
було б реалiзувати на цьому рiвнi. UUCP дозволяє лише пересилати файли
з однiєї системи в iншу.

Отримати щось бiльше, нiж просто користуватися поштою i новинами,
користувач не може, тому що вiн не приєднаний до Internet. Його комп’ю-
тер має можливiсть звертатися до iншого, що пiдключений до Internet, i
обмiнюється з ним файлами.

Доступ через iншi мережi, що входять в глобальну мережу. Система
забезпечує пряме пiдключення до всiх можливостей Internet.

3.Електронна пошта (аналогiчно для iнших систем обмiну iнформацi-
єю, наприклад, стрiчок новин, дощок оголошень, служб миттєвих повiдом-
лень, мiнiблогiв i т. п.) є популярною послугою обчислювальних мереж, i
постачальники мережних операцiйних систем комплектують свої продукти



Технологiї оброблення даних. СУБД 81

засобами пiдтримки електронної пошти.
Електронна пошта в локальних мережах забезпечує передавання до-

кументiв, успiшно використовується при автоматизацiї конторських робiт.
При використаннi для зв’язку мiж спiвробiтниками всього офiсу вона ви-
являється зручнiше телефону, тому що дозволяє передавати таку iнфор-
мацiю, як звiти, таблицi, дiаграми та рисунки, якi по телефону передати
важко.

Передавання мiж термiналами повiдомлень, наприклад, фототеле-
грамм, може також розглядатися як рiзновид електронної пошти. Однак
для бiльшостi конкретних випадкiв використання електронної пошти пе-
редбачає передавання повiдомлень через спецiальнi «поштовi скриньки»,
мiж якими розмiщуються пристрої оброблення даних. «Поштова скринь-
ка» — спiльна область пам’ятi обчислювальної мережi, призначена для за-
пису iнформацiї за допомогою однiєї прикладної програми з метою її
подальшого використання iншими прикладними програмами, що функцiо-
нують в iнших вузлах мережi.

Електронна пошта глобальних мереж передавання повiдомлень, де мо-
жуть об’єднуватися комп’ютери самих рiзних конфiгурацiй та сумiсностi,
забезпечує:

— роботу в офлайновом режимi, коли не потрiбно постiйної прису-
тностi на поштовому вузлi. Досить вказати спецiальнiй програмi-
почтовику (mailer) час системних подiй i адреси, де слiд забирати
пошту;

— доступ до телеконференцiй (Echo Conferences);
— доступ до файлових телеконференцiй (File Echo Conferences).

Файловi телеконференцiї вiдрiзняються вiд звичайних тим, що в якостi
повiдомлень в них iснують не листи, а файли.

До переваг електронної пошти вiдносяться швидкiсть i надiйнiсть до-
ставки кореспонденцiї, вiдносно низька вартiсть послуг, можливiсть швид-
ко ознайомити з повiдомленням широке коло користувачiв.

Будь-яка система електронної пошти складається з двох головних пiд-
систем:

— клiєнтського ПЗ, з яким безпосередньо взаємодiє користувач;
— серверного ПЗ, яке управляє прийомом повiдомлення вiд

користувача-вiдправника, передавання повiдомлення, напрямком
повiдомлення в поштову скриньку адресата i зберiгає його в цьому
ящику до тих пiр, поки користувач-одержувач його звiдти не дi-
стане. Серверне ПЗ при сумiсностi протоколiв передавання даних
може обробляти пошту, пiдготовлену рiзними клiєнтськими про-
грамами. Це ПЗ розрiзняється рiвнями продуктивностi, надiйностi,
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сумiсностi, стiйкiстю до помилок, можливостями розширення.
Клiєнтське ПЗ надає користувачам зручнi засоби для роботи з по-

штою [4; 7].

Питання до роздiлу 6

1.Якi завдання i особливостi у IТ оброблення даних?
2.Перерахуйте основнi компоненти IТ оброблення даних.
3.Надайте загальну характеристику банкiв даних.
4.Якi є особливостi та етапи розробки банкiв даних?
5.Надайте загальну характеристику баз даних.
6.Якi iснують моделi баз даних? Яка з моделей найбiльш поширена в

наш час?
7.Що таке СУБД? Якi її функцiї?
8.Охарактеризуйте об’єктно-орiєнтовану модель.
9.Охарактеризуйте семантичну модель.
10.Охарактеризуйте модель сутнiсть-зв’язок.
11.Для чого призначенi iнтегрованi технологiї в розподiлених систе-

мах?
12.Для чого використовується технологiя «клiєнт-сервер»?
13.Для чого використовується технологiя спiльного використання ре-

сурсiв у рамках глобальних мереж?
14.Для чого використовується технологiя унiверсального спiлкування

користувача?



Роздiл 7

ТЕХНОЛОГIЇ УПРАВЛIННЯ

7.1. Призначення, основнi компоненти

Метою IТ управлiння є задовiльнення iнформацiйних потреб усiх без
винятку спiвробiтникiв органiзацiї (фiрми), якi мають справу з прийнят-
тям рiшень. Вона може бути корисна на будь-якому рiвнi управлiння.

Ця технологiя орiєнтована на роботу в середовищi IС управлiння i ви-
користовується при бiльш поганiй структурованостi розв’язуваних задач,
якщо їх порiвнювати з задачами, якi розв’язуються за допомогою IТ обро-
блення даних.

IС управлiння пiдходять для задовiльнення подiбних iнформацiйних
потреб працiвникiв рiзноманiтних функцiональних пiдсистем (пiдроздiлiв)
або рiвнiв управлiння фiрмою. Iнформацiя, що поставляється ними, мi-
стить вiдомостi про минуле, сьогодення i ймовiрне майбутнє органiзацiї
(фiрми). Ця iнформацiя має вигляд регулярних або спецiальних управлiн-
ських звiтiв.

Для прийняття рiшень на рiвнi управлiнського контролю iнформацiя
повинне бути представлене в агрегованому виглядi так, щоб проглядалися
тенденцiї змiни даних, причини виниклих вiдхилень i можливi рiшення.
На цьому етапi розв’язуються такi задачi опрацювання даних:

— оцiнка планованого стану об’єкта управлiння;
— оцiнка вiдхилень вiд планованого стану;
— виявлення причин вiдхилень;
— аналiз можливих рiшень i дiй.

IТ управлiння спрямована на створення рiзноманiтних видiв звiтiв
(див. рис. 7.1).

Регулярнi звiти створюються вiдповiдно до встановленого графiка, що
визначає час їх створення, наприклад мiсячний аналiз продажiв компанiї.

Спецiальнi звiти створюються за вимогою керiвникiв, або коли в ком-
панiї вiдбулося щось незаплановане.

I тi, i iншi види звiтiв можуть мати форму пiдсумкових, порiвняльних
i надзвичайних звiтiв.

У пiдсумкових звiтах данi об’єднанi в окремi групи, вiдсортованi i по-
данi у виглядi промiжних i остаточних результатiв по окремих полях.
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Порiвняльнi звiти мiстять данi, отриманi з рiзних джерел або класифi-
кованi за рiзноманiтними ознаками i використовуються для порiвняння.

Надзвичайнi звiти мiстять данi виняткового (надзвичайного) характе-
ру.

Рис. 7.1. Основнi компоненти IТ управлiння

Вхiдна iнформацiя надходить iз систем операцiйного рiвня. Вихiдна
iнформацiя формується у виглядi управлiнських звiтiв у зручному для
ухвалення рiшення виглядi.

З представленого рисунка видно, що основним компонентом даної IТ є
БД, вона сприяє збереженню даних, виробленню рiшень даних та прийня-
ттю рiшень на рiвнi управлiнського контролю. Тому iнформацiя повинна
бути представлена в агрегованому виглядi так, щоб проглядалися тенден-
цiї змiни даних, причини виникнення їх вiдхилень i можливостi вирiшення.
Також основними компонентами є СУБД, прикладнi програми, якi реалi-
зують IТ-управлiння.

Змiст БД за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення пере-
творюється в перiодичнi i спецiальнi звiти, що надходять до спецiалiстiв,
якi беруть участь у прийняттi рiшень в органiзацiї. БД, що використову-
ється для одержання зазначеної iнформацiї, повинна складатися з двох
елементiв:

— даних, що накопичуються на основi оцiнки операцiй, проведених
фiрмою;

— планiв, стандартiв, бюджетiв та iнших нормативних документiв,
що визначають планований стан об’єкта управлiння [8; 10–12; 15;
27; 29].
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7.2. Автоматизоване робоче мiсце фахiвця

Дiяльнiсть працiвникiв сфери управлiння (бухгалтерiв, спецiалiстiв
кредитно-банкiвської системи, плановикiв, технологiв, керiвникiв, кон-
структорiв i т. п.) в даний час орiєнтована на використання розвинутих
технологiй. Органiзацiя та реалiзацiя управлiнських функцiй вимагає ра-
дикальної змiни як самої технологiї управлiння, так i технiчних засобiв
оброблення iнформацiї, серед яких головне мiсце займають персональ-
нi комп’ютери. Вони все бiльше перетворюються з систем автоматичного
перероблення вхiдної iнформацiї в засоби накопичення досвiду управлiн-
ських працiвникiв, аналiзу, оцiнки i вироблення найефективнiших еконо-
мiчних рiшень.

Автоматизоване робоче мiсце (АРМ) визначається як сукупнiсть
iнформацiйно-програмно-технiчних ресурсiв, що забезпечує кiнцевому ко-
ристувачу оброблення даних i автоматизацiю управлiнських функцiй в
конкретнiй предметнiй областi.

Створення АРМ припускає, що основнi операцiї по накопиченню, зберi-
ганню та переробцi iнформацiї покладаються на обчислювальну технiку, а
працiвник сфери управлiння (економiст, технолог, керiвник i т. п.) виконує
частину ручних операцiй i операцiй, що вимагають творчого пiдходу при
пiдготовцi управлiнських рiшень. Персональна технiка застосовується ко-
ристувачем для контролю виробничо-господарської дiяльностi, змiни зна-
чень окремих параметрiв в ходi рiшення задачi, а також введення даних в
АIС для вирiшення поточних задач i аналiзу функцiй управлiння.

АРМ створюється для забезпечення виконання певної групи функцiй.
Найбiльш простою функцiєю АРМ є iнформацiйно-довiдкове обслугову-
вання. АРМ мають проблемно-професiйну орiєнтацiю на конкретну пре-
дметну область. Професiйнi АРМ є головним iнструментом спiлкування
людини з обчислювальними системами, граючи роль автономних робочих
мiсць, iнтелектуальних термiналiв великих ЕОМ, робочих станцiй у ло-
кальних мережах.

Локалiзацiя АРМ дозволяє здiйснити оперативне оброблення iнформа-
цiї вiдразу ж пiсля її надходження, а результати оброблення зберiгати як
завгодно довго по вимозi користувача.

Метою впровадження АРМ є посилення iнтеграцiї управлiнських фун-
кцiй, i кожне бiльш-менш «iнтелектуальне» робоче мiсце повинно забезпе-
чувати роботу в багатофункцiональному режимi.

АРМ виконують децентралiзоване одночасне оброблення економiчної
iнформацiї на робочих мiсцях виконавцiв в складi розподiленої бази даних
(БД). При цьому вони мають вихiд через системний пристрiй i канали
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зв’язку в ПЕОМ та БД iнших користувачiв, що забезпечує таким чином
спiльне функцiонування ПЕОМ в процесi колективного оброблення.

АРМ, створене на базi ПК, — найпростiший i найпоширенiший варiант
автоматизованого робочого мiсця для працiвникiв сфери органiзацiйного
управлiння. Таке АРМ розглядається як система, яка в iнтерактивному
режимi роботи надає конкретному працiвнику (користувачу) усi види за-
безпечення монопольно на весь сеанс роботи. Цьому вiдповiдає пiдхiд до
проектування такого компонента АРМ, як внутрiшнє iнформацiйне забез-
печення, згiдно з яким iнформацiйний фонд на магнiтних носiях конкре-
тного АРМ повинен знаходитися в монопольному розпорядженнi користу-
вача АРМ. Користувач сам виконує всi функцiональнi обов’язки по пере-
творенню iнформацiї.

Створення АРМ на базi персональних комп’ютерiв забезпечує:
— простоту, зручнiсть i дружнiсть по вiдношенню до користувача;
— простоту адаптацiї до конкретних функцiй користувача;
— компактнiсть розмiщення i невисокi вимоги до умов експлуатацiї;
— високу надiйнiсть i живучiсть;
— порiвняно просту органiзацiю технiчного обслуговування.

Ефективним режимом роботи АРМ є його функцiонування в рам-
ках локальної обчислювальної мережi в якостi робочої станцiї. Особли-
во доцiльний такий варiант, коли потрiбно розподiляти iнформацiйно-
обчислювальнi ресурси мiж декiлькома користувачами.

У найбiльш складних системах АРМ можуть через спецiальне обла-
днання пiдключатися не тiльки до ресурсiв головної ЕОМ мережi, але i
до рiзних iнформацiйних служб i систем загального призначення (служб
новин, нацiональних iнформацiйно-пошукових систем, баз даних i знань,
бiблiотечних систем i т. п.).

Можливостi створюваних АРМ в значнiй мiрi залежать вiд технiко-
експлуатацiйних характеристик ЕОМ, на яких вони базуються. У зв’язку
з цим на стадiї проектування АРМ чiтко формулюються вимоги до базо-
вих параметрiв технiчних засобiв оброблення та видачi iнформацiї, набору
комплектуючих модулiв, мережних iнтерфейсiв, ергономiчних параметрiв
пристроїв i т. iн.

Iнформацiйне забезпечення АРМ орiєнтується на конкретну, звичну
для користувача, предметну область. Оброблення документiв повинне пе-
редбачати таку структуризацiю iнформацiї, яка дозволяє здiйснювати не-
обхiдне манiпулювання рiзними структурами, зручне i швидке коригуван-
ня даних у масивах.

Технiчне забезпечення АРМ має гарантувати високу надiйнiсть технi-
чних засобiв, органiзацiю зручних для користувача режимiв роботи (ав-
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тономний, з розподiленою БД, iнформацiйний, з технiкою верхнiх рiвнiв i
т. п.), здатнiсть обробити в заданий час необхiдний обсяг даних. Оскiльки
АРМ є iндивiдуальним для користувача засобом, воно повинно забезпечу-
вати високi ергономiчнi властивостi i комфортнiсть обслуговування.

ПЗ насамперед орiєнтується на професiйний рiвень користувача, поєд-
нується з його функцiональними потребами, квалiфiкацiєю i спецiалiзацi-
єю. Користувач з боку програмного середовища повинен вiдчувати постiй-
ну пiдтримку свого бажання працювати в будь-якому режимi активно або
пасивно [8; 11; 15; 29].

Питання до роздiлу 7

1.Якi особливостi у IТ управлiння?
2. Вкажiть призначення i перерахуйте основнi компоненти IТ управлi-

ння.
3.Дайте визначення АРМ фахiвця. Наведiть приклади призначення.
4.Наведiть приклади АРМ. Чому в наш час ПЕОМ набули широкого

застосування для автомаизацiї АРМ?



Роздiл 8

ОФIСНI ТЕХНОЛОГIЇ

8.1. Призначення

Автоматизацiя офiсу покликана не замiнювати iснуючу традицiйну си-
стему комунiкацiї персоналу (з її нарадами, телефонними дзвiнками та
наказами), а лише доповнювати її. Використовуючись спiльно, обидвi цi
системи забезпечать рацiональну автоматизацiю управлiнської працi i най-
краще забезпечення управлiнцiв iнформацiєю.

Автоматизований офiс привабливий для менеджерiв усiх рiвнiв управ-
лiння у фiрмi не тiльки тому, що пiдтримує внутрiшньофiрмовий зв’язок
персоналу, а також тому, що надає їм новi засоби комунiкацiї iз зовнiшнiм
оточенням.

IТ автоматизованого офiсу — органiзацiя i пiдтримка комунiкацiйних
процесiв як усерединi органiзацiї, так i з зовнiшнiм середовищем на базi
комп’ютерних мереж та iнших сучасних засобiв передавання та роботи з
iнформацiєю.

Офiснi автоматизованi технологiї використовуються управлiнцями, фа-
хiвцями, секретарями i конторським службовцями, особливо вони при-
вабливi для групового вирiшення проблем. Вони дозволяють пiдвищити
продуктивнiсть працi секретарiв i конторських працiвникiв i дають їм мо-
жливiсть впоратися зi зростаючим обсягом робiт. Полiпшення прийнятих
рiшень менеджерами в результатi їх бiльш досконалої комунiкацiї здатне
забезпечити економiчне зростання фiрми.

