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План проведення заняття

№ зп Навчальні питання, та короткий їх зміст
Час, 
хв

Дії викладача та тих, що навчаються

І

ІІ

ІІІ

Вступ
1. Прийом навчальної групи.

2. Зв'язок з матеріалами заняття, що 
вивчалось раніше.

3. Тема: «Типове проектування та 
автоматизація проектування ІС».
Мета: ознайомити з загальною 
характеристикою та методами 
елементного підходу до створення ІС, 
суттю компонентної технології 
створення ІС та способами прив’язки 
пакетів прикладних програм.

Основна частина
1. Загальна характеристика елементного 
підходу до створення інформаційної системи
2. Методи елементного проектування 
інформаційних систем
3. Суть компонентної технології створення 
інформаційних систем
4. Способи прив’язки пакета прикладних 
програм
5. Особливості методу об’єктного 
проектування
6. Характеристика ГІС систем. Планування та 
впровадження ГІС ІС на підприємствах 
зв’язку.

Заключна частина
Підведення підсумків

Відповіді на запитання 

Завдання на самостійну підготовку

Тема і місце наступного заняття: 
«Програмний засіб структурного 
моделювання процесів «RAMUS»

5

5

10

5

5

5

5

28

5

10

5
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Перевірка наявності студентів та 
готовність їх до заняття.
Нагадую тему попереднього заняття та 
пов’язую його з сьогоднішнім заняттям. 
Актуальність заняття.

Оголошую тему, мету заняття та 
навчальні питання.
Оголошую порядок проведення заняття.

Матеріал викладати у  темпі, що дозволяє 
вести записи, основні положення, 
визначення.
Даю під запис за необхідністю 
визначений матеріал.
За необхідності наводжу приклади з 
практики.
Короткий висновок першого питання.

Нагадую тему заняття її зміст (навчальні 
питання).
Визначаю ступінь досягнення мети 
заняття.
(Визначаю позитивні сторони заняття та 
загальні недоліки)
Відповідаю на запитання студентів
Видаю завдання на самостійну 
підготовку
Оголошую тему, час і місце проведення 
заняття

____ к.т.н., доц. кафедри ІК    Недашківський О.Л.____________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис, ініціали, прізвище)
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Лекція 12. ТИПОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ПЛАН
1. Загальна характеристика та методи елементного підходу до створення 

інформаційних систем (ІС);

2. Суть компонентної технології створення ІС;

3. Способи прив’язки пакета прикладних програм;

4. Особливості методу об’єктного проектування;

5. Характеристика ГІС систем. Планування та впровадження ГІС ІС на 

підприємствах зв’язку.

§ 12.1. Загальна характеристика елементного підходу

 до створення інформаційної системи

На основі розглянутого матеріалу можна зазначити, що процес створення 

інформаційної системи є складний і потребує великих трудових і грошових 

витрат. Тому все більшого значення набувають питання скорочення цих витрат. 

Найбільш легкий шлях – це використання раніше розроблених проектів чи їх 

частин. Однак це вигідно лише тоді, коли маємо аналогічні ситуації, а практика 

свідчить, що це буває доволі рідко.

Більш ефективним є шлях, коли при розробці систем чи їх частин 

враховується можливість їх використання для певних груп об’єктів: підрозділів, 

підприємств, галузей тощо. Такі проектні рішення можуть бути прийняті єдиними 

чи використовуватися як типові. Склад, галузь застосування чи інші 

характеристики можуть бути прийняті у вигляді відповідних стандартів 

підприємства, галузі, державних стандартів чи керівних методичних матеріалів. 

Такими стандартизованими типовими елементами є ЄСКК ТЕІ, ЄСКД, ЄСТД, 

створені уніфіковані системи планової, облікової, звітної, фінансової та іншої 

документації.

Об’єктами типізації стають усе складніші елементи системи: задачі, їх 

комплекси, функції управління, процеси підготовки і ведення баз даних, 
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процедури розв’язання задач. Типізацію проектних рішень можна реалізувати в 

разі виконання таких принципів:

1) забезпечення всіх процесів вхідними даними на основі загальної системи 

зберігання інформації, побудованої таким чином, аби вона не залежала від 

кількості й змісту реалізовуваних функцій;

2) побудова єдиних схем обміну даними між системою і користувачами;

3) використання єдиних форм документів і повідомлень, які пристосовані 

для людей і ЕОМ;

4) забезпечення універсальності засобів відображення виробничо-

господарської діяльності.

