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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Системний аналіз» належить до циклу 

професійно-орієнтованої підготовки студентів. Це важлива складова у 

підготовці зі спеціальності  122 – «Комп’ютерні науки» за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та технології». 

Системний аналіз – це науковий напрям, пов’язаний з розробкою 

методології розв’язання проблем прикладного характеру. Системний аналіз, як 

методологія об’єднує усі методи знань і дій, необхідні для розв’язання 

прикладних проблем.  

Щодо практичної складової системний аналіз – це система методів 

дослідження або проектування складних систем, пошуку, планування і 

реалізації змін, призначених для ліквідації проблеми.  

Щодо методології системний аналіз є прикладною діалектикою, оскільки 

що реалізує ідеї діалектики стосовно конкретних практичних завдань, 

особливістю яких є необхідність виявлення причин їх складності та усунення 

цих причин.  

Щодо методичної складової системний аналіз вирізняється 

міждисциплінарними та наддисциплінарними ознаками і залученням як 

неформальних, евристичних, експертних методів, так і строгих формальних 

математичних методів.  

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення загальних 

концепцій і методів системного аналізу об’єктів на передпроектній стадії для 

обґрунтування та вибору концептуальних варіантів побудови інформаційних 

систем керування, що проектуються та розвиваються.  

Завданням навчальної дисципліни є вироблення уміння визначати 

основні етапи та методи проведення системного аналізу на передпроектній 

стадії створення КС різноманітного призначення і набуття практичних навичок 

створення інформаційних систем з використанням сучасних технологій 

проектування.  
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 значення і місце системного аналізу у процесі побудови складних 

систем управління; 

 методи, види та процедури системного аналізу на передпроектній стадії 

створення інформаційних систем різноманітного призначення; 

 методи і процедури обробки матеріалів дослідження; методи та підходи 

до побудови моделей і процесів моделювання; 

 сучасні методології та технології аналізу і проектування моделей 

інформаційних систем;  

 методи вибору й обґрунтування концепції інформаційних систем та їх 

забезпечення; 

уміти: 

 проводити дослідження предметної галузі; 

 виявляти та досліджувати закономірності функціонування складних 

систем; 

 виконувати збирання, аналіз та обробку матеріалів дослідження на 

передпроектній стадії створення КС; 

 вибирати й обґрунтовувати найкращу концепцію створення КС в 

умовах невизначеності;  

 використовувати сучасні методології та технології проектування 

моделей інформаційних систем; 

 будувати та досліджувати концептуальні моделі об’єктів і баз знань. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути виконаний 

студентом власноруч на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) у 

текстовому редакторі шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одній стороні аркуша. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

− титульну сторінку; 

− назву лабораторної роботи; 

− тему та мету роботи; 

− постановку та вихідні дані задачі; 

− порядок виконання роботи; 

− відповіді на контрольні питання. 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Створення функціональної моделі за допомогою програми 

BPwin 

Мета: одержати навички створення та редагування функціональних 

моделей у BPwin. 

Короткі теоретичні відомості 

Як приклад розглядається діяльність вигаданої компанії «Computer 

Word». Компанія займається переважно складанням та продажем настільних 

комп’ютерів і ноутбуків. Компанія не робить компоненти самостійно, а тільки 

складає та тестує комп’ютери. 

Основні види робіт у компанії такі: 

 продавці приймають замовлення клієнтів; 

 оператори групують замовлення за типами комп’ютерів; 
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 оператори збирають і тестують комп’ютери; 

 оператори пакують комп’ютери відповідно до замовлень; 

 комірник відвантажує клієнтам замовлення. 

Компанія використовує ліцензійну бухгалтерську інформаційну систему, 

що дозволяє оформити замовлення, рахунок і відстежити платежі за рахунками. 

Порядок виконання роботи 

Створення контекстної діаграми 

1. Запустіть BPwin. 

2. Якщо з’являється діалог ModelMart Connection Manager, натисніть на 

кнопку Cancel (Скасування). 

3. Створіть новий проект. З’являється діалогове вікно, у якому потрібно 

внести у текстове поле Name ім’я моделі «Діяльність компанії» і вибрати 

Турі – Business Process (IDEF0). Натисніть кнопку ОК. 

4. Відкриється діалогове вікно Properties for New Models (Властивості 

нової моделі). 

Уведіть у текстове поле Author (Автор) ім’я автора моделі, у текстове 

поле Author initials – його ініціали. Натисніть послідовно кнопки Apply і ОК. 