В даний час вiдомо кiлька десяткiв програмних продуктiв для комп’ю-
терiв i некомп’ютерних технiчних засобiв, що забезпечують технологiю ав-
томатизацiї офiсу: текстовий процесор, електроннi таблицi, електронна по-
шта, електронний календар, аудiопочта, комп’ютернi та телеконференцiї,
вiдеотекст, зберiгання зображень, а також спецiалiзованi програми управ-
лiнської дiяльностi: ведення документiв, контролю за виконанням наказiв
i т. iн.

Також широко використовуються некомп’ютернi засоби: аудiо- та вiдео-
конференцiї, факсимiльний зв’язок, ксерокс та iнша оргтехнiка [3; 9].
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8.2. Основнi компоненти

База даних . В автоматизованому офiсi БД концентрує в собi данi про
виробничу систему фiрми так само, як в технологiї оброблення даних на
операцiйному рiвнi. Iнформацiя в БД може також надходити з зовнiшньо-
го оточення фiрми. Фахiвцi повиннi володiти основними технологiчними
операцiями по роботi в середовищi БД.

Текстовий процесор. Це вид прикладного ПЗ, призначений для ство-
рення i редагування текстових документiв. Вiн дозволяє додавати або ви-
даляти слова, перемiщати речення та абзаци, встановлювати формат, ма-
нiпулювати елементами тексту i режимами i т. iн. Коли документ гото-
вий, працiвник переписує його в зовнiшню пам’ять, а потiм роздруковує i
при необхiдностi передає по комп’ютернiй мережi. Таким чином, у розпо-
рядженнi менеджера є ефективний вид письмової комунiкацiї. Регулярне
одержання пiдготовлених за допомогою текстового процесора листiв i до-
повiдей дає можливiсть менеджеру постiйно оцiнювати ситуацiю на фiрмi.

Електронна пошта. Електронна пошта, ґрунтуючись на мережному
використаннi комп’ютерiв, дає можливiсть користувачу отримувати, збе-
рiгати i вiдправляти повiдомлення своїм партнерам по мережi. Тут має
мiсце тiльки односпрямований зв’язок. Для забезпечення двостороннього
зв’язку доведеться багаторазово здiйснювати i отримувати повiдомлення
по електроннiй поштi або скористатися iншим способом комунiкацiї.

Щоб повiдомлення, що посилається, стало доступно всiм користувачам
електронної пошти, його слiд помiстити на комп’ютерну дошку оголошень,
при бажаннi можна вказати, що це приватна кореспонденцiя. Можна та-
кож послати вiдправлення з повiдомленням про його отримання адреса-
том.

Коли фiрма вирiшує запровадити в себе електронну пошту, у неї є двi
можливостi. Перша— купити власне технiчне та програмне забезпечення
та створити власну локальну мережу комп’ютерiв, що реалiзує функцiю
електронної пошти. Друга можливiсть пов’язана з покупкою послуги ви-
користання електронної пошти, яка надається спецiалiзованими органiза-
цiями зв’язку за перiодичну плату.

Аудiопошта. Це пошта для передавання повiдомлень голосом. Вона
нагадує електронну пошту, за винятком того, що замiсть набору повiдом-
лення на клавiатурi комп’ютера ви передаєте його через телефон. Також
по телефону ви отримуєте надiсланi повiдомлення. Система включає в се-
бе спецiальний пристрiй для перетворення аудиосигналов в цифровий код
i назад, а також комп’ютер для зберiгання аудiоповiдомлень в цифровiй
формi. Аудiопочта також реалiзується в мережi.
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Пошта для передавання аудiоповiдомлень може успiшно використову-
ватися для групового вирiшення проблем. Для цього той, хто посилає повi-
домлення повинен додатково вказати список осiб, яким дане повiдомлення
призначене. Система буде перiодично обдзвонювати всiх зазначених спiв-
робiтникiв для передавання їм повiдомлення.

Головною перевагою аудiопошти в порiвняннi з електронною є те, що
вона простiше — при її використаннi не потрiбно вводити данi з клавiатури.

Табличнi процесори. Опцiї сучасних програмних середовищ табличних
процесорiв дозволяють виконувати численнi операцiї над даними, пред-
ставленими в табличнiй формi. Об’єднуючи цi операцiї за загальними озна-
ками, можна видiлити найбiльш численнi i вживанi групи технологiчних
операцiй:

— введення даних як з клавiатури, так i з БД;
— оброблення даних (сортування, автоматичне формування пiдсум-

кiв, копiювання i перенесення даних, рiзнi групи операцiй за обчи-
сленнями, агрегування даних i т. п.);

— виведення iнформацiї в друкованому виглядi, у виглядi iмпортова-
них файлiв в iншi системи, безпосередньо в базу даних;

— якiсне оформлення табличних форм представлення даних;
— багатопланове i якiсне оформлення даних у виглядi дiаграм i гра-

фiкiв;
— проведення iнженерних, фiнансових, статистичних розрахункiв;
— проведення математичного моделювання та iншi операцiї.

Електронний календар. Вiн надає можливiсть використовувати мере-
жний варiант комп’ютера для зберiгання i манiпулювання робочим роз-
кладом управлiнцiв та iнших працiвникiв органiзацiї. Менеджер (або його
секретар) встановлює дату i час зустрiчi або iншого заходу, переглядає
утворений розклад, вносить змiни за допомогою клавiатури. Технiчне та
програмне забезпечення електронного календаря повнiстю вiдповiдає ана-
логiчним компонентам електронної пошти. ПЗ календаря часто є складо-
вою частиною ПЗ електронної пошти.

Система додатково дає можливiсть отримати доступ також i до кален-
дарiв iнших менеджерiв. Вона може автоматично узгодити час зустрiчi з
їх власними розкладами.

Використання електронного календаря є особливо ефективним для ме-
неджерiв вищих рiвнiв управлiння, робочi днi яких розписанi надовго впе-
ред.

Комп’ютернi конференцiї i телеконференцiї. Комп’ютернi конферен-
цiї використовують комп’ютернi мережi для обмiну iнформацiєю мiж уча-
сниками групи, що вирiшує певну проблему. Коло осiб, якi мають доступ
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до цiєї технологiї, обмежений. Кiлькiсть учасникiв комп’ютерної конфе-
ренцiї може бути в багато разiв бiльше, нiж аудiо-i вiдеоконференцiй.

Телеконференцiя включає в себе три типи конференцiй: аудiо, вiдео та
комп’ютерну.

Вiдеотекст. Вiн заснований на використаннi комп’ютера для отрима-
ння вiдображення текстових i графiчних даних на екранi монiтора. Для
осiб, якi приймають рiшення, є три можливостi отримання iнформацiї у
формi вiдеотексту:

— створити файли вiдеотексту на своїх власних комп’ютерах;
— укласти договiр зi спецiалiзованою компанiєю на отримання досту-

пу до розроблених нею файлiв вiдеотексту. Такi файли, спецiально
призначенi для продажу, можуть зберiгатися на серверах компанiї,
яка здiйснює подiбнi послуги, або поставлятися клiєнту на магнi-
тних або оптичних дисках;

— укласти договори з iншими компанiями на отримання доступу до
їх файлiв вiдео тексту.

Обмiн каталогами та цiнниками (прайс-листами) своєї продукцiї мiж
компанiями у формi вiдеотексту набуває зараз все бiльшої популярностi.
Що ж до компанiй, що спецiалiзуються на продажу вiдеотексту, то їх по-
слуги починають конкурувати з такою друкованою продукцiєю, як газети
i журнали. Так, в багатьох країнах зараз можна замовити газету або жур-
нал у формi вiдеотексту, не кажучи вже про поточнi зведеннях бiржової
iнформацiї.

Зберiгання зображень. У будь-якiй фiрмi необхiдно тривалий час збе-
рiгати велику кiлькiсть документiв. Тому виникла iдея зберiгати не сам
документ, а його образ (зображення), причому зберiгати в цифровiй фор-
мi.

Зберiгання зображень є перспективною офiсною технологiєю i ґрун-
тується на використаннi спецiального пристрою— оптичного розпiзнавача
образiв, що дозволяє перетворювати зображення документа або фiльму в
цифровий вигляд для подальшого зберiгання в зовнiшнiй пам’ятi комп’ю-
тера. Збережене в цифровому форматi зображення може бути в будь-який
момент виведено в його реальному виглядi на екран або принтер. Для
зберiгання зображень використовуються оптичнi диски, що володiють ве-
личезними ємностями.

Аудiоконференцiї . Вони використовують аудiозв’язок для пiдтримки
комунiкацiй мiж територiально вiддаленими працiвниками або пiдроздi-
лами фiрми. Найбiльш простим технiчним засобом реалiзацiї аудiоконфе-
ренцiй є телефонний зв’язок, оснащений додатковими пристроями, що да-
ють можливiсть участi в розмовi бiльш нiж двом учасникам. Створення



92 Роздiл 8

аудiоконференцiй не вимагає наявностi комп’ютера, а лише припускає ви-
користання двостороннього аудiозв’язку мiж її учасниками.

Використання аудiоконференцiй полегшує прийняття рiшень, воно де-
шеве i зручне. Ефективнiсть аудiоконференцiй пiдвищується при виконан-
нi наступних умов:

— працiвник, що органiзує аудiоконференцiї, повинен попередньо за-
безпечити можливiсть участi в нiй всiх зацiкавлених осiб;

— кiлькiсть учасникiв конференцiї не повинно бути занадто великим
(не бiльше шести), щоб втримати дискусiю у рамках обговорюваної
проблеми;

— програма конференцiї повинна бути повiдомлена її учасникам за-
вчасно, наприклад, з використанням факсимiльного зв’язку;

— перед тим як почати говорити, кожен учасник повинен представ-
лятися;

— повиннi бути органiзованi запис конференцiї та її зберiгання;
— запис конференцiї повинна бути роздрукована i вiдправлена всiм

її учасникам.
Вiдеоконференцiї . Вони призначенi для тих самих цiлей, що й аудiо-

конференцiї, але iз застосуванням вiдеоапаратури. Їх проведення також
не потребує комп’ютера. В процесi вiдеоконференцiї її учасники, вiддале-
нi один вiд одного на значну вiдстань, можуть бачити на телевiзiйному
екранi себе та iнших учасникiв. Одночасно з телевiзiйним зображенням
передається звуковий супровiд.

Хоча вiдеоконференцiї дозволяють скоротити транспортнi витрати та
витрати на вiдрядження, бiльшiсть фiрм застосовує їх не тiльки з цiєї
причини. Цi фiрми вбачають у них можливiсть залучити до вирiшення
проблем максимальну кiлькiсть менеджерiв та iнших працiвникiв, терито-
рiально вiддалених вiд головного офiсу.

Найбiльш популярнi три конфiгурацiї побудови вiдеоконференцiй:
— одностороннiй вiдео- i аудiозв’язок. Тут вiдео- i аудiосигнали йдуть

тiльки в одному напрямку, наприклад вiд керiвника проекту до
виконавцiв;

— одностороннiй вiдео- i двосторонiй аудiозв’язок. Двостороннiй ау-
дiозв’язок дає можливiсть учасникам конференцiї, якi приймають
вiдеозображення, обмiнюватися аудиоiнформацiєю з учасником,
що передає вiдеосигнал;

— двостороннiй вiдео- i аудiозв’язок. У цiй найдорожчий конфiгура-
цiї використовується двостороннiй вiдео- i аудiозв’язок мiж всiма
учасниками конференцiї, якi зазвичай мають один i той самий ста-
тус.
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Факсимiльний зв’язок . Цей зв’язок заснована на використаннi факс-
апарату, здатного читати документ на одному кiнцi комунiкацiйного кана-
лу i вiдтворювати його зображення на iншому.

Факсимiльний зв’язок надає свiй внесок у прийняття рiшень за рахунок
швидкої i легкої розсилки документiв учасникам групи, що вирiшує певну
проблему, незалежно вiд їх географiчного положення [3; 9; 10].

8.3. Технологiя оброблення текстової iнформацiї

Застосування комп’ютерiв для пiдготовки текстiв привели до створення
безлiчi програм для оброблення документiв. Такi програми називаються
текстовими процесорами (word processors) або редакторами.

Можливостi цих програм рiзнi: вiд програм, призначених для пiдго-
товки невеликих документiв простої структури, до програм для набору,
оформлення i повної пiдготовки до типографського видання книг i жур-
налiв (видавничi системи).

Редактори текстiв програм виконують такi функцiї:
— дiалоговий перегляд тексту;
— редагування рядкiв програми;
— копiювання i перенесення блокiв тексту;
— копiювання однiєї програми або її частини у вказане мiсце iншої

програми;
— контекстний пошук i замiна рядка тексту;
— автоматичний пошук рядка, що мiстить помилку;
— роздрукiвка програми або її частини.

Часто редактори текстiв програм дозволяють автоматично перевiряти
синтаксичну правильнiсть програм. Iнодi цi редактори об’єднанi з вiдлад-
чиком програм на рiвнi початкового тексту. Редактори текстiв програм мо-
жна використовувати для створення i коригування невеликих документiв.
Однак для серйозної роботи з документами переважно спецiальнi реда-
ктори, орiєнтованi на роботу з текстами, що мають структуру документа,
тобто складаються з роздiлiв, сторiнок документа, пропозицiй, слiв i т. п.
Такi редактори забезпечують наступнi функцiї: можливiсть використання
рiзних шрифтiв символiв; роботу iз пропорцiйними шрифтами; завдання
довiльних мiжрядкових промiжкiв; автоматичний перенос слiв на новий
рядок; автоматичну нумерацiю сторiнок; оброблення та нумерацiю вино-
сок; друк верхнiх i нижнiх заголовкiв сторiнок; вирiвнювання країв абза-
цiв; набiр тексту в декiлька шпальт; перевiрку правопису i пiдбiр синонi-
мiв, побудову змiстiв iндексiв; сортування текстiв i даних i т. iн. [3; 9; 10].
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8.4. Технологiя оброблення табличної iнформацiї

Безлiч завдань, якi треба вирiшувати фiрмам та пiдприємствам, носять
облiково-аналiтичний характер i вимагають табличної компонування да-
них з пiдбиттям пiдсумкiв по рiзних групах i роздiлам даних, наприклад,
при складаннi балансу, довiдок, фiнансових звiтiв i т. п. Для зберiгання i
оброблення iнформацiї, представленої в табличнiй формi використовують
електроннi таблицi (ЕТ).

Програмнi засоби для проектування називають також табличними
процесорами. Вони дозволяють не тiльки створювати таблицi, але й ав-
томатизувати оброблення табличних даних. Крiм того, за допомогою ЕТ
можна виконувати рiзнi економiчнi, бухгалтерськi та iнженернi розрахун-
ки, а також будувати рiзного роду дiаграми, проводити складний еконо-
мiчний аналiз, моделювати i оптимiзувати рiшення рiзних господарських
ситуацiй i багато чого iншого.

Функцiї табличних процесорiв дуже рiзноманiтнi i включають:
— створення i редагування ЕТ;
— оформлення та друк ЕТ;
— створення багатотабличних документiв, об’єднаних формулами;
— побудову дiаграм, їх змiну та вирiшення економiчних завдань гра-

фiчними методами;
— роботу з ЕТ як з БД (сортування таблиць, вибiрка даних за запи-

тами);
— створення пiдсумкових i зведених таблиць;
— використання при побудовi таблиць iнформацiї iз зовнiшнiх баз

даних;
— вирiшення економiчних завдань типу «що— якщо» шляхом пiдбо-

ру параметрiв;
— рiшення оптимiзацiйних задач;
— статистичне оброблення даних;
— розробку макрокоманд, настройку середовища пiд потреби кори-

стувача i т. п.
Табличнi процесори розрiзняються в основному набором виконуваних

функцiй i зручнiстю iнтерфейсу.
Будь-яка ЕТ складається з таких елементiв: заголовка таблицi; заго-

ловка стовпцiв (шапки таблицi); iнформацiйної частини (вихiдних та ви-
хiдних даних, розташованих у вiдповiдних комiрках).

Процес проектування ЕТ складається з наступних етапiв:
— формування заголовка ЕТ;
— введення назв граф документа;
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— введення вихiдних даних;
— введення розрахункових формул;
— форматування ЕТ з метою надання їй професiйного виду;
— пiдготовки до друку та її друк.

При необхiдностi ЕТ можуть супроводжуватися рiзними пояснюваль-
ними коментарями та дiаграмами [9; 10].

Питання до роздiлу 8

1.Якi особливостi у IТ автоматизацiї офiсу?
2.Перерахуйте основнi компоненти IТ автоматизацiї офiсу.
3. Вкажiть особливостi технологiї оброблення текстової iнформацiї.
4. Вкажiть особливостi технологiї оброблення табличної iнформацiї.