Перші проектні рішення з’явилися в 1971–1975 рр. на основі тих 

можливостей і досягнень, які були на той час в області постановок і типізації 

задач і їх програмних модулів в умовах застосування ЕОМ другого покоління. 

При розробці ТПР створювалась проектна документація з усіх видів 

забезпечення, яка уможливлювала виконувати створення ІС методом агрегування 

її з оригінальною проектною документацією, що відбивала специфіку об’єкта. 

Потім були розроблені друге й третє покоління ТПР.

Усе це викладено в галузевих керівних методичних матеріалах по створенню 

АСУВ і її частин і в ряді монографій і підручників.

До ТПР висуваються такі вимоги:

вони мають забезпечувати можливість об’єднування в єдину систему при 

незначних витратах на прив’язування до конкретного об’єкта;

допускати приріст системи за рахунок нових рішень, які стають типовими.

Такий підхід дістав назву методу елементного проектування.

Усі ТПР поділяються на 5 класів.

1. Спеціальне програмне забезпечення «Задача».

2. Загальне програмне забезпечення.

3. Техніка (за складом, розміщенням і порядком використання КТЗ).

4. Інформаційна база ( по інформаційній базі).
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5. Посадові й технологічні інструкції «Персонал» (які регламен-тують дії 

посадових осіб органів управління при функціонуванні ІС).

ТПР класу «Задача» розроблюють для конкретних процесів управління 

об’єктом. Документація містить опис постановки задачі, алгоритм розв’язання, 

програмні модулі з їх описами та інструкціями по застосуванню. Кожне ТПР 

може будуватися за модульним принципом, де модулі можуть мати декілька 

варіантів рішення. Це забезпечує гнучкість ТПР, що дозволяє прив’язувати 

документацію до різних об’єктів після простого налагодження. ТПР можуть бути 

галузевими і міжгалузевими. ТПР прогресивно впливали і впливають на розвиток 

методів створення ІС. Ця технологія скорочує трудові затрати на створення 

проекту в середньому приблизно на 30 % (Евдокимов В.В., Рейнер В.А.

Машинний синтез АСУП. – М.: Статистика, 1980. – 222 с.). Проте досвід показує, 

що з усіх компонентів системи, можливо, потрібно буде доробляти до 40 % 

документації.

Загальні недоліки типового (елементного) проектування такі:

1) відсутність єдиної інформаційної бази і, як наслідок, інформаційної 

ув’язки по всій системі;

2) відсутність альтернативних рішень по окремих елементах і задачах, що 

практично зумовлює необхідність розробки оригінальних рішень по цих 

функціях;

3) відсутність єдиної ідеології побудови програм по всіх функціональних 

задачах;

4) ускладнене компонування окремих елементів у систему;

5) відсутність засобів опису параметрів і, як наслідок, недостатня 

алгоритмічна повнота параметричного налагодження програм;

6) відсутність комплексного рішення по структуризації даних; 

7) відсутність засобів машинного ведення проектно-технологічної 

документації і координації розробників ІС; 
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8) типові конструктивні елементи (ТКЕ – основне ядро технології типового 

проектування), які використовуються при проектуванні програм, слабко 

інформаційно ув’язані;

9) не систематизовано номенклатуру параметрів, які використовуються для 

прив’язки ТКЕ;

10) прив’язка ТКЕ відповідає технології проектування «знизу –вгору» і 

базується на інтуїтивному підході до розробки програмного забезпечення. 

При застосуванні ТПР межі системного аналізу об’єкта управління 

«звужуються» до рівня номенклатури вхідних параметрів типових програмних 

модулів. Тому майже не враховуються індивідуальні якості об’єкта, немає 

системного накопичення даних про умови функціонування об’єкта, які 

змінюються, ускладнено перенесення реалізованих проектних рішень з рівня 

попереднього етапу створення програмного забезпечення. Внаслідок цього 

нагромаджений економічний потенціал досвіду проектування при створенні 

інших проектів для споріднених об’єктів не реалізовується.

§ 12.2. Методи елементного проектування інформаційних систем

Проектування ТПР може здійснюватися кількома методами.

1. Вибір базового об’єкта, розробка для нього проекту, а потім поширення 

його на споріднені.

2. Розробка окремих частин системи на різних об’єктах з дотриманням одних 

умов управління, впровадження, а потім поширення на інші.

3. Реалізація функцій з однаковою методикою на підприємствах з різними 

видами виробництв.