5. Автоматично створюється незаповнена контекстна діаграма. 

6. Зверніть увагу на кнопку  на панелі інструментів. Ця кнопка 

включає та виключає інструмент перегляду та навігації – Model Explorer 

(Браузер моделі). Model Explorer має три вкладки – Activities (  ), 

Diagrams (  ) і Objects (  ). У вкладці Activities натискання правою 

кнопкою на об’єкт у браузері моделі дозволяє вибрати опції редагування його 

властивостей. 

Натискання правою кнопкою на об’єкт у вкладці Activities дозволяє 

скористатися контекстним меню для редагування його властивостей. 

7. Перейдіть у меню Model/Model Properties. У вкладці General 

діалогового вікна Model Properties у текстове поле Model name потрібно 

внести ім’я моделі «Діяльність компанії», а в текстове поле Project – ім’я 
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проекту «Модель діяльності компанії» і, нарешті, у текстове Time Frame 

(Часове охоплення) – AS-IS (як є) . 

8. У вкладці Purpose діалогового вікна Model Properties у текстове поле 

Purpose (ціль) внесіть дані про мету розробки моделі – «Моделювати поточні 

(AS-IS) бізнес-процеси компанії», а в текстове поле Viewpoint (точка зору) – 

«Директор». 

9. У вкладці Definition діалогового вікна Model Properties у текстове 

поле Definition (Визначення) внесіть «Це навчальна модель, що описує 

діяльність компанії» і в текстове поле Scope (охоплення) – «Загальне 

керівництво бізнесом компанії: дослідження ринку, закупівля компонентів, 

збирання, тестування і продаж продуктів». 

10. Перейдіть на контекстну діаграму та правою кнопкою миші натисніть 

на прямокутник, що є у нотації IDEF0 умовним графічним позначенням 

роботи. У контекстному меню виберіть опцію Name. У вкладці Name внесіть 

ім’я «Діяльність компанії». 

11. У вкладці Definition діалогового вікна Activity Properties у текстове 

поле Definition (Визначення) внесіть «Поточні бізнес-процеси компанії». 

Текстове поле Note (Примітки) залишіть незаповненим. 

12. Створіть ICOM-стрілки на контекстній діаграмі (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Стрілки контекстної діаграми 

Назва стрілки 

(Arrow Name) 

Визначення стрілки 

(Arrow Definition) 

Тип стрілки 

(Arrow Type) 

Дзвінки клієнтів 

 

Запити інформації, замовлення,  

тех. підтримка та ін. 

Вхід 

 

Правила і процедури 

 

Правила продажів, інструкції зі 

складання, процедури тестування, 

критерії продуктивності і т. д. 

Керування 

Продані продукти Настільні та портативні комп’ютери Вихід 

Бухгалтерська система Оформлення рахунків, оплата 

рахунків, робота із замовленнями 

Механізм 
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13. Створіть звіт за моделлю. У меню Tools/Reports/Model Report 

задайте опції генерування звіту (установіть прапорці) і натисніть кнопку 

Preview (попередній перегляд). 

Створення діаграми декомпозиції 

1. Виберіть кнопку  переходу на нижній рівень у палітрі інструментів і 

в діалоговому вікні Activity Box Count установіть кількість робіт на діаграмі 

нижнього рівня 3 і натисніть кнопку ОК. 

2. Автоматично буде створена діаграма декомпозиції. 

Правою кнопкою миші клацніть на роботу, розташовану в лівому 

верхньому куті області редагування моделі, виберіть у контекстному меню 

опцію Name і внесіть ім’я роботи. Повторіть операцію для двох робіт, що 

залишилися. Потім внесіть визначення, статус і джерело для кожної роботи 

згідно з даними таблиці 1.2. 

3. Для зміни властивостей робіт після їх внесення в діаграму можна 

скористатися словником робіт. Виклик словника відбувається за допомогою 

пункту головного меню Dictionary /Activity. 

Таблиця 1.2 – Роботи діаграми декомпозиції А0 

Назва роботи 

(Activity Name) 

Визначення роботи 

(Activity Definition) 

Продажі та маркетинг Телемаркетинг і презентації, виставки 

Складання і тестування 

комп’ютерів 

Складання і тестування настільних і портативних 

комп’ютерів 

Відвантаження та одержання 

 

Відвантаження замовлень клієнтам і одержання 

компонентів від постачальників 

 

Якщо описати ім’я та властивості роботи в словнику, її можна буде 

внести в діаграму пізніше за допомогою кнопки  в палітрі інструментів. 