Роздiл 9

ТЕХНОЛОГIЇ ПIДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РIШЕНЬ

9.1. Призначення

Системи пiдтримки прийняття рiшень i вiдповiдна їм IТ з’явилися зу-
силлями в основному американських вчених в кiнцi 70-х — на початку 80-
х рр., цьому сприяло широке поширення ПЕОМ, стандартних пакетiв при-
кладних програм, створення систем штучного iнтелекту.

Особливiстю IТ пiдтримки прийняття рiшень (ППР) є метод органiзацiї
взаємодiї людини i комп’ютера. Вироблення рiшення є основною метою
цiєї технологiї, вiдбувається в результатi iтерацiйного процесу (рис. 9.1), в
якому беруть участь:

— система ППР в ролi обчислювального ланки i об’єкта управлiння;
— людина як керуюча ланка, що задає вхiднi данi i що оцiнює отри-

маний результат обчислень на комп’ютерi.
Закiнчення iтерацiйного процесу вiдбувається з волi людини. IС зда-

тна спiльно з користувачем створювати нову iнформацiю для прийняття
рiшень.

Вiдмiтними характеристиками є наступнi:
— орiєнтацiя на рiшення погано структурованих (формалiзованих)

завдань;
— поєднання традицiйних методiв доступу i оброблення комп’ютер-

них даних з можливостями математичних моделей i методами рi-
шення задач на їх основi;

— спрямованiсть на непрофесiйного користувача комп’ютера;
— висока адаптивнiсть, що забезпечує можливiсть пристосовуватися

до особливостей наявного технiчного i програмного забезпечення,
а також вимогам користувача.

IТ ППР може використовуватися на будь-якому рiвнi управлiння. Ва-
жливою функцiєю i систем, i технологiй є координацiя осiб, якi приймають
рiшення як на рiзних рiвнях управлiння, так i на одному рiвнi [25].
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Рис. 9.1. Iтерацiйний процес вироблення рiшень

9.2. Основнi компоненти

До складу системи ППР входять три головнi компоненти: база даних,
база моделей i програмна пiдсистема, яка складається з системи управлiн-
ня базами даних (СУБД), системи управлiння базою моделей (СУБМ) та
системи управлiння iнтерфейсом мiж користувачем i комп’ютером.

Рис. 9.2. Основнi компоненти IТ ППР

База даних . Вона вiдiграє в IТ ППР важливу роль. Данi можуть вико-
ристовуватися користувачем для розрахункiв за допомогою математичних
моделей. Розглянемо джерела даних та їх особливостi.

1.Частина даних надходить вiд IС операцiйного рiвня. Цi данi повиннi
бути попередньо обробленi. Для цього є двi можливостi:

— використовувати для оброблення даних про операцiї фiрми СУБД,
що входить до складу системи ППР;

— зробити оброблення за межами системи ППР, створивши для цьо-
го спецiальну БД. Цей варiант кращий для фiрм, що виробляють
велику кiлькiсть комерцiйних операцiй. Обробленi данi про опе-
рацiї фiрми утворюють файли, якi для пiдвищення надiйностi i
швидкостi доступу зберiгаються за межами системи ППР.

2.Крiм даних про операцiї фiрми для функцiонування системи пiд-
тримки прийняття рiшень потрiбнi й iншi внутрiшнi данi, наприклад, данi
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про рух персоналу, iнженернi данi i т. п., якi повиннi бути своєчасно зiбра-
нi, введенi i пiдтриманi.

3. Важливе значення, особливо для ППР на верхнiх рiвнях управлiння,
мають данi з зовнiшнiх джерел, тобто данi про конкурентiв, нацiональну та
свiтову економiку. На вiдмiну вiд внутрiшнiх даних зовнiшнi данi звичайно
купуються у органiзацiй, що спецiалiзуються на їх зборi.

4. У БД включаються данi — документи, що включають записи, листи,
контракти, накази i т. п. Якщо змiст цих документiв буде записано в пам’я-
тi i потiм оброблено за деякими ключовими характеристиками (постачаль-
никами, споживачами, датами, видами послуг тощо), то система отримає
новий потужний джерело iнформацiї.

Система управлiння даними повинна мати такi можливостi:
— складання комбiнацiй даних, отриманих з рiзних джерел, за допо-

могою використання процедур агрегування i фiльтрацiї;
— швидке збiльшення або виключення того чи iншого джерела даних;
— побудова логiчної структури даних на термiнами користувача;
— використання та манiпулювання неофiцiйними даними для експе-

риментальної перевiрки робочих альтернатив користувача;
— забезпечення повної логiчної незалежностi цiєї БД вiд iнших опе-

рацiйних БД, якi працюють у рамках фiрми.
База моделей. Метою створення моделей є опис та оптимiзацiя деякого

об’єкту або процесу. Використання моделей забезпечує проведення аналiзу
в системах ППР. Моделi, базуючись на математичнiй iнтерпретацiї пробле-
ми, за допомогою певних алгоритмiв сприяють знаходженню iнформацiї,
корисної для прийняття правильних рiшень.

Наприклад, модель лiнiйного програмування дає можливiсть визначи-
ти найбiльш вигiдну виробничу програму випуску декiлькох видiв проду-
кцiї при заданих обмеженнях на ресурси.

Використання моделей у складi IС почалося iз застосування статисти-
чних методiв i методiв фiнансового аналiзу, якi реалiзовувалися команда-
ми звичайних алгоритмiчних мов. Пiзнiше були створенi спецiальнi мови,
що дозволяють моделювати ситуацiї типу «що буде, якщо?» або «як зро-
бити, щоб?». Такi мови, створенi спецiально для побудови моделей, дають
можливiсть побудови моделей певного типу, що забезпечують знаходжен-
ня рiшення при гнучкому редагуваннi змiнних.

Iснує безлiч типiв моделей i способiв їх класифiкацiї, наприклад, за
метою використання, областi можливих додаткiв, способу оцiнки змiнних
тощо.

За метою використання моделi подiляються на оптимiзацiйнi , пов’я-
занi зi знаходженням точок мiнiмуму або максимуму деяких показникiв
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(наприклад, керiвники часто хочуть знати, якi їх дiї ведуть до максимi-
зацiї прибутку або мiнiмiзацiї витрат), i описовi , якi описують поведiнку
певної системи i не призначенi для цiлей управлiння (оптимiзацiї).

За способом оцiнки моделi класифiкуються на детермiнiстськi , якi
використовують оцiнку змiнних одним числом при конкретних значеннях
вихiдних даних, i стохастичнi , що оцiнюють змiннi кiлькома параметра-
ми, так як вихiднi данi заданi ймовiрносними характеристиками.

За областю можливих використань моделi роздiляються на спецiа-
лiзованi , призначенi для використання тiльки однiєю системою, i унiвер-
сальнi —для використання декiлькома системами.

Спецiалiзованi моделi бiльш дорогi, вони зазвичай застосовуються для
опису унiкальних систем i мають бiльшу точнiсть.

У системах ППР база моделей складається з стратегiчних, тактичних i
оперативних моделей, а також математичних моделей у виглядi сукупностi
модельних блокiв, модулiв i процедур, що використовуються як елементи
для їх побудови.

Стратегiчнi моделi використовуються на вищих рiвнях управлiння
для встановлення цiлей органiзацiї, обсягiв ресурсiв, необхiдних для їх до-
сягнення, а також полiтики придбання i використання цих ресурсiв. Вони
можуть бути також кориснi при виборi варiантiв розмiщення пiдприємств,
прогнозуваннi полiтики конкурентiв i т. п. Для стратегiчних моделей хара-
ктернi значна широта охоплення, безлiч змiнних, подання даних у стислiй
агрегованої формi. Часто цi данi базуються на зовнiшнiх джерелах i мо-
жуть мати суб’єктивний характер. Горизонт планування в стратегiчних
моделях, як правило, вимiрюється в роках. Цi моделi звичайно детермi-
нiстськi, описовi, спецiалiзованi для використання на однiй певнiй фiрмi.

Тактичнi моделi застосовуються керiвниками середнього рiвня для
розподiлу та контролю використання наявних ресурсiв. Серед можливих
сфер їх використання слiд вказати: фiнансове планування, планування ви-
мог до працiвникiв, планування збiльшення продажiв, побудова схем ком-
понування пiдприємств. Цi моделi застосовнi як правило, лише до окре-
мих частин фiрми (наприклад, до системи виробництва i збуту) i можуть
також включати в себе агрегованi показники. Часовий горизонт, охоплю-
ваний тактичними моделями, — вiд одного мiсяця до двох рокiв. Тут та-
кож можуть знадобитися данi з зовнiшнiх джерел, але основна увага при
реалiзацiї даних моделей має бути придiлена внутрiшнiм даним фiрми. За-
звичай тактичнi моделi реалiзуються як детермiнiстськi, оптимiзацiйнi та
унiверсальнi.

Оперативнi моделi використовуються на нижчих рiвнях управлiння
для пiдтримки прийняття оперативних рiшень з горизонтом, що вимiрю-
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ється днями i тижнями. Можливi застосування цих моделей включають
в себе ведення дебiторських рахункiв i кредитних розрахункiв, виробниче
календарне планування, управлiння запасами i т. п. Оперативнi моделi за-
звичай використовують для розрахункiв даних в серединi фiрми . Вони,
як правило, детермiнiстськi, оптимiзацiйнi та унiверсальнi (тобто можуть
бути використанi в рiзних органiзацiях).

Математичнi моделi складаються з сукупностi модельних блокiв, мо-
дулiв i процедур, що реалiзують математичнi методи. Сюди можуть вхо-
дити процедури лiнiйного програмування, статистичного аналiзу часових
рядiв, регресiйного аналiзу i т. п. — вiд найпростiших до складних проце-
дур ППП. Модельнi блоки, модулi i процедури можуть використовуватися
як поодинцi, так i комплексно для побудови i пiдтримки моделей.

Система управлiння базою моделей повинна мати такi можливостi:
створювати новi моделi або змiнювати iснуючi, пiдтримувати та оновлю-
вати параметри моделей, манiпулювати моделями.

Система управлiння iнтерфейсом. Ефективнiсть i гнучкiсть IТ багато
в чому залежать вiд характеристик iнтерфейсу системи ППР. Iнтерфейс
визначає: мова користувача; мова повiдомлень комп’ютера, що органiзує
дiалог на екранi дисплея; знання користувача.

Мова користувача —це тi дiї, якi користувач робить по вiдношенню
до системи шляхом використання можливостей клавiатури; електронних
олiвцiв, що пишуть на екранi; джойстика; «мишi»; команд, що подаються
голосом, i т. п. Найбiльш простою формою мови користувача є створен-
ня форм вхiдних i вихiдних документiв. Отримавши вхiдну форму (доку-
мент), користувач заповнює його необхiдними даними i вводить у комп’ю-
тер. Система ППР робить необхiдний аналiз i видає результати у виглядi
вихiдного документа заданої форми.

Значно зросла за останнiй час популярнiсть вiзуального iнтерфейсу. За
допомогою манiпулятора «миша» користувач вибирає представленi йому
на екранi у формi картинок об’єкти i команди, реалiзуючи так свої дiї.

Управлiння комп’ютером за допомогою людського голосу — найпростi-
ша i тому сама бажана форма мови користувача. Вона ще недостатньо
розроблена, i тому малопопулярна. Iснуючi розробки вимагають вiд кори-
стувача серйозних обмежень: певного набору слiв та виразiв; спецiальної
надбудови, що враховує особливостi голосу користувача; управлiння у ви-
глядi дискретних команд, а не у виглядi звичайної гладкої мови.

Мова повiдомлень —це те, що користувач бачить на екранi дисплея
(символи, графiка, колiр), данi, надрукованi принтером, звуковi вихiднi
сигнали i т. п. В даний час найбiльш поширеним є такi форми дiалогу:
режим «запитання— вiдповiдь», командний режим, режим меню, режим
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заповнення пропускiв у виразах, запропонованих комп’ютером.
Довгий час єдиною реалiзацiєю мови повiдомлень був надрукований

або виведений на екран дисплея звiт або повiдомлення. Тепер з’явилася
нова можливiсть представлення вихiдних даних—машинна графiка. Вона
дає можливiсть створювати на екранi i паперi кольоровi графiчнi зображе-
ння в тривимiрному виглядi. Використання машинної графiки, яка значно
пiдвищує наочнiсть i можливiсть iнтерпретацiї вихiдних даних, стає усе
бiльш популярним в IТ ППР.

Останнiм часом з’явився новий напрямок, що розвиває машинну гра-
фiку, —мультиплiкацiя. Мультиплiкацiя є особливо ефективною для iн-
терпретацiї вихiдних даних систем ППР, пов’язаних з моделюванням фi-
зичних систем i об’єктiв.

Знання користувача —це те, що користувач повинен знати, працюючи
з системою. До них вiдносяться не тiльки план дiй, що знаходиться в го-
ловi у користувача, але i пiдручники, iнструкцiї, довiдковi данi, якi видає
комп’ютер.

Iнтерфейс повинен мати такi можливостi:
— манiпулювати рiзноманiтними формами дiалогу, змiнюючи їх у

процесi ухвалення рiшення за вибором користувача;
— передавати данi до системи рiзноманiтними засобами;
— одержувати данi вiд рiзноманiтних пристроїв системи в рiзних

форматах;
— гнучко пiдтримувати (надавати допомогу за вимогою, пiдказува-

ти) знання користувача [25].

Питання до роздiлу 9

1.Якi особливостi у IТ пiдтримки прийняття рiшень?
2.Перехуйте основнi компоненти IТ пiдтримки прийняття рiшення.
3.Дайте визначення бази даних, системи управлiння даними та бази

моделей.
4.Порiвняйте стратегiчнi i тактичнi моделi.
5.Порiвняйте оперативнi i математичнi моделi.
6.Дайте визначення системи управлiння iнтерфейсом, наведiть прикла-

ди.
7.Для чого призначенi мова, повiдомлення i знання користувача?
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ТЕХНОЛОГIЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ

10.1. Призначення

Експертнi системи (ЕС), заснованi на використаннi штучного iнте-
лекту. Експертнi системи дають можливiсть спецiалiсту одержувати кон-
сультацiї експертiв стосовно будь-яких проблем, про якi цi системи нако-
пичили знання.

Призначення експертних систем полягає у вирiшеннi досить важких
для експертiв завдань на основi накопичуваної бази знань, що вiдображає
досвiд роботи експертiв в розглянутiй проблемнiй областi.

Пiд штучним iнтелектом розумiють здатнiсть комп’ютерних систем
до таких дiй, якi називалися б iнтелектуальними, якщо б виходили вiд
людини. Зазвичай маються на увазi здiбностi, пов’язанi з людським ми-
сленням. Роботи в галузi штучного iнтелекту включають в себе створення
роботiв, систем, моделюючих нервову систему людини, її слух, зiр, нюх,
здатнiсть до навчання.

Головна iдея використання технологiї ЕС полягає в тому, щоб одер-
жати вiд експерта його знання i, завантаживши їх у пам’ять комп’ютера,
використовувати їх кожного разу, коли в цьому виникне необхiднiсть. ЕС
є комп’ютернi програми, що трансформують досвiд експертiв в будь-якiй
областi знань в форму евристичних правил (евристик). Технологiя ЕС при-
ймається в якостi системи, що радить.

Подiбнiсть IТ, якi використовуються в ЕС i системах ППР, полягає в
тому, що обидвi вони забезпечують високий рiвень пiдтримки прийняття
рiшень. Однак iснують три суттєвi вiдмiнностi:

1) пов’язано з тим, що рiшення проблеми в рамках систем пiдтрим-
ки прийняття рiшень вiдображує рiвень її розумiння користувачем i його
можливостi одержати й осмислити рiшення. Технологiя ЕС, навпаки, про-
понує користувачу прийняти рiшення, яке виходить за рамки його можли-
востей;

2) виражається у здатностi ЕС пояснювати свої мiркування у процесi
одержання рiшення. Часто цi пояснення виявляються бiльш важливими
для користувача, нiж саме рiшення;

3) пов’язано з використанням нового компонента IТ— знань.
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Перевага застосування ЕС полягає в можливостi прийняття рiшень
в унiкальних ситуацiях, для яких алгоритм заздалегiдь не вiдомий i
формується за вихiдними даними у виглядi ланцюжка мiркувань з бази
знань [26; 27].

10.2. Основнi компоненти

Основними компонентами IТ, що використовується в ЕС, є: iнтер-
фейс користувача, база знань, iнтерпретатор, модуль створення системи
(див. рис. 10.1).

Рис. 10.1. Основнi компоненти експертних IТ-систем

Iнтерфейс користувача використовується менеджером (спецiалiстом)
для введення iнформацiї i команд в ЕС та одержання вихiдної iнформацiї
з неї. Команди мiстять у собi параметри, що спрямовують процес опрацю-
вання знань. Iнформацiя звичайно видається у формi значень, що присво-
юються певним змiнним.