Повне використання ТПР можливе при включенні без змін  вхідних і 

вихідних документів, алгоритмів, системи класифікації і кодування. Сама 

розробка проекту з використанням ТПР може мати кілька варіантів:

включення у проектну документацію ТПР без змін;

включення з невеликим доопрацюванням;
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розробка окремих оригінальних рішень.

Аналіз придатності ТПР ведеться за спадною: на систему, компонент, 

комплекс задач, задачу, вихідні й вхідні повідомлення, на алгоритм розв’язання, 

програму.

§ 12.3. Суть компонентної технології створення 

інформаційних систем

Компонентна чи пакетна технологія – це автоматизоване проектування, яке є 

вищим ступенем інтеграції типових елементів системи. В його основу покладено 

пакети прикладних програм (ППП). ППП – це система прикладних програм, 

призначена для розв’язання задач певного класу. Існують ППП загального 

призначення і функціональні. Вони складаються з трьох компонентів: 

функціонального і системного наповнення та мови завдань.

Принциповою відмінністю ППП від інших компонентів програмного 

забезпечення є гармонічне поєднання програмного фонду, який використовується 

для розв’язання цього класу задач, із системними засобами, що надають послуги 

для використання і розширення цього фонду.

У ході розробки систем на базі ППП виникають такі проблеми:

визначення проблемної орієнтації;

вибір його архітектури;

виявлення різних типів моделей;

визначення складу системних засобів;

оптимізація інформаційного забезпечення.

Зараз розроблено велику кількість ППП, яка в кілька разів перекриває 

потреби користувача. Але є ряд стримуючих факторів, які впливають на 

впровадження ППП.

1. ППП важкі для засвоєння. Так, кваліфікований спеціаліст вивчає ППП 

обсягом від 10 до 15 тис. команд у середньому 5 – 7 місяців. Більшість ППП 

мають обсяг не менше 30 тис. команд.
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2. Ускладнена оцінка можливостей застосування, яка здебільшого 

виконується «вручну», на основі досвіду та інтуїції розробника.

3. Проблема системної ув’язки та інтеграції програмних засобів.

Кожний ППП має свою структуру входу і виходу, що ускладнює комплексне 

структурування всієї інформаційної системи, що може призвести до ослаблення 

стійкості системи.

4. Проблема приросту.

5. Проблема нових мов.

6. Функціональна повнота ППП.

Основною перевагою того чи іншого ППП є простота експлуатації і 

впровадження при рівних функціональних можливостях.

Для даної технології є важливим те, що існує поділ системи на окремі 

компоненти, для кожного з яких може створюватись автономний ППП.

Внутрішній зміст ППП можемо подати у вигляді «чорного ящика».

У такому випадку ППП – це перетворювач, на вхід якого подають 

параметричний (ПП) та інформаційний (ІП) потоки, а виходом є результатна 

інформація (РІ).

ПП

 ІП

ППП РІ

Параметричний потік – це сукупність значень параметрів, які необхідні для 

налагодження ППП на конкретні умови роботи.

Інформаційний потік складає первинні дані, які обробляються для отримання 

результатної інформації.

Апарат налагодження ППП дасть змогу розширити сферу застосування 

проектування цього класу задач і використовувати ППП при створенні ІС для 

різних об’єктів управління.

§ 12.4. Способи прив’язки пакета прикладних програм
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Прив’язка ППП – це його підготовка до роботи в умовах конкретного

застосування, яка може здійснюватися за двома принципами: інтерпретації та 

генерації.

Принцип інтерпретації полягає в зміні параметричного потоку при тому, що 

програми і документація не міняються.

ІП ПП РІППП

Використовуючи принцип генерації, створюють новий програмний продукт, 

який відповідає вимогам конкретного об’єкта управління. Інформаційний потік 

сприймається новим згенерованим пакетом.

ПП

ІП

 РІ
ППП

ПППг

Залежно від складності ППП і можливостей користувача прив’язку можно 

здійснити таким чином:

1) залученням до цієї роботи розробників ППП чи спеціалістів із 

супроводження;

2) навчанням своїх спеціалістів із супроводження в організації розробника 

ППП;

3) прив’язуванням ППП своїми силами на основі наявної документації.

Кваліфікація програмістів, які впроваджують і супроводять ППП, має бути 

набагато вищою, ніж при його експлуатації.

У ході прив’язки ППП потрібно навчити обслуговуючий персонал і 

користувачів та підготувати керівний склад.