Неможливо видалити роботу зі словника, якщо вона використовується на будь-

якій діаграмі. Якщо робота видаляється з діаграми – зі словника вона не 

видаляється. Ім’я та опис такої роботи може бути використано надалі. Для 
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додавання роботи в словник необхідно перейти в кінець списку і натиснути 

правою кнопкою на останній рядок. Виникає новий рядок, у якій потрібно 

внести ім’я та властивості роботи. Для видалення всіх імен робіт, що не 

використовуються в моделі, натисніть на кнопку  (Purge (Чистити)). 

4. Перейдіть у режим малювання стрілок і з’єднайте граничні стрілки, 

скориставшись кнопкою   на палітрі інструментів так, як це показано на 

рисунку 1.2. 

5. Правою кнопкою миші натисніть на стрілку керування роботи 

«Складання і тестування комп’ютерів» і перейменуйте її на «Правила 

зборки і тестування». 

Внесіть визначення для нової області: «Інструкції зі складання, 

процедури тестування, критерії продуктивності та ін.». Правою кнопкою 

миші натисніть на стрілку механізму роботи «Продажу і маркетинг» і 

перейменуйте її як «Система оформлення замовлень». 

 

Рисунок 1.2 – З’єднані граничні стрілки на діаграмі А0 

 

6. Альтернативний метод внесення імен і властивостей стрілок – 

використання словника стрілок (виклик словника – меню Dictionary/Arrow). 

Якщо внести ім’я та властивості стрілки в словник, її можна буде внести в 

діаграму пізніше. 
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Стрілку не можна видалити зі словника, якщо вона використовується на 

будь-якій діаграмі. Якщо видалити стрілку з діаграми, зі словника вона не 

видаляється. Ім’я та опис такої стрілки може бути використано надалі. Для 

додавання стрілки необхідно перейти в кінець списку і натиснути правою 

кнопкою на останній рядок. Виникає новий рядок, у який потрібно внести ім’я 

та властивості стрілки. 

7. Створіть нові внутрішні стрілки так, як показано на рис. 1.2. 

8. Створіть стрілку зворотного зв’язку (за керуванням) «Результати 

складання і тестування», що напрямлена від роботи «Складання і 

тестування комп’ютерів» до роботи «Продаж і маркетинг». Змініть, за 

необхідності, стиль стрілки (товщина ліній) і установіть опцію Extra 

Arrowhead (Додатковий наконечник стрілці) (з контекстного меню). Методом 

drag&drop перенесіть імена стрілок так, щоб їх було зручніше читати. Якщо 

необхідно, установіть з контекстного меню Squiggle. 

 

Рисунок 1.2 – Внутрішні стрілки діаграми А0 

 

9. Створіть нову граничну стрілку виходу «Маркетингові матеріали», 

що напрямлена з роботи «Продажу і маркетинг». Ця стрілка автоматично не 

попадає на діаграму верхнього рівня та має квадратні дужки на наконечнику 

. 
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10. Клацніть правою кнопкою миші по квадратних дужках і виберіть 

пункт меню Arrow Tunnel. У діалоговому вікні Border Arrow Editor (Редактор 

Граничних Стрілок) виберіть опцію Resolve it to Border Arrow (Дозволити як 

Граничну Стрілку). 

Для стрілки «Маркетингові матеріали» виберіть опцію Trim 

(Упорядкувати) з контекстного меню. Результат виконання вправи 2 показаний 

на рис. 1.3. 

Створення діаграми декомпозиції А2 

Декомпозуємо роботу «Складання і тестування комп’ютерів». 

У результаті проведення експертизи отримана така інформація. 

Виробничий відділ одержує замовлення клієнтів від відділу продажів у 

міру їх надходження. 

 

Рисунок 1.3 – Результат виконання вправи 2 – діаграма А0 

 

На цьому виконання вправи 2 вважається завершеним. 

Диспетчер координує роботу збирачів, сортує замовлення, групує їх і дає 

вказівку на відвантаження комп’ютерів, коли вони готові. 
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Кожні 2 години диспетчер групує замовлення – окремо для настільних 

комп’ютерів і ноутбуків і направляє на ділянку складання. 

Співробітники ділянки складання складають комп’ютери відповідно до 

специфікацій замовлення та інструкцій зі складання. Коли комп’ютери групи 

що відповідають групі замовлень, складені, їх направляють на тестування. 

Тестувальники тестують кожен комп’ютер і за потреби заміняють несправні 

компоненти. 