Керiвник може використовувати чотири методи вводу iнформацiї: ме-
ню, команди, природну мову i власний iнтерфейс.

Технологiя ЕС передбачає можливiсть одержувати в якостi вихiдної
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iнформацiї не тiльки рiшення, але i необхiднi пояснення. Розрiзняють два
види пояснень:

— пояснення, що видаються за вимогою: користувач у будь-який мо-
мент може зажадати вiд ЕС пояснення своїх дiй;

— пояснення отриманого рiшення проблеми: пiсля отримання рiшен-
ня користувач може зажадати пояснень того, як воно було отрима-
но. Система повинна пояснити кожний крок своїх мiркувань, що
ведуть до розв’язання задачi.

База знань мiстить факти, що описують проблемну галузь, а також
логiчний взаємозв’язок цих фактiв. Центральне мiсце в базi знань нале-
жить правилам. Правило визначає, що варто робити в данiй конкретнiй
ситуацiї, i складається з двох частин: умова, яка може виконуватися або
нi, i дiя, яку варто виконати у випадку виконання умови. Всi правила,
якi використовуються в ЕС, утворюють систему, яка навiть для вiдносно
простої системи може мiстити декiлька тисяч правил.

Усi види знань можуть бути представленi за допомогою однiєї або де-
кiлькох семантичних моделей. До найбiльш поширених моделей вiднося-
ться логiчнi, продукцiйнi, фреймовi i семантичнi мережi.

Iнтерпретатор —це частина ЕС, що виконує у певному порядку опра-
цювання даних (мислення), якi знаходяться в базi знань. Технологiя робо-
ти iнтерпретатора зводиться до послiдовного розгляду сукупностi правил
(правило за правилом). Якщо умова, що мiститься в правилi, справджує-
ться, то виконується певна дiя, i користувачу надається варiант вирiшення
його проблеми.

У багатьох експертних системах уводяться додатковi блоки: база даних,
блок розрахунку, блок введення i коректування даних. Блок розрахунку
необхiдний у ситуацiях, пов’язаних з прийняттям управлiнських рiшень.
При цьому важливу роль грає БД, де мiстяться плановi, фiзичнi, розра-
хунковi, звiтнi та iншi постiйнi або оперативнi показники. Блок введення
i коректування даних використовується для оперативного i своєчасного
вiдображення поточних змiн у базi даних.

Модуль управлiння системою служить для створення набору (iєрархiї)
правил. Iснують два пiдходи, якi можуть бути покладенi в основу моду-
ля створення системи: використання алгоритмiчних мов програмування i
використання оболонок ЕС.

Для представлення бази знань спецiально розробленi мови (наприклад,
Лiсп або Пролог), хоча можна використовувати i будь-яку iншу алгори-
тмiчну мову.

Оболонка експертних систем являє собою готове програмне середови-
ще, що може бути пристосоване для вирiшення певної проблеми шляхом
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створення вiдповiдної бази знань. У бiльшостi випадкiв використання обо-
лонок дозволяє створювати ЕС швидше i легше в порiвняннi з програму-
ванням [26; 27].

10.3. Моделi знань

Знання —це виявленi закономiрностi предметної областi (принципи,
зв’язки, закони), що дозволяють вирiшувати завдання в цiй галузi. Для
зберiгання знань використовуються бази знань.

Знання можуть бути класифiкованi за наступними категорiями:
— поверхневi — знання про видимi взаємозв’язки мiж окремими подi-

ями i фактами в предметнiй областi;
— глибиннi — абстракцiї, аналогiї, схеми, що вiдображають структуру

i процеси в предметнiй областi.
Iснують десятки моделей подання знань для рiзних предметних обла-

стей. Бiльшiсть з них може бути зведена до наступних класiв:
— продукцiйнi;
— семантичнi мережi;
— фрейми;
— формальнi логiчнi моделi.

Продукцiйна модель, або модель, заснована на правилах, дозволяє
представити знання у виглядi пропозицiй на кшталт: «якщо <умова>, то
<дiя>».

Пiд умовою розумiємо деяку пропозицiю-зразок, за якою здiйснюється
пошук в базi знань, а пiд дiєю— дiї, що виконуються при успiшному за-
вершеннi пошуку (вони можуть бути промiжними, виступаючими далi як
умови, i термiнальними або цiльовими, завершаючими роботу системи).

При використаннi продукцiйної моделi база знань складається з набору
правил. Програма, що управляє перебором правил, називається машиною
виведення. Найчастiше висновок буває прямий (вiд даних до пошуку цiлi)
або зворотний (вiд мети для її пiдтвердження— до даних). Данi — це по-
чатковi факти, на пiдставi яких запускається машина виводу— програма,
яка перебирає правила з бази.

Продукцiйна модель найчастiше застосовується в промислових ЕС. Во-
на привертає розробникiв своєю наочнiстю, високою модульнiсть, легкiстю
внесення доповнень i змiн i простотою механiзму логiчного висновку.

Семантична мережа —це орiєнтований граф, вершини якого — поня-
ття, а дуги — вiдносини мiж ними.

Поняттями звичайно виступають абстрактнi або конкретнi об’єкти, а
вiдносини— це зв’язки типу: «це», «бути частиною», «належати», «люби-
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ти». Характерною особливiстю семантичних мереж є обов’язкова наявнiсть
трьох типiв вiдносин:

— клас — елемент класу;
— властивiсть — значення;
— приклад елемента класу.

Видiляють декiлька класифiкацiй семантичних мереж:
— за кiлькiстю типiв вiдносин (однорiднi — з єдиним типом вiдносин;

неоднорiднi — з рiзними типами вiдносин);
— за типами вiдносин (бiнарнi, в яких вiдношення зв’язують два об’-

єкти, а N-арнi вiдносини пов’язують бiльше двох понять).
Найбiльш часто в семантичних мережах використовуються наступнi

вiдносини:
— зв’язки типу «частина — цiле»;
— функцiональнi зв’язки;
— кiлькiснi;
— просторовi;
— тимчасовi;
— атрiбутнi зв’язки;
— логiчнi зв’язки.

Проблема пошуку рiшення в базi знань типу семантичної мережi зво-
диться до задачi пошуку фрагмента мережi, який вiдповiдає певнiй пiдме-
режi, що вiдповiдає поставленому питанню.

Основна перевага цiєї моделi: вiдповiднiсть сучасним уявленням про
органiзацiю довготривалої пам’ятi людини. Недолiк моделi: складнiсть по-
шуку виводу на семантичнiй мережi.

Пiд фреймом розумiється абстрактний образ або ситуацiя. У психологiї
та фiлософiї вiдомо поняття абстрактного образу. Наприклад, слово «кiм-
ната» викликає у слухачiв образ кiмнати: «жиле примiщення з чотирма
стiнами, пiдлогою, стелею, вiкнами та дверима, площею 6—20м2». З цього
опису нiчого не можна прибрати (наприклад, прибравши вiкна, ми отри-
маємо вже комору, а не кiмнату), але в ньому є «дiрки», або «слоти», — це
незаповненi значення деяких атрибутiв — кiлькiсть вiкон, колiр стiн, висо-
та стелi, покриття пiдлоги та iн.

В теорiї фреймiв такий образ називається фреймом. Фреймом назива-
ється також i формалiзована модель для вiдображення образу.

Структуру фрейму можна представити так:
IМ’Я ФРЕЙМУ:
(iм’я 1-го слота: значення 1-го слота),
(iм’я 2-го слота: значення 2-го слота),
................................................................
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(iм’я N-гo слота: значення N-гo слота).
Розрiзняють фрейми-зразки, або прототипи, якi зберiгаються в базi

знань, та фрейми-екземпляри, якi створюються для вiдображення реаль-
них ситуацiй на основi даних, що надходять.

Модель фрейму є достатньо унiверсальною, оскiльки дозволяє вiдобра-
зити все рiзноманiття знань про свiт через:

— фрейми-структури, для позначення об’єктiв i понять (позика, за-
става, вексель);

— фрейми-ролi (менеджер, касир, клiєнт);
— фрейми-сценарiї (банкрутство, збори акцiонерiв, святкування);
— фрейми-ситуацiї (тривога, аварiя, робочий режим пристрою) та iн.

Найважливiшою властивiстю теорiї фреймiв є запозичене з теорiї се-
мантичних мереж спадкування властивостей.

Основною перевагою фреймiв як моделi подання знань є здатнiсть вiд-
ображати концептуальну основу органiзацiї пам’ятi людини, а також її
гнучкiсть i наочнiсть.

У поданнi знань видiляють формальнi логiчнi моделi, що базуються
на класичному численнi предикатiв I порядку, коли предметна область чи
задача описується у виглядi набору аксiом. Ця логiчна модель застосову-
ється в основному в дослiдних «iграшкових» системах, тому що висуває
дуже високi вимоги та обмеження до предметної областi. У промислових
ж ЕС використовуються рiзнi її модифiкацiї та розширення.

Моделi знань: продукцiйна, фреймова, семантичних мереж—мають
практично рiвнi можливостi представлення знань. Додатково кожна мо-
дель знань володiє наступними властивостями:

— продукцiйна модель дозволяє легко розширювати i ускладнювати
безлiч правил виводу;

— фреймова модель дозволяє пiдсилити обчислювальнi аспекти обро-
блення знань за рахунок розширення безлiчi приєднаних процедур;

— модель семантичних мереж дозволяє розширювати список вiдно-
син мiж вершинами i дугами мережi, наближаючи виразнi можли-
востi мережi до рiвня природної мови [26; 27].

Питання до роздiлу 10

1.Якi особливостi у IТ експертних систем?
2.Перерахуйте основнi компоненти експертних систем.
3.Дайте визначення моделей знань.
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РЕЖИМИ ОБРОБЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ

11.1. Пакетний режим

Пакетний режим був найбiльш поширений при централiзованiй орга-
нiзацiї вирiшення економiчних завдань, коли велику питому вагу займа-
ли завдання звiтностi про виробничо-господарську дiяльнiсть економiчних
об’єктiв рiзного рiвня управлiння.

Органiзацiя обчислювального процесу при пакетному режимi будується
без доступу користувача до ЕОМ. Його функцiї обмежуються пiдготовкою
вихiдних даних по комплексу (пакету) завдань i передавання їх до центру
оброблення, що мiстить завдання для ЕОМ на оброблення,програми та
нормативно-довiдковi данi. Пакет вводиться в ЕОМ i реалiзується в авто-
матичному режимi вiдповiдно до прiоритетiв завдань без участi користу-
вача, що дозволяє мiнiмiзувати час виконання заданого набору завдань.
При цьому робота ЕОМ може проходити в однопрограмному або багато-
програмному режимi, що переважно, оскiльки забезпечується паралельна
робота основних пристроїв машини. В даний час пакетний режим реалi-
зується стосовно до електронної пошти i формування регулярної звiтно-
стi [17; 20].

11.2. Дiалоговий режим

Дiалоговий режим взаємодiї користувача та ЕОМ забезпечує можли-
вiсть оперативного втручання людини в процес оброблення iнформацiї на
ЕОМ.

При колективному дiалозi з обчислювальною системою управлiнський
персонал органiзацiї (фiрми) може використовувати в автоматизованому
процесi вирiшення виробничо-господарських завдань великий набiр фа-
кторiв, що слабко формалiзуються, у вiдповiдностi зi своїм досвiдом i зна-
ннями реальної економiчної ситуацiї. Особливо це стосується експертних
систем.

Дiалог являє собою обмiн iнформацiйними повiдомленнями мiж уча-
сниками, коли приймання, оброблення i видача повiдомлень вiдбуваються
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в реальному масштабi часу. Вiн може вiдповiдати парi, коли число його
учасникiв дорiвнює двом, i багатьом— при бiльшiй кiлькостi учасникiв.

В основi машинної дiалогової технологiї оброблення iнформацiї лежить
взаємодiя людини i ЕОМ пiд час вирiшення завдання за допомогою переда-
вання i прийому повiдомлень через термiнальнi пристрої. При дiалозi типу
«людина—ЕОМ» метою користувача є отримання результатних даних у
процесi рiшення задачi. Мета використання ЕОМ—надання допомоги ко-
ристувачевi при виконаннi рутинних операцiй.

Якщо ролi учасникiв дiалогу заданi жорстко, то такий дiалог називає-
ться жорстким, наприклад, режим роботи «питання— вiдповiдь» iз зазна-
ченням того, кому з партнерiв належить iнiцiатива. Альтернативна жорс-
тка структура задає безлiч запропонованих варiантiв дiалогу, що представ-
ляються користувачу у виглядi меню, як правило, iєрархiчної структури,
з якого вiн обирає напрямок вирiшення задачi. Такий дiалог називається
гнучким. Вiльним називається дiалог, що дозволяє учасникам спiлкування
обмiнюватися iнформацiєю довiльним чином.

Експлуатацiйнi характеристики дiалогових систем повиннi вiдповiдати
таким вимогам:

— легка адаптацiя користувача до системи;
— одноманiтнiсть обчислювальних, логiчних процедур i термiнологiї;
— постачання користувача довiдковою iнформацiєю та необхiдними

iнструкцiями, виведеними на екран вiдеотермiнала або друкуючий
пристрiй iз зазначенням моментiв отримання допомоги вiд ЕОМ
чи необхiднiсть проведення вiдповiдних дiй;

— використання коротких форм дiалогу;
— наявнiсть захисних засобiв iнформацiї в системi, що реалiзуються

операцiйними системами та спецiальними програмами.
Технологiя оброблення даних в дiалоговому режимi на ЕОМ передба-

чає: органiзацiю в реальному часi безпосереднього дiалогу користувачiв
та машини, в ходi якого ЕОМ iнформує людину про стан розв’язуваної
задачi i надає йому можливiсть активно впливати на хiд її рiшення; забез-
печення реактивностi, тобто оперативної циркуляцiї повiдомлень як мiж
функцiональними завданнями (програмами), так i мiж завданнями i кори-
стувачем; створення для кiнцевих користувачiв (спецiалiстiв управлiння)
досить прозорої дiалогової системи, що вимагає вiд них лише виконання
звичних службових дiй.

Для вирiшення практичних завдань структура дiалогу включає рiзнi
можливi способи обмiну iнформацiєю мiж користувачем i ЕОМ, тобто дiа-
логова система мiстить безлiч запитiв i повiдомлень-вiдповiдей. Кожному
запиту вiдповiдає кiлька альтернативних вiдповiдних повiдомлень. Схе-
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ма дiалогу розробляється зазвичай вiдразу на весь комплекс вирiшуваних
завдань. Кожному користувачевi видiляються окремi частини схеми дiало-
гу з метою автоматичного контролю його повноважень i для запобiгання
несанкцiонованого доступу.

Найбiльш поширеними типами органiзацiї дiалогу є меню, шаблон, ко-
манда, природна мова.

Реалiзацiя дiалогу типу «меню» можлива через виведення на екран
вiдеотермiнала певних функцiй системи.

Вибiр конкретної функцiї користувачем може здiйснюватися:
— набором на клавiатурi необхiдної директиви або її скороченого по-

значення;
— набором на клавiатурi номера необхiдної функцiї;
— пiдведенням курсору в рядок екрану з потрiбною функцiєю;
— натисканням функцiональних клавiш, запрограмованих на реалi-

зацiю даної функцiї.
Шаблон —це режим взаємодiї кiнцевого користувача i ЕОМ, на кожно-

му кроцi якого система сприймає тiльки синтаксично обмежене за фор-
матом вхiдне повiдомлення користувача. Варiанти вiдповiдi користувача
обмежуються форматами, що пред’являються йому на екранi вiдеотермi-
нала. Дiалог може бути реалiзований через:

— вiдображення системою на екранi дисплея формату що вводиться
користувачами повiдомлення;

— резервування мiсця для повiдомлення користувача у текстi повi-
домлення системи на екранi термiналу.

Дiалог «шаблон» використовується для введення даних, значення яких
або зрозумiлi (наприклад, поле для запису дати, прiзвища, назви пiдпри-
ємства i т. iн.), або є професiйними термiнами, вiдомими користувачу з
його предметної областi.

Дiалог типу «команда» iнiцiюється користувачем. При цьому викону-
ється одна з допустимих на даному кроцi дiалогу команда користувача.
Їх перелiк вiдсутнiй на екранi, але легко викликається на екран за допо-
могою спецiальної директиви або функцiональної клавiшi (зазвичай F1).
Пiд час введення помилкової команди (немає у списку, не той формат або
синтаксис) видається повiдомлення про помилку.

Природна мова —це тип дiалогу, при якому запит i вiдповiдь з боку
користувача ведеться мовою, близькою до природної. Користувач вiльно
формулює завдання, але з набором встановлених програмним середови-
щем слiв, фраз i синтаксису мови. Система може уточнювати формулюва-
ння користувача. Рiзновидом дiалогу є мовне спiлкування з системою.

