Секція 4. Інформаційні технології в виробничо-поліграфічній галузі
є: 1) перевірка стану «гарячих папок» на наявність
необроблених квитків завдань; 2) ініціалізація виконання правил обробки документів, що містяться в
гарячих папках; 3) маршрутизація робочого потоку,
тобто переміщення квитків завдань і прикріплених
до неї документів з однієї гарячої папки в іншу.
Запропонована структура АСУ додрукарським

робочим потоком забезпечує можливість автоматизації значної кількості технологічних операцій за
рахунок введення електронного «квитка завдання»
та системи управління, яка дозволить автоматично
виконувати окремі операції, що призведе до скорочення загального часу проходження додрукарської
стадії.
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Рис. 1. Структурна модель автоматизованої системи управління додрукарським робочим потоком
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЗ ДАННЫХ WEB 2.0
Объемы данных, циркулирующие в социальных сетях, заставляют веб программистов отходить
от использования традиционных архитектур БД.
Новые реализации СУБД, непосредственно
ориентированные на использование в онлайновых
сервисах с высоким объемом трафика, генерируемого пользователями зачастую объединяют под названием NoSQL СУБД.
В первую очередь разработками таких систем
занялись специалисты компаний, непосредсвенно
заинтересованыые в их использовании Google с
СУБД BigTable (используется сервисами Google
Search, Google Earth, Google Maps, Google Finance,

Google Print, Orkut, YouTube, Blogger), Amazon
(Amazon Simple Storage Service, Amazon SimpleDB,
Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Dynamo).
Недавно такими разработками занялась и компания Oracle, анонсировавшая Oracle NoSQL
database. Как и большинство NoSQL систем (за исключением Google СУБД BigTable) Oracle NoSQL
использует архитектуру key-value, хранилища, где
все данные сведены к обычной паре ключ -данные, а
собственно БД представляет собой список ключей и
сопоставленных с ними строк данных ограниченным набором операций – CRUD (create/read/update/
delete).
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Google СУБД BigTable представляет собой
столбцовую базу данных: хранит табличные данные
в виде проекций, в частном случае каждый столбец
хранится отдельно, проекции сортируются по ключам и сжимаются для эффективного доступа, поддерживаются транзакции и (быстрые) обновления.
BigTable оптимизируется в первую очередь по

скорости выборки, а не обновления. В докладе анализируются особенности описанных архитектурных
подходов.
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МОДЕЛЬ ЯКОСТІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ МУЛЬТИМЕДІА
Раціональний вибір інструментального середовища розробки мультимедійного видання завжди
викликав певний труднощі. У роботі пропонується
один з можливих шляхів формалізувати вирішення
цього питання. В основі розглянутого підходу лежить процесна модель оцінки якості досліджуваного
об'єкту.
Завдання вибору середовища розробки полягає
в обґрунтовуванні найбільш відповідних програмних інструментів для реалізації заданого сценарію.
Вибір повинен базуватися на переліку задач, які витікають з наочної (предметної) технології, і функціональних можливостей конкретних програмних інструментів. Останні пропонується представляти у
вигляді ряду комплексних показників, які розраховуються на підставі чинник-критерійного аналізу
показників якості об’єкту. Де під об’єктом в даному
випадку розуміється конкретний інструментальний
засіб, а окремі показники якості формуються з набору факторів, кожен з яких утворюється з певного
набору критеріїв. Саме критерії є одиничними показниками простіших властивостей об’єктів.
В доповіді розглядається три рівні якості: рівень окремих показників якості Q, рівень факторів F
і рівень критеріїв K. Окремий показник якості Qi,
i = 1, 2, .. , n формується з mi факторів {Fi,j}, j = 1, 2,
.., mj, кожен з яких, у свою чергу, утворюється з hi,j
критеріїв {Ki,j,l}, j = 1, 2, .. , mi, l = 1, 2, .. , hi,j [1].
Таким чином, перехід від одиничних показників простіших властивостей об’єкта до його комплексної якості здійснюється шляхом згортання критеріїв у фактори, факторів у окремі показники якості,
а окремих показників у комплексний показник.
Для отримання відповідних показників якості
аналізованого середовища розробки пропонується,
за аналогією з [2], використовувати концептуальне
положення процесного підходу, суть якого полягає у
тому, що якість процесу визначає якість результатів.
Тому для забезпечення якісного результату має бути
забезпечена якість ресурсів і якість самого процесу.
У даному контексті під "якісним процесом" розуміється найбільш зручне і повноцінне застосування
конкретного інструментального засобу для вирі158

шення певних задач сценарію засобами функціональної технології, а під "якісним ресурсом" – якість
опису відповідних етапів предметної (наочної) технології для реалізації заданого сценарію.
Кожний об’єкт, щоб його можна було вважати
системою, повинен володіти чотирма основними
властивостями або ознаками: цілісністю і подільністю, наявністю стійких зв’язків і організацією. Якщо
розглядати програмні засоби розробки з точки зору
цих ознак, то можливо затверджувати, що кожен з
них є системою відповідної розробки. Згідно з концептуальною моделлю, якість системи (засобу) розробки мультимедіа QСИСТ має три складники: якість
ресурсів QРЕС, якість процесу QПРОЦ і якість результату QРЕЗ. Оцінювання якості об’єктів (тобто якості
інструментальних засобів розробки) має базуватися
на головних методологічних принципах кваліметрії.
З принципу ієрархічності показників якості випливає, що наочною моделлю якості об’єкта є дерево
якостей. Побудова дерева відбувається "згори до
низу", від комплексної якості до окремих показників
якості. Зокрема, комплексна якість утворюється за
рахунок показників якості першого рівня. У свою
чергу, кожен з цих показників може бути декомпозований на показники наступного, більш низького
рівня.
В роботі надається приклад складових дерева
якості процесу застосування умовного інструментального засобу для вирішення типових задач мультимедійного сценарію. Наводяться розрахункові
формули, які дозволяють отримає кількісну оцінку
комплексного показника якості.
Запропонована модель і методика розрахунку
показників її якості може бути використана для оцінки будь-якого мультимедіного продукту.
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