У процесі прив’язки ППП потрібно ув’язати його з уже функціонуючим 

програмним забезпеченням. З цієї точки зору можуть бути різні групи програм:

1) які використовують загальні дані;
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2) які використовують результати роботи ППП;

3) результати роботи яких використовуються ППП;

4) які не пов’язані з ППП.

Під час експлуатації ППП потрібно розв’язати дві задачі:

аналіз ППП у процесі експлуатації;

супроводження ППП.

При розв’язуванні першої задачі потрібно:

проводити аналіз з метою визначення продуктивності та оцінки 

відповідності цілям і вимогам користувача, які змінюються;

аналізувати гнучкість ППП при об’єднанні з іншими ППП і при поліпшенні

і модифікації у технічних засобах і загальному програмному забезпеченні;

усі дані з аналізу мають відмічатися і передаватися спеціалістам із 

супроводженням чи розробнику.

Потрібно створити спеціальну службу по супроводженню ППП.

§ 12.5. Особливості методу об’єктного проектування

При об’єктному проектуванні всі об’єкти розбиваються на класи залежно від 

їх особливостей: відношення до матеріального виробництва, структури 

управління, типу й характеру виробництва тощо.

Потім для кожного класу створюється типова ІС, яка без значних змін 

впроваджується на всіх об’єктах відповідного класу.

Однак кожний об’єкт має свої специфічні особливості, зумовлені рядом 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, які неможливо врахувати при первинній 

класифікації об’єкта.

Тому найчастіше створюється проект ІС для базового еталонного об’єкта, де 

здійснюються заходи з поліпшення документообігу, організаційної та 

функціональної структури, системи класифікації й кодування інформації, 

методик розрахунку економічних показників тощо. Економічні інформаційні 

системи інших об’єктів приводяться у відповідність до систем еталонного 
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об’єкта. Для еталонного об’єкта, а потім для інших об’єктів розробляється і 

впроваджується проект ІС.

Основною сферою застосування цього методу стали непромислові об’єкти: 

банки, склади, торгівля, медицина і т. ін., тобто ті об’єкти, де організація 

інформаційного середовища типова і постійна.

§ 12.6. Характеристика АСУ «Сігма»

Як приклад наведемо адаптивну АСУ «Сігма» орієнтована на промислові 

підприємства з дискретним характером виробництва. До її складу входять такі 

компоненти (рис. 12.1).

Технічна
підготовка

виробництва

Виробництво

Трудові
ресурси

Заробітна
плата

Матеріальні
ресурси

Підготовка виробництва
нових виробів

Оптимізація планів
виробництва

Рис. 12.1. Схема інформаційної взаємодії компонента АСУ «Сігма»

Компонент «Виробництво» головний і впроваджується першим. Інші 

впроваджуються в міру потреби. Кожний компонент містить спеціальні засоби, 

які дають змогу використовувати його автономно, коли «компонент –

постачальник» інформації ще не впроваджено.

Нормативно-довідкова база створюється на основі конструкторсько-

технологічної документації, починаючи з виробничих дільниць.

У базі даних є три головних масиви:

1) основного виробництва – містить необхідні нормативні, облікові та 

планові дані про кожний предмет виробництва; 2) матеріальних ресурсів; 3) 

трудових ресурсів.
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У складі типового проекту є спеціальний апарат параметричного 

налагодження і засоби перегенерації програмного забезпечення системи. 

Адаптивність передбачає можливості модифікації вхідних і вихідних 

повідомлень, структур масивів, а також розширення бази даних. Налагодження 

виконується згідно з параметричним описом об’єкта управління – картою 

підприємства, яка містить три документи:

параметри підприємства; параметри конфігурації ЕОМ; параметри цехів.

§ 12.7 Характеристика ГІС систем. Планування та впровадження ГІС ІС на 

підприємствах зв’язку.
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Контрольні запитання до Лекції 12

1. Дати характеристику елементного підходу до створення ІС.

2. Дати характеристику компонентної технології створення ІС.

3. Дати характеристику методу об’єктного проектування інформаційної 

системи.

4. Які ви знаєте принципи прив’язки ППП?

5. Які ви знаєте шляхи прив’язки ППП?

6. Які особливості структури АСУ «Сігма»?

7. Які інформаційні процеси технічного обліку Ви знаєте?

8. З якими іншими системами підприємства і як має інтегруватися ІС

Технічного обліку?

9. Що таке ГІС і чим вона відрізняється від електронної чи цифрової мапи?