Масове застосування ПЕОМ в режимi дiалогу забезпечує вiдмову вiд
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використання традицiйних паперових носiїв iнформацiї. Використання
ПЕОМ в мiсцях виникнення iнформацiї (на складах, у цехах, у функцiо-
нальних управлiнських вiддiлах та iн.) дозволяє автоматизувати процес
виготовлення та заповнення первинної документацiї. При складаннi пер-
винного документа користувач в дiалоговому режимi за допомогою ПЕОМ
вибирає потрiбну йому з ряду пропонованих системою форму документа
i виводить її на екран монiтора. Подальша робота полягає у заповненнi
форми даними, що вводяться з клавiатури або за допомогою iншого при-
строю введення (свiтлового пера, манiпулятора типу «миша» i т. п.). Данi
можуть бути записанi на жорсткий або гнучкий магнiтний диск. Готовий
документ може бути при необхiдностi виведений на друк.

Дiалогова технологiя для системи оброблення даних на базi ПЕОМ за-
безпечує проведення автоматизованого збору, реєстрацiї та попереднього
оброблення даних безпосередньо на робочих мiсцях спецiалiстiв управлiн-
ня (створення АРМ).

В режимi дiалогу на ПЕОМ може працювати не тiльки оператор, а
й кiнцевий користувач, що знає предметну область розв’язуваної задачi,
здатний вiзуально виявити помилки, як такi, що виникли пiд час введення,
так i не виявленi ранiше безпосередньо в первинних документах [17; 20].

11.3. Мережний режим

Мережа —це сукупнiсть програмних, технiчних i комунiкацiйних засо-
бiв, що забезпечують ефективний розподiл обчислювальних ресурсiв.

Мережа дозволяє:
— побудувати розподiленi сховища iнформацiї (бази даних);
— розширити перелiк вирiшуваних завдань з оброблення iнформацiї;
— пiдвищити надiйнiсть IС за рахунок дублювання роботи ПК;
— створити новi види сервiсного обслуговування, наприклад, еле-

ктронну пошту;
— знизити вартiсть оброблення iнформацiї.

Характеристики мереж:
— вiдкритiсть полягає в забезпеченнi можливостi пiдключення в кон-

тур мережi будь-яких типiв сучасних ПК;
— ресурси. Значимiсть i цiннiсть мережi повиннi визначатися набо-

ром знань, що зберiгаються в нiй, даних i здатнiстю технiчних за-
собiв оперативно їх представляти або обробляти;

— надiйнiсть трактується як забезпечення високого показника «на-
працювання на вiдмову» за рахунок оперативних повiдомлень про
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аварiйний режим, тестування, програмно-логiчний контроль i ду-
блювання технiки;

— динамiчнiсть полягає в мiнiмiзацiї часу вiдгуку мережi на запит;
— iнтерфейс. Передбачається, що мережа забезпечує широкий набiр

сервiсних функцiй з обслуговування користувачiв та надання йому
запитуваних iнформацiйних ресурсiв;

— автономнiсть. Розумiється як можливiсть незалежної роботи ме-
реж рiзних рiвнiв;

— комунiкацiї, до яких пред’являються особливi вимоги, пов’язанi iз
забезпеченням чiткої взаємодiї ПК з будь-якої прийнятої користу-
вачем конфiгурацiї мережi. Мережа забезпечує захист даних вiд
несанкцiонованого доступу, автоматичне вiдновлення працездатно-
стi при аварiйних збоях, високу достовiрнiсть переданої iнформацiї
та обчислювальних процедур.

Найважливiшою характеристикою мережi є топологiя, яка визначає-
ться структурою з’єднання ПК в мережi. Розрiзняють два види тополо-
гiї —фiзична i логiчна. Пiд фiзичною топологiєю розумiється реальна схе-
ма з’єднання вузлiв мережi каналами зв’язку, а пiд логiчною — структура
маршрутiв потокiв даних мiж вузлами.

Найбiльш широко представлена класифiкацiя мережних технологiй за
ознакою «охоплення територiї».

Використання персональних комп’ютерiв (ПК) у складi локальних об-
числювальних мереж (ЛОМ) забезпечує постiйну i оперативну взаємо-
дiю мiж окремими користувачами в межах комерцiйної або науково-
виробничої структури. Всi її компоненти мережi (ПК, канали комунiка-
цiй, засоби зв’язку) фiзично розмiщуються на невеликiй територiї однiєї
органiзацiї або її окремих пiдроздiлiв.

Територiальною (регiональною) називають мережу, комп’ютери якої
знаходяться на великiй вiдстанi один вiд одного, як правило, вiд десяткiв
до сотень кiлометрiв. Iнодi територiальну мережу називають корпоратив-
ною або вiдомчою. Така мережа забезпечує обмiн даними мiж абонентами,
що мають доступ до ресурсiв мережi по рiзним каналам, в тому числi i
супутниковим. Кiлькiсть абонентiв мережi не обмежено. Їм гарантується
надiйний обмiн даними в режимi реального часу, передавання факсiв та
телефонних (телексних) повiдомлень в заданий час, телефонний зв’язок
по супутникових каналах.

Основне завдання глобальної мережi — забезпечення абонентам не
тiльки доступу до комп’ютерних ресурсiв, а й можливостi взаємодiї мiж со-
бою рiзних професiйних груп, розосереджених на великiй територiї [17; 20].
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11.4. Режим реального часу

Режим реального часу —це технологiя, яка забезпечує таку реакцiю
управлiння об’єктом, яка вiдповiдає динамiцi його виробничих процесiв.

У системах реального часу оброблення даних по одному повiдомленню
(запиту) завершується до появи iншого.

Цей режим застосовується для об’єктiв з динамiчними процесами. На-
приклад, обслуговування клiєнтiв у банку з будь-якого набору послуг по-
винно враховувати допустимий час очiкування клiєнта i одночасне обслу-
говування декiлькох клiєнтiв, а також i вкладатися в заданий iнтервал
часу (час реакцiї системи) [17; 20].

11.5. Режим подiлу часу

Режим подiлу часу — технологiя, яка передбачає почергове виконання
процесiв вирiшення рiзних завдань на одному комп’ютерi.

У режимi подiлу часу для оптимального використання ресурси комп’ю-
тера (системи) надаються вiдразу групi користувачiв (або їх програмам)
циклiчно, на короткi промiжки часу.

Виконання завдань вiдбувається так швидко, що користувачу здається,
що вiн один працює з системою.

У режимi подiлу часу можуть бути рiзнi прiоритети. Одночасне ви-
користання ресурсiв системи групою користувачiв дає можливiсть макси-
мального завантаження комп’ютерiв i пристроїв, їх найбiльш ефективного
використання [17; 20].

11.6. Iнтерактивний режим

Iнтерактивний режим передбачає безпосередню взаємодiю користувача
з iнформацiйно-обчислювальною системою, може носити характер запиту
(як правило, регламентованого) або дiалогу з ЕОМ.

Запитний режим необхiдний користувачам для взаємодiї з системою
через значне число абонентських термiнальних пристроїв, у тому числi
вiддалених на значну вiдстань вiд центру оброблення.

Обидва рiзновиди iнтерактивного режиму (запитний, дiалоговий) ґрун-
туються на роботi ЕОМ в режимах реального часу i телеоброблення, якi є
подальшим розвитком режиму розподiлу часу. Тому обов’язковими умова-
ми функцiонування системи в цих режимах є, по-перше, постiйне зберiга-
ння в запам’ятовуючих пристроях ЕОМ необхiдної iнформацiї i програм i
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лише в мiнiмальному обсязi надходження вихiдної iнформацiї вiд абонен-
тiв i, по-друге, наявнiсть у абонентiв вiдповiдних засобiв зв’язку з ЕОМ
для звернення до неї в будь-який момент часу.

Така необхiднiсть зумовлена рiшенням оперативних завдань довiдково-
iнформацiйного характеру, якими є, наприклад, завдання резервування
квиткiв на транспортi, номерiв в готельних комплексах, видача довiдкових
вiдомостей i т. п. ЕОМ у подiбних випадках реалiзує систему масового об-
слуговування, працює в режимi подiлу часу, при якому кiлька незалежних
абонентiв (користувачiв) за допомогою пристроїв введення-виведення ма-
ють у процесi вирiшення своїх завдань безпосереднiй i практично одноча-
сний доступ до ЕОМ.

Цей режим дозволяє диференцiйовано в строго встановленому поряд-
ку надавати кожному користувачевi час для спiлкування з ЕОМ, а пiсля
закiнчення сеансу вiдключати його.

Iнтерактивний режим —це технiка виконання оброблень або обчи-
слень, яка може перериватися iншими операцiями.

Час взаємодiї або переривання є настiльки малим, що користувач може
працювати з системою практично безперервно.

Iнтерактивний режим здiйснюється в системах реального часу. Вiн мо-
же використовуватися для органiзацiї дiалогу (дiалоговий режим). Пiд час
взаємодiї обчислювальних процесiв у мережi здiйснюються транзакцiї.

Транзакцiї —це короткий у часi цикл взаємодiї (об’єктiв, партнерiв),
що включає запит, виконання завдання (або оброблення повiдомлення),
вiдповiдь.

Характерним прикладом транзакцiї є робота в режимi дiалогу, напри-
клад, звернення до бази даних. Вiд одного, комп’ютера до iншого (серверу)
направляється завдання на пошук i оброблення iнформацiї. Пiсля цього в
режимi реального часу передається швидка вiдповiдь [17; 20].

Питання до роздiлу 11

1.Перерахуйте режими оброблення даних.
2.Якi суттєвi особливостi пакетного режиму оброблення даних?
3.Якi суттєвi особливостi дiалогового режиму оброблення даних?
4.Якi суттєвi особливостi мережного режиму оброблення даних?
5.Якi суттєвi особливостi режиму оброблення даних реального часу?
6.Якi суттєвi особливостi режиму оброблення даних подiлу часу?
7.Якi суттєвi особливостi iнтерактивного режиму оброблення даних?
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СТАНДАРТИ УПРАВЛIННЯ ТА РОЗРОБКИ

12.1. Управлiння iнформацiйними технологiями. ITIL i її версiї

В даний час стандартом «де-факто» в областi органiзацiї i управ-
лiння IТ стала Бiблiотека iнфраструктури IТ (Information Technology
Infrastructure Library — ITIL), яка узагальнала в собi кращий мiжнародний
досвiд. Видавцем ITIL є Державна торгова палата (the Office of Government
Commerce —OGC)— британська урядова органiзацiя, що вiдповiдає за пiд-
вищення ефективностi роботи державних структур Великобританiї, а та-
кож за розвиток кооперацiї з компанiями приватного сектора. Також роз-
виток i популяризацiя бiблiотеки пiдтримуються незалежним професiйним
спiвтовариством itSMF (IT Service Management Forum). Ця некомерцiйна
органiзацiя об’єднує як приватних осiб (професiоналiв в областi управлi-
ння IТ), так i органiзацiї, у тому числi компанiї-виробники (наприклад,
компанiї Microsoft, SUN, HP i IBM).

Метою OGC є допомога замовникам з державного сектора економiки
Великобританiї в модернiзацiї їх дiяльностi по закупiвлях i полiпшеннi
обслуговування шляхом максимального використання IТ та iнших iнстру-
ментарiїв. OGC сприяє використанню «передового досвiду» в рiзних сфе-
рах дiяльностi (наприклад, в управлiннi проектами, закупiвлями та IТ-
послугами). ITIL складається з ряду доступних i детальних практичних
посiбникiв для надання ефективних i рацiональних IТ-послуг (сервiсiв).

ITIL визначає цiлi та види дiяльностi, вхiднi i вихiднi параметри ко-
жного з IТ-процесiв в органiзацiї. Однак, ITIL не дає конкретного опи-
су способiв здiйснення цiєї дiяльностi, тому що вони можуть рiзнитися в
кожнiй органiзацiї. Акцент робиться на перевiреному практикою пiдходi,
який може бути реалiзований рiзними способами в залежностi вiд обста-
вин. ITIL не є методом, навпаки, вона пропонує структуровану основу для
планування найчастiше використовуваних процесiв, ролей i видiв дiяльно-
стi, визначаючи зв’язки мiж ними i необхiднi види комунiкацiй.

Створення ITIL викликано необхiднiстю надання високоякiсних по-
слуг, придiляючи при цьому особливу увагу вiдносинам з замовником. IТ-
органiзацiя повинна виконувати угоди, пiдтримуючи хорошi вiдносини з
замовниками та постачальниками.
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Фiлософiя ITIL ґрунтується на стандарти серiї ISO-9000 i загальнi схе-
ми забезпечення якостi (Total Quality Frameworks), якi запропонованi Єв-
ропейською органiзацiєю управлiння якiстю (European Foundation of Quali-
ty Management — EFQM). ITIL пiдтримує цi системи шляхом надання чi-
ткого опису процесiв i передового досвiду управлiння IТ-послугами. Це мо-
же значно скоротити час, необхiдний для проходження сертифiкацiї ISO.

Спочатку ITIL складалася з кiлькох комплектiв книг, в кожному
з яких описувалася конкретна область супроводу та експлуатацiї IТ-
iнфраструктури. Ядром ITIL вважалися десять книг, в яких описувалися
такi областi, як пiдтримка та надання послуг. Бiблiотека включала також
близько 40 iнших книг, що мали вiдношення до управлiння IТ-послугами,
вiд монтажу кабелiв до управлiння вiдносинами з замовником. Для управ-
лiння книгами використовується каталог (book manager). Однак, у поча-
ткових серiях книг питання управлiння IТ-послугами розглядали голов-
ним чином з точки зору IТ. Для заповнення розриву мiж бiзнес-практикою
та IТ-органiзацiєю до бiблiотеки була включена серiя книг, яка розглядає
бiзнес-аспекти управлiння IТ-послугами.

Парадигма ITIL:
— завдання IТ-служби— забезпечення бiзнесу повним набором iн-

формацiйних послуг;
— угода про рiвень надання послуг (Service Level Agreement) — узго-

джений та затверджений документ, на пiдставi якого послуги по-
ставляються бiзнесу;

— якiсть послуги — вимiрювана величина;
— дiяльнiсть IТ-служби органiзовується на пiдставi процесного пiд-

ходу.
Переваги ITIL:
— використання кращих знань i перевiрених практик;
— орiєнтацiя роботи IТ на вирiшення завдань бiзнесу;
— представлення постачальниками послуг IТ-служб для бiзнес-

пiдроздiлiв;
— дiяльнiсть IT, регламентована угодою про рiвень послуг;
— визначення стандартiв i правил для IТ-персоналу;
— нацiленiсть на забезпечення максимально можливої якостi IТ-

послуг для користувачiв;
— впровадження пiдходiв менеджменту якостi в управлiння IТ-

послугами;
— можливiсть пiдтвердити i пояснити вартiсть IТ у вiдповiдностi з

узгодженим рiвнем обслуговування.
ITIL постiйно переробляється i оновлюється, акумулюючи новий досвiд
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i новi знання. Сьогоднi рекомендацiями та методологiями ITIL користує-
ться багато великих компанiй по всьому свiту, пiдвищуючи ефективнiсть
управлiння IТ-iнфраструктурою.

Рис. 12.1. Зiставлення ITIL версiй 2 i 3 та зовнiшнiх стандартiв

Розшифровка абревiатур на рисунку 12.1:
IPPI — плани i полiпшення ITIL-фахiвцем: достатнiсть пропускної

спроможностi i цiлiсностi IТ-послуги (ITIL Practitioner Plan and Improve —
Availability Capacity ITSC);

IPAD— угоди i визначення ITIL-спецiалiстом: управлiння рiвнями фi-
нансових послуг (ITIL Practitioner Agree and Define — Finance SLM);

IPSR— пiдтримка i вiдновлення ITIL-фахiвцем: проблеми служби пiд-
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тримки (ITIL Practitioner Support and Restore — Service Desk Incident
Problem);

IPRC— редакцiя i контроль ITIL-фахiвцем: редакцiя змiн в конфiгура-
цiї (ITIL Practitioner Release and Control — Change Configuration Release);

SDIM— служба пiдтримки i управлiння подiями (Service Desk and Inci-
dent Management);

SLM— управлiння рiвнями послуг (Service Level Management);
RM— управлiння редакцiями (Release Management);
PM— управлiння проблемами (Problem Management);
IT SCM— управлiння цiлiснiстю IТ-послуги (IT Service Continuity

Management);
FM— управлiння фiнансами (Financial Management);
COM— управлiння конфiгурацiєю (Configuration Management);
CHM— управлiння змiнами (Change Management);
CAM— управлiння пропускною здатнiстю (Capacity Management);
AM— управлiння доступнiстю (Availability Management);
SS — стратегiя послуг (Service Strategy);
SD— проектування послуг (Service Design);
ST— перемiщення послуг (Service Transition);
SO— дiя послуг (Service Operation);
CSI — безперервне полiпшення послуг (Continual Service Improvement);
OSA— оперативна пiдтримка i аналiз (Operational Support and

Analysis);
PPO— планування, захист i оптимiзацiя (Planning, Protection and Opti-

mization);
RCV— редакцiя, контроль та затвердження (Release, Control and Vali-

dation);
SOA— пропозицiї та угоди послуг (Service Offerings and Agreements);
ICTIM— управлiння iнфраструктурою IКТ (ICT Infrastructure

Management);
CPDE— сертифiкацiя iнженера з процесiв (Certified Design Process

Engineer) [19].

12.2. ITIL версiї 2

ITIL версiї 2 складається з восьми томiв:
1.Пiдтримка послуг (Service Support).
2.Надання послуг (Service Delivery).
3.Планування впровадження управлiння послугами (Planning to

Implement Service Management).
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4.Управлiння програмами (Application Management).
5. Управлiння iнфраструктурою iнформацiйно-комунiкацiйних техно-

логiй [IКТ] (ICT Infrastructure Management).
6. Управлiння безпекою (Security Management).
7. Управлiння конфiгурацiями ПЗ (Software Asset Management).
8. Бiзнес-перспектива (the Business Perspective).

12.2.1. Пiдтримка послуг

Пiдтримка послуг зосереджується на споживачах IКТ-послуг i гаран-
тує те, що вони мають доступ до послуг, необхiдних для виконання дiло-
вих функцiй. Бiзнесмени, замовники i споживачi — це точки входу в модель
процесу. Вони залученi в службову пiдтримку, наприклад, у запити на змi-
ни, потреби в комунiкацiях i модифiкацiях, труднощi, поставки процесiв.
get Служба пiдтримки функцiонує, як єдина контактна точка для кiнце-
вих користувачiв. Служба пiдтримки намагається знайти просте рiшення
на першому рiвнi, якщо вона не може вирiшити проблему, то пошук рiше-
ння передається на другий-третiй рiвнi. Служба пiдтримки виконує такi
функцiї:

— пiдтримку користувачiв, яка займається обробленням проблемних
запитiв до наданих послуг. Особливостi: одна точка контакту, єди-
на точка входу, єдина точка виходу, простота для користувача,
цiлiснiсть даних, швидкiсний канал зв’язку. Задачi: контроль ви-
рiшення проблеми на всьому промiжку її рiшення та iнформуван-
ня користувача про стан проблеми. Складовi частини: колл-центр
(call center), що обробляє великi обсяги телефонних звернень; слу-
жба допомоги (help desk), яка якомога швидше вирiшує проблеми
на початковому рiвнi; служба пiдтримки (service desk), що вiд-
повiдає за вирiшення всiх питань i iнiцiює запити на змiни, кон-
структивне спiлкування з користувачами, видачу та вiдкликання
лiцензiй, конфiгурацiю i iншi завдання. Служба пiдтримки буває
локальної (local), централiзованої (central) або вiртуальному (vi-
rtual);

— управлiння подiями, яке прагне вiдновити нормальну дiю послуги
якомога швидше i мiнiмiзувати негативний ефект для споживача;

— управлiння проблемами, яке прагне виявити першопричини вiдмов
(проблеми; вiдомi i невiдомi помилки), мiнiмiзувати несприятливi
наслiдки для IТ-iнфраструктури, не допустити повторення подi-
бних випадкiв, а також передбачити можливi причини до їх появи
в реальнiй системi за допомогою аналiзу тенденцiй, зворотнього
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зв’язку вiд служби пiдтримки та вiдомої iнформацiї про потен-
цiйнi проблеми. При виникненнi проблем їх iдентифiкують, опи-
сують, класифiкують, дослiджують i виносять дiагноз. Найчастi-
ше застосовуються дiаграма Ishikawa [також вiдома, як причинно-
наслiдковий дiаграма, дiаграма дерева або дiаграма «риб’ячого
скелета» (fishbone)] i мозковий штурм, пiсля чого формується
мета-модель проблеми;

— управлiння змiнами, яке прагне гарантувати, що стандартизова-
нi методи i процедури використовуються ефективно, з огляду на
вимоги: мiнiмального погiршення послуг, зниження негативного
впливу i економiчного використання видiлених ресурсiв;

— управлiння технологiчними змiнами, яке призначене для додаван-
ня, змiни чи видалення елементiв управлiння, формування звiтно-
стi про змiни i складання розкладу своїх дiй;

— управлiння редакцiями (релiзами), яке використовується для пе-
ревiрки та оновлення ПЗ незалежно вiд платформи i технiчних за-
собiв. Це гарантує, що все ПЗ вiдповiдає вимогам бiзнес-процесiв.
Для простоти пiдтримки використовується поняття релiзiв, якi по-
дiляються на категорiї i види. Категорiї релiзiв: основний релiз
(major release) для програмного або апаратного забезпечення з пов-
ним комплектом виправлень i оновлень; некритичний релiз (minor
release) для виправлення тiльки деяких некритичних помилок i
аварiйний релiз (emergency fixes) для виправлення критичних по-
милок. Види релiзiв: дельта-релiз (delta release) для виправлення
невеликих помилок, пакетний релiз (packaged release) для вибiрко-
вого оновлення кiлькох елементiв i повний релiз (full release) для
оновлення до нової версiї з перевстановлення всiх пакетiв;

— управлiння конфiгурацiєю— процес, що вiдслiдковує всi змiннi еле-
менти системи.

12.2.2. Надання послуг

Надання послуг зосереджується на профiлактичних послугах IКТ i
забезпечує пiдтримку бiзнес-споживачiв. Роздiл складається з наступних
процесiв:

— управлiння рiвнями послуг передбачає безперебiйну iдентифiка-
цiю, монiторинг та огляд рiвнiв IТ-послуг, пiдтримку зв’язкiв, ви-
робництво i пiдтримку каталогу послуг, гарантування вимог без-
перебiйностi;

— управлiння пропускною здатнiстю пiдтримує оптимальне i рента-
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бельне постачання IТ-послуг, допомагаючи органiзацiям зiставля-
ти вимоги та ресурси за наступними напрямками: розмiрностi про-
грами, планування пропускних потужностей, управлiнням робо-
чим навантаженням, попитом, ресурсами i виробництвом;

— управлiння цiлiснiстю IТ-послуги — це профiлактика i скорочення
ризикiв при експлуатацiї, воно включає наступнi кроки: аналiз не-
здiйсненностi, аналiз ризику, оцiнка варiантiв вiдновлення, план
при непередбачених обставинах, тестування та перегляд плану на
регулярнiй основi;

— управлiння доступнiстю показує на скiльки законне впроваджен-
ня нових IТ в структурi органiзацiї, роздiляючи питання на п’ять
рiвнiв: надiйнiсть (reliability), можливiсть пiдтримки (maintai-
nability), можливiсть послуг (serviceability), мiцнiсть (resilience)
i безпека (security);

— управлiння фiнансами дозволяє визначити найкращу цiну (не обо-
в’язково мiнiмальну) i розрахувати вартiсть впровадження IТ-
послуг так, щоб органiзацiя розумiла реальну користь вiд впро-
вадження.

12.2.3. Планування впровадження управлiння послугами

Планування впровадження управлiння послугами намагається забез-
печити практикуючих фахiвцiв iнструментами для зiставлення потреб бi-
знесу та IТ-вимог. Планування використовується також i в iнших роздiлах
ITIL. Компоненти включають:

— створення бачення;
— аналiз органiзацiї;
— встановлення цiлей;
— здiйснення управлiння IТ-послугами.

12.2.4. Управлiння додатками

Управлiння додатками включає пропозицiї щодо пiдвищення якостi IТ-
розробки та пiдтримки життєвого циклу проектiв розробки ПЗ, окремо
розглядає збiр i визначення вимог, якi вiдповiдають бiзнес-завданням.

12.2.5. Управлiння iнфраструктурою iнформацiйних комунiкацiй

Управлiння iнфраструктурою IКТ надає рекомендацiї для аналiзу ви-
мог, планування, проектування, розгортання, управлiння виробництвом та
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технiчної пiдтримки IКТ. Описує тi процеси, якi безпосередньо пов’язанi
з обладнанням IКТ та залученi до надання послуг з ПЗ:

— проектування i планування IКТ (ICT Design and Planning) вiдпо-
вiдають за стратегiю, полiтику та плани IКТ, архiтектуру системи,
архiтектуру управлiння, вивчення можливостей реалiзацiї, бiзнес-
випадки;

— розгортання IКТ (ICT Deployment) забезпечує успiшне управлiння
проектуванням, конструюванням, тестуванням i здачею проектiв у
межах повної програми IКТ;

— дiї IКТ (ICT Operations) забезпечують щоденне технiчне спостере-
ження за iнфраструктурою IКТ;

— технiчна пiдтримка IКТ (ICT Technical Support) виконує кiлька
функцiй: дослiдження, оцiнку, збiр вiдомостей про ринок, прийня-
ття нових концепцiй та пiлотне проектування, технiчну експертизу,
створення документацiї.

12.2.6. Управлiння безпекою

Управлiння безпекою описує структуровану iнформацiйну безпеку в
органiзацiї i заснована на стандартi для управлiння iнформацiйною безпе-
кою ISO/IEC 27002.

Мета: гарантувати вiдповiдну iнформацiйну безпеку, тобто захистити
iнформацiйнi засоби вiд ризикiв i пiдтримувати їх працездатнiсть (гаран-
тування їх конфiденцiйностi, цiлiсностi та придатностi, а також достовiр-
нiсть, вiдповiдальнiсть, неможливостi вiдмови i надiйностi).

12.2.7. Управлiння конфiгурацiями програмного забезпечення

Управлiння конфiгурацiями ПЗ— це комплекс, що складається з лю-
дей, процесiв i технологiй, для видачi лiцензiй на ПЗ та систематичного
вiдслiдковування, оцiнки та управлiння ПЗ.

Мета: скоротити витрати, людськi ресурси i зменшити ризики, пов’я-
занi з володiнням i управлiнням ПЗ. Методи включають:

— пiдтримку лiцензiй на ПЗ;
— iнвентаризацiю та конфiгурацiю ПЗ;
— пiдтримку стандартних полiтик i процедур оточення, розгортання,

конфiгурацiї, використання та iзоляцiї ПЗ.
Управлiння конфiгурацiями ПЗ входить в управлiння конфiгурацiями

IТ, яке включає управлiння апаратними конфiгурацiями i має на увазi
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спостереження за ПЗ i технiчними засобами, якi охоплюють комп’ютери
органiзацiї та мережу.

12.2.8. Бiзнес-перспектива

Для бiзнес-перспектив можна видiлити декiлька основних аспектiв:
— управлiння дiлової цiлiснiстю, яке описує обов’язки i можливостi,

доступнi комерцiйного директора;
— структурнi змiни в IТ-iнфраструктури, якi можуть сильно змiню-

вати метод: комерцiйний директор повинен помiтити цi змiни i га-
рантувати, що вжитi заходи захистять бiзнес вiд несприятливих
побiчних ефектiв;

— радикальна змiна дiлової практики, яка допомагає управляти IТ i
впроваджувати їх у бiзнес;

— спiвпраця та програмування на замовлення (outsourcing) [19].

12.3. ITIL версiї 3

ITIL версiї 3 (травень 2007 р.) складається з п’яти томiв:
1. Стратегiя послуг (ITIL Service Strategy).
2.Проектування послуг (ITIL Service Design).
3.Перемiщення послуг (ITIL Service Transition).
4.Дiя послуг (ITIL Service Operation).
5. Безперервне полiпшення послуг (ITIL Continual Service

Improvement).
Скорочена реалiзацiя ITIL дозволяє застосовувати структуру для не-

великих пiдроздiлiв або вiддiлiв. Вона описує допомiжнi роботи i мiстить
iнформацiю про найбiльш практичнi сфери, але не допускає конфлiкт ро-
лей та обов’язкiв у межах ITIL.

12.3.1. Стратегiя послуг

Початок послуги (в її життєвому циклi) ведеться вiд постачальника
послуг та iнвестора. Зазвичай стратегiя послуг зосереджується на довго-
строковiй допомозi IТ-органiзацiям у впровадженнi та розвитку. Стратегiя
послуг у значнiй мiрi залежить вiд пiдходiв в управлiннi ринком. Перелiк
процесiв з управлiння:

— набором послуг;
— попитом;
— IТ-фiнансами.
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12.3.2. Проектування послуг

Проектування послуг — практичний посiбник з розробки IТ-послуг,
процесiв i iнших сутностей управлiння послугами, зосереджене виключно
на проектуваннi технологiй. Перелiк процесiв з управлiння:

— каталогами послуг;
— рiвнями послуг;
— ризиками;
— пропускною здатнiстю;
— придатнiстю;
— цiлiснiстю послуг;
— iнформацiйною безпекою;
— вiдповiдностями;
— IТ-архiтектурою;
— постачальниками.

12.3.3. Перемiщення послуг

Перемiщення послуг дозволяє оперативно використовувати послуги у
бiзнесi, переносячи «проектну» IТ-модель на звичайнi моделi бiзнесу (busi-
ness as usual — BAU). Перелiк процесiв:

— управлiння конфiгурацiями i наборами послуг;
— затвердження i тестування послуг;
— оцiнка;
— управлiння редакцiями (релiзами) i впровадженнями;
— управлiння змiнами;
— управлiння знаннями.

12.3.4. Дiя послуг

На практицi для узгодження рiвнiв послуг мiж кiнцевими користу-
вачам i замовниками призводять до значних часових i трудовитрат. Дiя
послуг — це частина життєвого циклу, в якому безпосередньо надаються
послуги та цiнностi. Також проводиться монiторинг проблем i баланс мiж
надiйнiстю послуг, їх вартiстю i т. п. Перелiк процесiв:

— управлiння подiями;
— управлiння пригодами;
— управлiння проблемами;
— виконання запитiв;
— управлiння доступом.
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12.3.5. Безперервне полiпшення послуг

Регулювання i перебудова дiлових потреб змiнює IТ-послуги, а безпе-
рервне полiпшення послуг прагне адаптувати IТ-послуги до змiни у потре-
бах бiзнесу. Мета такого полiпшення: пiдвищення ефективнiсть процесiв i
економiя коштiв протягом всього життєвого циклу. Щоб управляти полi-
пшеннями, необхiдно чiтко визначити, чим потрiбно управляти i що вимi-
рювати. Полiпшення послуг потрiбно розглядати так само, як i будь-яку
iншу дiю з послугою. Перелiк процесiв:

— управлiння рiвнями послуг;
— вимiрювання та звiтнiсть послуг;
— постiйне полiпшення послуг [19].

12.4. CALS-технологiї. Проблеми застосування

Iнформацiйна пiдтримка процесiв життєвого циклу виробiв (IПВ) —
росiйськомовний аналог поняття CALS-технологiї (Computer aided Acqui-
sition and Logistics Support). CALS-технологiї (або просто CALS) —
комп’ютерно-орiєнтований процес постачання (сировини i комплектую-
чих) i пiдтримка логiстики— виник у 80-х роках XX столiття для вирi-
шення задачi пiдвищення ефективностi управлiння i планування в проце-
сi замовлення, розробки, органiзацiї виробництва, поставок i експлуатацiї
вiйськової технiки.

CALS— це набiр методик, що дозволяє знайти шляхи пошуку системно-
го пiдходу до процесу виведення на ринок нової продукцiї — вiд проведення
науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт та органiзацiї виро-
бництва до здiйснення комплексу маркетингу, продажiв i пiсляпродажного
обслуговування готових виробiв. Цей метод включає в себе положення си-
стеми якостi i реалiзується у формi проекту.

Подальший розвиток CALS-методу (2000 р.) призвело до розширення
первiсного змiсту абревiатури CALS: Continuous Acquisition and Lifecircle
Support — пiдтримка безперервного життєвого циклу продукцiї як мето-
ду пiдвищення конкурентоспроможностi виробу за рахунок ефективного
управлiння iнформацiєю. Завдання CALS-методу полягає в перетвореннi
життєвого циклу виробу в автоматизований процес шляхом реiнжинiрингу
(реструктуризацiї) процесiв, що входять до нього.

CALS-метод передбачає одноразове введення даних, їх зберiгання в
стандартних форматах, стандартизацiю iнтерфейсiв i електронний обмiн
iнформацiєю мiж усiма органiзацiями та їх пiдроздiлами— учасниками
проекту.
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У визначеннi CALS поняття «безперервний розвиток» передбачає по-
стiйне набуття виробом нових властивостей за рахунок його безперервної
модернiзацiї, що вимагає ефективного контакту мiж постачальником i спо-
живачем. Термiн «пiдтримка життєвого циклу (ЖЦ) виробу» передбачає
органiзацiю взаємодiї мiж учасниками процесу на основi нових iнформа-
цiйних i телекомунiкацiйних технологiй.

Стратегiя CALS передбачає створення iнформацiйного простору пiд-
приємства, що дозволяє зберiгати iнформацiю в електронному виглядi i
виступає як єдине джерело даних для всiх учасникiв ЖЦ виробу. CALS-
метод визначає iнформацiйний простiр (IП) пiдприємства як акумулятор
всiєї iнформацiї про вирiб, як єдине джерело даних про нього (прямий
обмiн даними мiж учасниками ЖЦ виключений), сформований на основi
мiжнародних, державних i галузевих стандартiв.

Стратегiя CALS передбачає два етапи створення єдиного iнформацiй-
ного простору:

— автоматизацiя окремих процесiв життєвого циклу виробу i подан-
ня даних про них в електронному виглядi згiдно з мiжнародними
стандартами;

— iнтеграцiя автоматизованих процесiв i належних до них даних у
складi єдиного iнформацiйного простору.

Для реалiзацiї стратегiї CALS використовуються наступнi методи:
1. Технологiї аналiзу та реiнжинiрингу бiзнес-процесiв — методи рестру-

ктуризацiї функцiонування пiдприємства. Цi технологiї дозволяють коре-
ктно перейти вiд паперового до електронного документообiгу та впрова-
дити в процесi автоматизацiї новi методи розробки виробiв (паралельне
проектування, мiждисциплiнарнi робочi групи i т. п.).

2. Технологiї подання даних про вирiб — методи стандартизованого
представлення в електронному видi даних, що вiдносяться до окремих про-
цесiв ЖЦ виробу.

3. Технологiї iнтеграцiї даних про вирiб — методи iнтеграцiї автомати-
зованих процесiв ЖЦ i належних до них даних.

Для iнтеграцiї всiх даних в рамках IП застосовуються системи управ-
лiння даними про вирiб. Їх завдання— акумулювати всю iнформацiю, яка
створюється прикладними системами, в єдину модель. Процес взаємодiї
цих систем i прикладних систем будується на основi стандартних iнтер-
фейсiв, якi умовно можна роздiлити на чотири групи:

1.Функцiональнi стандарти вiдстежують органiзацiйну процедуру вза-
ємодiї комп’ютерних систем. Наприклад, в стандартi IDEF (Integrate
Computer Automated Manufacturing DEFinition — сiмейство методiв i те-
хнологiй для створення складних систем i проектування комп’ютерних
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систем), IDEF0—моделювання функцiй.
2. Iнформацiйнi стандарти пропонують модель даних, що використову-

ється всiма учасниками життєвого циклу. Наприклад, ISO 10303 STEP.
3. Стандарти на програмну архiтектуру задають архiтектуру си-

стем, необхiдну для органiзацiї взаємодiї без участi людини. Наприклад,
COBRA.

4.Комунiкацiйнi стандарти вказують на спосiб фiзичного передава-
ння даних локальними i глобальними мережами, наприклад, iнтернет-
стандарти.

CALS-методологiя незалежна вiд предметної областi i активно засто-
совується при створеннi складної наукомiсткої продукцiї як вiйськового,
так i цивiльного призначення, термiн життя якої, з урахуванням рiзних
модернiзацiй, становить десятки рокiв. Як правило, вона розробляється
iз залученням численних субпiдрядникiв, i фiлософiя CALS передбачає
прозорi та легкi комунiкацiї виконавцiв один з одним i покупцями [6].

Питання до роздiлу 12

1.Що таке ITIL? Для чого вона використовується?
2.Порiвняйте ITIL версiй 2 i 3.
3. З яких елементiв складається пiдтримка послуг (ITIL в. 2)?
4. З яких елементiв складається надання послуг (ITIL в. 2)?
5. З яких елементiв складається планування впровадження управлiння

послугами (ITIL в. 2)?
6. За якими критерiями проводиться управлiння додатками (ITIL в. 2)?
7. За якими критерiями проводиться управлiння iнфраструктурою IКТ

(ITIL в. 2)?
8. За якими критерiями проводиться управлiння безпекою (ITIL в. 2)?
9. За якими критерiями проводиться управлiння конфiгурацiями

(ITIL в. 2)?
10. З яких елементiв складається бiзнес-перспектива (ITIL в. 2)?
11. Вкажiть склад стратегiї послуг (ITIL в. 3).
12. Вкажiть склад проектування послуг (ITIL в. 3).
13. Вкажiть склад перемiщення послуг (ITIL в. 3).
14. Вкажiть склад дiї послуг (ITIL в. 3).
15. Вкажiть склад безперервного полiпшення послуг (ITIL в. 3).
16.Що таке CALS-технологiї?
17.Перерахуйте методи реалiзацiї CALS-технологiй.



Роздiл 13

КРИТЕРIЇ ОЦIНКИ

13.1. Загальнi пiдходи до оцiнки

Як досить унiверсальний загальний критерiй ефективностi будь-яких
видiв технологiй можна використовувати економiю часу, яка досягається
в результатi їх практичного використання.

Ефективнiсть даного критерiю особливо добре виявляється на прикладi
IТ, пов’язаних з найбiльш масовими iнформацiйними процесами, оптимiза-
цiя яких повинна дати найбiльшу економiю часу саме завдяки їх широкому
i багаторазовому використанню [21; 24].

13.2. Оцiнка рiвня iнформацiйної технологiї

Рiвень IТ, якi використовуються, може бути оцiнений на основi якiсних
i кiлькiсних характеристик.

До якiсних характеристик вiдноситься, наприклад:
— рiвень автоматизацiї в реалiзацiї окремих фаз у роботi з iнформацi-

єю (збирання, накопичення, зберiгання, передавання, оброблення,
видача);

— платформа в органiзацiї АIТ;
— ступiнь iнтеграцiї видiв IТ;
— використання електронного документообiгу, сучасних засобiв теле-

комунiкацiй та iншi.
Кiлькiснi характеристики IТ заснованi на використаннi показникiв

оцiнки якостi, наприклад, надiйностi, мобiльностi, можливостi модифiка-
цiї, ефективностi i т. iн. Нижче розглядаються показники, пов’язанi з еко-
номiчною ефективнiстю [21; 24].

13.3. Критерiї ефективностi застосування

Ефективнiсть — одне з найбiльш загальних економiчних понять, що не
мають поки що, єдиного загальновизнаного визначення. Вона є однiєю з
можливих характеристик якостi системи, а саме її характеристика з точки
зору спiввiдношення витрат i результатiв функцiонування системи.
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Надалi будемо розумiти пiд ефективнiстю IТ мiру спiввiдношення ви-
трат i результатiв застосування IТ.

В якостi основних показникiв ефективностi часто розглядають пока-
зники економiчної ефективностi: економiчний ефект, коефiцiєнт економi-
чної ефективностi капiтальних вкладень, термiн окупностi капiтальних
вкладень i т. iн.

Економiчний ефект —результат впровадження якого-небудь заходу,
виражений у вартiснiй формi, у виглядi економiї вiд його здiйснення.

Так, для органiзацiй, що використовують IТ, основними джерелами
економiї є:

— полiпшення показникiв їх основної дiяльностi, що вiдбувається в
результатi використання АIТ;

— скорочення термiнiв освоєння нових IТ за рахунок покращених ер-
гономiчних характеристик;

— скорочення витрат машинного часу та iнших ресурсiв на налаго-
дження i введення завдань в експлуатацiю при впровадженнi но-
вого iнструментарiю IТ;

— пiдвищення технiчного рiвня, якостi та обсягiв iнформацiйно-
обчислювальних робiт;

— збiльшення обсягiв i скорочення строкiв перероблення iнформацiї;
— пiдвищення коефiцiєнта використання обчислювальних ресурсiв,

засобiв пiдготовки та передавання iнформацiї;
— зменшення чисельностi персоналу, в тому числi висококвалiфiкова-

ного, зайнятого обслуговуванням програмних засобiв, автоматизо-
ваних систем, систем оброблення iнформацiї, переробки та надання
iнформацiї;

— зниження трудомiсткостi робiт програмiстiв при програмуван-
нi прикладних задач з використанням нових IТ в органiзацiї-
споживачi IТ;

— зниження витрат на експлуатацiйнi матерiали.
Коефiцiєнт економiчної ефективностi капiтальних вкладень показує

величину рiчного приросту прибутку, що утворюється в результатi виро-
бництва або експлуатацiї IТ, на одну грошову одиницю одноразових капi-
тальних вкладень.

Термiн окупностi (величина, зворотна коефiцiєнту ефективностi) — по-
казник ефективностi використання капiталовкладень — представляє собою
перiод часу, протягом якого виробленi витрати на iнформацiйнi технологiї
окуповуються отриманим ефектом.

Визначення ефективностi IТ засноване на принципах оцiнки економi-
чної ефективностi виробництва та використання в народному господарствi
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нової технiки, з урахуванням специфiки IТ.
Попереднiй економiчний ефект розраховується до виконання розробки

IТ на основi даних технiчних пропозицiй i прогнозу використання. Попе-
реднiй ефект є елементом технiко-економiчного обґрунтування розробки
IТ i використовується при плануваннi розробки та їх впровадженнi.

Потенцiйний економiчний ефект розраховується по закiнченнi розроб-
ки на основi досягнутих технiко-економiчних характеристик i прогнозних
даних про максимальнi обсяги використання IТ.

Потенцiйний ефект використовується при оцiнцi дiяльностi органiзацiї
розробникiв IТ.

Гарантований економiчний ефект розраховується у виглядi гарантова-
ного економiчного ефекту для конкретного об’єкта впровадження i загаль-
ного гарантованого впровадження по ряду об’єктiв.

Гарантований економiчний ефект для конкретного об’єкта впровадже-
ння розраховується пiсля закiнчення розробки для одного впровадження
на основi даних про гарантований розробником питомий ефект вiд засто-
сування IТ та гарантованих користувачем термiнах i рiчному обсязi вико-
ристання IТ.

Гарантований ефект вiд одного впровадження IТ розраховується
при оформленнi договiрних вiдносин мiж органiзацiєю-розробником i
органiзацiєю-користувачем. Гарантований загальний ефект служить для
обґрунтування цiни на IТ, вибору варiанту їх виробництва та впровадже-
ння.

Фактичний економiчний ефект розраховується на основi даних облiку
i зiставлення витрат i результатiв при конкретних застосуваннях IТ.

Фактичний ефект використовується для оцiнки дiяльностi органiзацiй,
якi розробляють, впроваджують i використовують IТ, для визначення роз-
мiрiв вiдрахувань до фондiв економiчного стимулювання, а також для ана-
лiзу ефективностi функцiонування IТ та вироблення технiчних пропозицiй
з удосконалення IТ та умов їх застосування.

Показники економiчної ефективностi IТ визначаються на основi еконо-
мiчної оцiнки результатiв впливу IТ на:

— кiнцевий результат їх використання;
— технологiчнi процеси пiдготовлення, передавання, перероблення

даних в обчислювальних системах;
— технологiчний процес створення нових видiв IТ [21; 24].
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13.4. Розрахунок економiчного ефекту при впровадженнi

Сучаснi IТ забезпечуються засобами комп’ютерної i комунiкацiйної те-
хнiки. Природно, що їх використання вимагає капiтальних вкладень (при-
дбання технiки, ПЗ та iн.) Тому, впровадження IТ має передувати еконо-
мiчне обґрунтування доцiльностi їх застосування, обґрунтування вибору
платформи i т. iн. Iншими словами, повинна бути розрахована ефектив-
нiсть застосування IТ.

Пiд ефективнiстю автоматизованого перетворення iнформацiї розумi-
ють доцiльнiсть застосування засобiв обчислювальної та органiзацiйної те-
хнiки при формуваннi, передаваннi та обробленнi даних.

Розрiзняють розрахункову та фактичну ефективностi.
Розрахункова ефективнiсть визначається на стадiї проектування авто-

матизацiї iнформацiйних робiт. Фактична ефективнiсть розраховується
за результатами впровадження АIТ.

Узагальненим критерiєм економiчної ефективностi є мiнiмум витрат
живої i матерiалiзованої працi. При цьому встановлено, що чим бiльше
дiлянок прикладних робiт автоматизовано, тим ефективнiше використо-
вується технiчне та програмне забезпечення.

Економiчний ефект вiд впровадження обчислювальної та органiзацiй-
ної технiки подiляють на прямий i непрямий.

Пiд прямою економiчною ефективнiстю IТ розумiють економiю
матерiально-трудових ресурсiв i грошових коштiв, отриману в результатi
скорочення чисельностi персоналу, пов’язаного з реалiзацiєю iнформацiй-
них задач (управлiнський персонал, iнженерно-технiчний персонал i т. iн.),
зменшення фонду заробiтної плати, витрат основних i допомiжних мате-
рiалiв внаслiдок автоматизацiї конкретних видiв iнформацiйних робiт.

Непряма ефективнiсть проявляється в кiнцевих результатах дiяльностi
органiзацiй. Наприклад, в управлiнськiй дiяльностi її локальними крите-
рiями можуть бути: скорочення термiнiв складання зведень, пiдвищення
якостi планово-облiкових i аналiтичних робiт, скорочення документообiгу,
пiдвищення культури та продуктивностi працi i т. iн. При аналiзi непрямої
ефективностi основним показником є пiдвищення якостi управлiння, яке,
як i при прямiй економiчнiй ефективностi, веде до економiї живої i ма-
терiалiзованої працi. Обидва види розглянутої економiчної ефективностi
взаємопов’язанi.

Економiчну ефективнiсть визначають за допомогою трудових та вар-
тiсних показникiв.

Основним при розрахунках є метод зiставлення даних базисного i звi-
тного перiодiв.
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В якостi базисного перiоду при перекладi окремих робiт на автомати-
зацiю беруть витрати на оброблення iнформацiї до впровадження IТ (при
ручнiй обробцi), а при вдосконаленнi дiючої системи автоматизацiї iнфор-
мацiйних робiт — витрати на оброблення iнформацiї при досягнутому рiвнi
автоматизацiї. При цьому користуються абсолютними i вiдносними пока-
зниками.

Наприклад, на ручне оброблення документiв слiд витратити 100
чол./год. (T0), а при використаннi IТ— 10 чол./год. (T1).

Абсолютний показник економiчної ефективностi TЕК становить:
TЕК = T0 – T1 = 100 – 10 = 90 чол./год.
Вiдносний iндекс продуктивностi працi JПП = 0,1 означає, що для обро-

блення документiв при автоматизацiї потрiбно в порiвняннi з ручним обро-
бленням тiльки 10% часу.

Використовуючи вiдносний iндекс продуктивностi працi JПП , можна
визначити вiдносний показник економiї трудових витрат. У прикладi, при
обробцi документiв в результатi застосування IТ економiя складе 90%.

Поряд з трудовими показниками, розраховуються i вартiснi показники,
тобто визначаються витрати (у грошовому виразi) на оброблення iнфор-
мацiї при базисному (C0) i звiтному (C1) варiантах.

Абсолютний показник вартостi CЕК визначається спiввiдношенням:
CЕК = C1 – C0.
Iндекс вартостi витрат розраховується за формулою:
Jвар. вит. = C1 / C0.
Термiн окупностi витрат Tок. встановлюється за формулою:
Tок. = [(З0 + П 0) · Kеф.] / (C1 – C0),
де З0 — витрати на технiчне забезпечення;
П 0 — витрати на ПЗ;
Kеф. —коефiцiєнт ефективностi [21; 24].

Питання до роздiлу 13

1.Охарактеризуйте загальнi пiдходи до оцiнки IТ.
2.Як оцiнюються рiвнi IТ?
3.Якi критерiї використовуються для оцiнювання ефективностi засто-

сування IТ?
4.Перерахуйте характеристики, якi використовуються при розрахунку

економiчного ефекту вiд впровадження IТ.



ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

АВТОМАТИЗАЦIЯ
пiдтримки прийняття рiшень, 36
управлiнської дiяльностi, 35

АДМIНIСТРАТОР, 66
АПАРАТ

управлiння, 28
АРМ, 85
АТРИБУТ, 76
АУДIОПОШТА, 89

БАЗА
даних, 66, 69, 89, 97

локальна, 67
розподiлена, 67

знань, 104
моделей, 98

БАНК
даних, 65

локальний, 67
розподiлений, 67
технiчна основа, 66

БIЗНЕС-ФУНКЦIЯ, 43

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
«багато до багатьох», 70
«один до багатьох», 70
«один до одного», 69

ВIДЕОТЕКСТ, 91

ГРАМОТНIСТЬ
iнформацiйна, 42
комп’ютерна, 42

ГРАФIКА
комп’ютерна, 38

ДАНI, 12
зберiгання, 65
збiр, 65
оброблення, 65

електронне, 35
задачi, 64
особливостi, 64

ДIЯЛЬНIСТЬ
виробнича, 23
кадрова, 23
маркетингова, 23
фiнансова, 23

ЕФЕКТ
економiчний, 129

ЕФЕКТИВНIСТЬ, 128
розрахункова, 131
фактична, 131

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯсистеми
iнформацiйне, 13
математичне, 16
органiзацiйне, 16
правове, 17
програмне, 16
технiчне, 15

технологiї
ергономiчне, 34
iнформацiйне, 31
лiнгвiстичне, 32
математичне, 33
органiзацiйне, 33
правове, 33
програмне, 32
технiчне, 32
технологiчне, 31

ЗАВДАННЯ
неструктуроване, 18
неформалiзоване, 18
структуроване, 18
структуроване частково, 19
формалiзоване, 18

ЗАСIБ
методичний, 66
мовний, 66

ЗВ’ЯЗОК, 75
факсимiльний, 93

ЗВIТ
надзвичайний, 84
пiдсумковий, 83
порiвняльний, 84
регулярний, 83
спецiальний, 83
створення, 65

ЗНАННЯ, 105
глибиннi, 105
класи, 105
користувача, 101
поверхневi, 105

ЗОБРАЖЕННЯ
анiмацiйне, 38
демонстрацiйне, 38
зберiгання, 91

IНТЕЛЕКТ
штучний, 102



134 Предметний покажчик

IНТЕРПРЕТАТОР, 104
IНТЕРФЕЙС, 38

SILK, 39
WIMP, 39
бiометричний, 39
графiчний, 39
громадський, 39
командний, 39
користувача, 103
мережний, 39
мiмiчний, 39
мовний, 39
семантичний, 39

IНФОРМАЦIЯ, 12, 25
зберiгання, 30
збiр, 29
накопичення, 30
оброблення, 30
передавання, 29
реєстрацiя, 29

КАЛЕНДАР
електронний, 90

КОДУВАННЯ
машинне, 30

КОМАНДА, 110
КОНФЕРЕНЦIЯ

аудiо-, 91
вiдео-, 92

1-вiдео, 1-аудiо, 92
1-вiдео, 2-аудiо, 92
2-вiдео, 2-аудiо, 92

комп’ютерна, 90
теле-, 91

КОРИСТУВАЧ
кiнцевий, 67

МЕНЕДЖЕР, 46
оперативний, 46
середньої ланки, 46
старший, 46

МЕНЮ, 110
МЕРЕЖА, 111

глобальна, 78, 112
локальна, 112
регiональна, 112
територiальна, 112

МЕТОДОЛОГIЯ
ITIL, 115

версiя 2, 118
версiя 3, 123
описання, 115
парадигма, 116
переваги, 116

МИША, 111
МОВА

користувача, 100
повiдомлень, 100
природна, 110

МОДЕЛЬ
бази даних

iєрархiчна, 70
концептуальна, 74
мережна, 71
реляцiйна, 71

даних, 69

детермiнiстська, 99
знань, 105
математична, 100
оперативна, 99
описова, 99
оптимiзацiйна, 98
продукцiйна, 105
семантична, 105
спецiалiзована, 99
стохастична, 99
стратегiчна, 99
тактична, 99
унiверсальна, 99

МОДУЛЬ
управлiння системою, 104

МУЛЬТИПЛIКАЦIЯ, 101

ОБ’ЄКТ
управлiння, 28

ОЗНАКА
функцiональна, 22

ОПЕРАЦIЯ, 43
стандартна, 43

ОФIС
електронний, 36

ПАКЕТ
прикладних програм, 36

ПЕРСОНАЛ
обслуговуючий, 66

ПОШТА
аудiо-, 89
електронна, 80, 89

ПРОЕКТ
технiчний, 68

впровадження, 69
робочий, 69

ПРОЕКТУВАННЯ
технiчне, 68

ПРОСТIР
iнформацiйний, 126

ПРОЦЕСОР
табличний, 90, 94
текстовий, 89, 93

РЕЖИМ
дiалоговий, 108
iнтерактивний, 113

дiалоговий, 113
запитний, 113

мережний, 111
пакетний, 108
подiлу часу, 113
реального часу, 113

РЕЛIЗ, 120
аварiйний, 120
дельта-, 120
некритичний, 120
основний, 120
пакетний, 120
повний, 120

РIШЕННЯ
пiдтримка

експертна, 36
прийняття, 30



Предметний покажчик 135

СИСТЕМА, 9
iнформацiйна, 9

автоматизована, 20
автоматична, 20
бухгалтерська, 60
взаємозв’язки, 55
виробнича, 58
для поради, 21
експертна, 20, 102
застосування, 42
збуту, 57
iнтегрована, 22
керуюча, 21
класифiкацiя, 18, 20–22
корпоративна, 22
маркетингу, 57
модельна, 19
неформальна, 22
оброблення транзакцiй, 47
операцiйного рiвня, 44
офiсна, 50
ППР, 53
ППСР, 54
пiдсистеми, 13
пiдтипи, 47
процеси, 11
роботи зi знаннями, 45, 50
розвиток, 10
ручна, 20
САПР, 22
стратегiчна, 46
структура, 13
управлiння людськими ресурсами,

61
управлiння органiзацiйного, 21
управлiння ТП, 22
управлiнська, 52
управлiнського рiвня, 45
фiнансова, 60
формальна, 22

iнформацiйно-вирiшальна, 20
iнформацiйно-пошукова, 20
управлiння

базою даних (СУБД), 65, 72, 97
базою моделей (СУБМ), 97
даними, 98
iнтерфейсом, 100

СЛУЖБА
пiдтримки, 119

вiртуальна, 119
локальна, 119
централiзована, 119

СТАНДАРТ
iнформацiйний, 127
комунiкацiйний, 127
програмної архiтектури, 127

функцiональний, 126
СУТНIСТЬ, 75

ТЕРМIН
окупностi, 129

ТЕХНОЛОГIЯ, 25
«клiєнт-сервер», 76

AS-модель, 77
DBS-модель, 77
RDA-модель, 77

CALS, 125
iнформацiйна, 25

автоматизацiї офiсу, 7, 88
автоматизована, 25, 28
багаторiвнева, 41
дiалогова, 39
експертних систем, 7, 102
iнструментарiй, 26
класифiкацiя, 35
критерiї ефективностi, 128
мета, 25
мультимедiа, 38
нова, 35
оброблення даних, 6, 64
оцiнка, 128
пакетна, 39
пiдтримки прийняття рiшення, 7, 96
рiвень, 128
розподiлена, 41
розрахунок ефективностi, 131
складовi, 26
структура, 31
традицiйна, 35
управлiння, 7, 83
функцiї, 28

спiлкування користувачiв, 76
спiльних ресурсiв, 76

ТОПОЛОГIЯ
логiчна, 112
фiзична, 112

ТРАНЗАКЦIЯ, 114

ФРЕЙМ, 106

ЦИКЛ
життєвий, 126

ШАБЛОН, 110
ШТУРМ

мозковий, 120



ЛIТЕРАТУРА

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учебник
/ под ред. проф. Г.А.Титоренко. —М. : Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

2. Барановская, Т.П. Информационные системы и технологии в экономике :
Учебник / Т.П.Барановская, В.И.Лойко и др. —М. : Финансы и статисти-
ка, 2003. — 416 с.

3. Дудорин, В.И. Информатика в развитии ресурсов производства : Учебное
пособие для студентов спец. «Менеджмент». —М. : Издательство ГУУ,
2000. — 65 с.

4. Избачков,Ю.С. Информационные системы : Учебник для вузов /
Ю.С.Избачков, В.Н.Петров. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2006. — 656 с.

5. Информатика / под ред. проф. Н.В.Макаровой. —М. : Финансы и стати-
стика, 1999. — 768 с.

6. Информационно-вычислительные системы в машиностроении CALS-
технологии / Ю.М.Соломенцев, В. Г.Митрофанов, В.В.Павлов,
А.В. Рыбаков. —М. : Наука, 2003. — 292 с.

7. Информационные технологии (для экономиста) : Учебное пособие / под ред.
А.К.Волкова. —М. : ИНФРА, 2001. — 310 с.

8. Информационные технологии управления : Учебное пособие для ВУЗов /
под ред. Г.А.Титоренко. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с.

9. Карминский,А.М. Информатизация бизнеса / А.М.Карминский,
П.В.Нестеров. —М. : Финансы и статистика, 1997. — 416 с.

10. Козырев,А.А. Информационные технологии в экономике и управлении :
Учебник. — СПб. : Издательство Михайлова, 2000. — 300 с.

11. Корнеев,И.К. Информационные технологии в управлении : Учебное посо-
бие / И.К.Корнеев, Т.А. Година. —М. : ЗАО Финстатинформ, 1999. — 47 с.

12. Корнеев,И.К. Информационные технологии в управлении / И.К.Корнеев,
В.А.Машурцев. —М. : ИНФРА, 2001. — 158 с.

13. Коуров,Л.В. Информационные технологии. —М. : Амалфея, 2000. — 192 с.



Лiтература 137

14. Лондон,Дж. Управление информационными системами / Дж.Лондон,
Г.Лондон; пер. с англ. под ред. Д.Р.Трутнева. — 7-е изд. — СПб. : Питер,
2005. — 912 с.

15. Меняев,М.Ф. Информационные технологии управления : Учебное пособие :
в 3 кн. —Кн. 3: Системы управления организацией. —М. : Омега, 2003. —
464 с.

16. Мишенин,А.И. Теория экономических информационных систем : Уче-
бник. —М. : Финансы и статистика, 2002. — 240 с.

17. Основы современных компьютерных технологий : Учебное пособие / под
ред. А.Д.Хомоненко. — СПб. : КОРОНА-Принт, 2002. — 448 с.

18. Петров, В.Н. Информационные системы. —СПб. : Питер, 2003. — 688 с.

19. Поддержка услуг. Библиотека ITIL : Том 1. —М. : Ай-Теко, 2006. — 416 с.

20. Попов, В.А. Практикум по Интернет-технологиям : Учебный курс. — СПб. :
Питер, 2002. — 480 с.

21. Рагулин,П. Г. Информационные технологии : Электронный учебник. —
Владивосток : ТИДОТ Дальневост. ун-та, 2004. — 208 с.

22. Семёнов,М.И. Автоматизированные информационные технологии в эконо-
мике : Учебник / М.И.Семёнов и др. —М. : Финансы и статистика, 2003. —
416 с.

23. Советов, Б.Я. Информационные технологии : Учебник для ВУЗов /
Б.Я.Советов, В.В.Цехановский. —М. : Высшая школа, 2003. — 263 с.

24. Соколова, Г.Н. Информационные технологии экономического анализа. —
М. : Экзамен, 2002. — 320 с.

25. Стрелец,И.А. Новая экономика и информационные технологии. —М. : Эк-
замен, 2003. — 256 с.

26. Тельнов,Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике :
Учебное пособие. —М. : СИНТЕГ, 2002. — 316 с.

27. Уткин,В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : Уче-
бник. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 335 с.

28. Хотинская, Г.И. Информационные технологии управления : Учебное посо-
бие. —М. : Дело и Сервис, 2003. — 128 с.

29. Черкасов,Ю.М. Информационные технологии управления : Учебное посо-
бие. —М. : Инфра-М, 2001. — 215 с.



.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Соколов Володимир Юрiйович

Iнформацiйнi системи i технологiї
Навчальний посiбник

Редактор В.В. Богуш
Коректор Л. М. Чуйко

Дизайн обкладинки Є.Ю. Велiгiн

Пiдписано до друку 25.05.2010 р. Формат 70×100/16.
Папiр офсетний. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 6.
Наклад 350 прим. Замовлення 64.

Видавець та виробник
Нацiональний унiверситет оборони України

Київ, пр.Повiтрофлотський, 28.
Свiдоцтво суб’єкта видавничої справи серiя ДК №2205 вiд 02.06.2005 р.






	ВСТУП
	АБРЕВІАТУРИ
	Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. ЇЇ СТРУКТУРА
	1.1.  Поняття інформаційної системи
	1.2.  Етапи розвитку інформаційних систем
	1.3.  Процеси, що протікають в інформаційних системах
	1.4.  Структура інформаційної системи
	1.4.1.  Інформаційне забезпечення
	1.4.2.  Технічне забезпечення
	1.4.3.  Математичне та програмне забезпечення
	1.4.4.  Організаційне забезпечення
	1.4.5.  Правове забезпечення

	Питання до розділу 1

	Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
	2.1.  Класифікація за ознакою структурованості задач
	2.2.  Класифікація за ступенем автоматизації
	2.3.  Класифікація за характером використання інформації
	2.4.  Класифікація за сферою застосування
	2.5.  Класифікація за формальністю
	2.6.  Класифікація за функціональною ознакою і рівнями управління
	Питання до розділу 2

	Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
	3.1.  Поняття інформаційної технології
	3.2.  Етапи розвитку автоматизованих інформаційних технологій
	3.3.  Інструментарій інформаційної технології
	3.4.  Складові інформаційної технології
	3.5.  Функції автоматизованої інформаційної технології
	3.6.  Структура автоматизованої інформаційної технології
	Питання до розділу 3

	Розділ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
	4.1.  Класифікація за способом реалізації систем
	4.2.  Класифікація за ступенем охоплення завдань управління
	4.3.  Класифікація за класом реалізованих технологічних операцій
	4.4.  Класифікація за типом інтерфейсу користувача
	4.5.  Класифікація за способом побудови комп'ютерної мережі
	Питання до розділу 4

	Розділ 5. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
	5.1.  Загальні принципи застосування інформаційних систем
	5.2.  Основні інформаційні системи в організаціях
	5.3.  Підтипи інформаційних систем
	5.4.  Системи оброблення транзакцій
	5.5.  Системи роботи зі знаннями та офісні системи
	5.6.  Управлінські інформаційні системи
	5.7.  Системи підтримки прийняття рішень
	5.8.  Системи підтримки прийняття стратегічних рішень
	5.9.  Взаємозв'язок різних типів інформаційних систем
	5.10.  Системи збуту та маркетингу
	5.11.  Виробничі інформаційні системи
	5.12.  Фінансові та бухгалтерські системи
	5.13.  Системи управління людськими ресурсами
	Питання до розділу 5

	Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ. СУБД
	6.1.  Призначення
	6.1.1.  Задачі і особливості оброблення даних
	6.1.2.  Основні компоненти

	6.2.  Банки даних, їх особливості, етапи розробки
	6.3.  Бази даних. Моделі даних
	6.4.  Система управління базами даних і її функції
	6.5.  Концептуальні моделі даних в базах даних
	6.5.1.  Види концептуальних моделей
	6.5.2.  Модель сутність-зв'язок

	6.6.  Інтегровані технології в розподілених системах
	Питання до розділу 6

	Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
	7.1.  Призначення, основні компоненти
	7.2.  Автоматизоване робоче місце фахівця
	Питання до розділу 7

	Розділ 8. ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
	8.1.  Призначення
	8.2.  Основні компоненти
	8.3.  Технологія оброблення текстової інформації
	8.4.  Технологія оброблення табличної інформації
	Питання до розділу 8

	Розділ 9. ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
	9.1.  Призначення
	9.2.  Основні компоненти
	Питання до розділу 9

	Розділ 10. ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
	10.1.  Призначення
	10.2.  Основні компоненти
	10.3.  Моделі знань
	Питання до розділу 10

	Розділ 11. РЕЖИМИ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
	11.1.  Пакетний режим
	11.2.  Діалоговий режим
	11.3.  Мережний режим
	11.4.  Режим реального часу
	11.5.  Режим поділу часу
	11.6.  Інтерактивний режим
	Питання до розділу 11

	Розділ 12. СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗРОБКИ
	12.1.  Управління інформаційними технологіями. ITIL і її версії
	12.2.  ITIL версії 2
	12.2.1.  Підтримка послуг
	12.2.2.  Надання послуг
	12.2.3.  Планування впровадження управління послугами
	12.2.4.  Управління додатками
	12.2.5.  Управління інфраструктурою інформаційних комунікацій
	12.2.6.  Управління безпекою
	12.2.7.  Управління конфігураціями програмного забезпечення
	12.2.8.  Бізнес-перспектива

	12.3.  ITIL версії 3
	12.3.1.  Стратегія послуг
	12.3.2.  Проектування послуг
	12.3.3.  Переміщення послуг
	12.3.4.  Дія послуг
	12.3.5.  Безперервне поліпшення послуг

	12.4.  CALS-технології. Проблеми застосування
	Питання до розділу 12

	Розділ 13. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
	13.1.  Загальні підходи до оцінки
	13.2.  Оцінка рівня інформаційної технології
	13.3.  Критерії ефективності застосування
	13.4.  Розрахунок економічного ефекту при впровадженні
	Питання до розділу 13

	ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
	ЛІТЕРАТУРА