Тестувальники направляють результати тестування диспетчеру, який на 

підставі цієї інформації приймає рішення про передачу комп’ютерів, що 

відповідають групі замовлень, на відвантаження. 

1. На підставі цієї інформації внесіть нові роботи та стрілки (табл. 1.3, 

1.4). 

Таблиця 1.3 – Роботи діаграми декомпозиції А2 

Назва роботи 

(Activity Name) 

Визначення роботи 

(Activity Definition) 

Відстеження розкладу та  

керування зборкою і  

тестуванням 

Перегляд замовлень, установка розкладу  

виконання замовлень, перегляд результатів  

тестування, формування груп замовлень на  

складання і відвантаження 

Складання настільних 

комп’ютерів 

Складання настільних комп’ютерів відповідно 

до інструкцій і вказівок диспетчера 

Складання ноутбуків 

 

Складання ноутбуків відповідно до інструкцій і  

вказівок диспетчера 

Тестування комп’ютерів 

 

Тестування комп’ютерів і компонентів. Заміна 

неробочих компонентів 
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Таблиця 1.4 – Стрілки діаграми декомпозиції А2 

Найменування 

стрілки 

(Arrow Name) 

 

Джерело стрілки 

(Arrow Source) 

 

Тип 

стрілки  

джерела 

(Arrow 

Source Type) 

Приймач  

стрілки 

(Arrow Dest.) 

 

Тип 

стрілки  

приймача 

(Arrow Dest. 

Type) 

Диспетчер 

 

Персонал  

виробничого 

відділу 

 

Механізм Відстеження 

розкладу та  

керування 

складанням і  

тестуванням 

Механізм 

 

Замовлення 

клієнтів 

 

Границя діаграми 

 

Керування 

 

Відстеження 

розкладу та  

керування 

складанням і 

тестуванням 

Керування 

Замовлення на 

настільні 

комп’ютери 

 

Відстеження  

розкладу і 

керування 

складанням і  

тестуванням 

Вихід 

 

Складання 

настільних 

комп’ютерів 

 

Керування 

Замовлення на 

ноутбуки 

 

Відстеження  

розкладу і 

керування 

складанням і  

тестуванням 

Вихід 

 

Складання 

ноутбуків 

 

Керування 
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Продовження табл. 1.4 

Компоненти 

 

 

 

«Tunnel» 

 

 

 

Вхід 

 

 

Складання  

настільних 

комп’ютерів 

Вхід 

Складання  

ноутбуків 

Вхід 

Тестування 

комп’ютерів 

Вхід 

Настільні 

комп’ютери 

Зборка 

настільних 

комп’ютерів 

Вихід Тестування 

комп’ютерів 

Вхід 

Ноутбуки 

 

Зборка ноутбуків 

 

Вихід 

 

Тестування 

комп’ютерів 

Вхід 

Персонал 

виробничого 

відділу 

«Tunnel» 

 

 

Механізм Складання  

наст. 

комп’ютерів 

Механізм 

Складання  

ноутбуків 

Механізм 

Правила 

складання і 

тестування 

 

 

 

Границя діаграми 

 

 

 

Керування Складання 

наст. 

комп’ютерів 

Керування 

Складання  

ноутбуків 

Керування 

Тестування 

комп’ютерів 

Керування 
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Продовження табл. 1.4 

Результати 

складання і 

тестування 

 

 

 

Складання 

настільних 

комп’ютерів 

Вихід Границя  

діаграми 

 

 

 

Вихід 

 

 

 Складання 

ноутбуків 

 

Вихід 

Тестування  

комп’ютерів 

Вихід 

Результати 

тестування 

Тестування  

комп’ютерів 

Вихід Відстеження 

розкладу і 

керування 

складанням і 

тестуванням 

Вхід 

 

Зібрані 

комп’ютери 

 

Тестування 

комп’ютерів 

 

Вихід Границя  

діаграми 

 

Вихід 

 

Тестировщик 

 

Персонал 

виробничого 

відділу 

Механізм 

 

Тестування 

комп’ютерів 

 

Механізм 

 

Указівка 

передати 

комп’ютери на 

відвантаження 

 

Відстеження 

розкладу і 

керування 

складанням і 

тестуванням 

Вихід 

 

Тестування 

комп’ютерів 

 

Керування 

 

 

2. Тунелюйте та зв’яжіть на верхньому рівні граничні стрілки, якщо це 

необхідно. Результат виконання вправи 3 показаний на рис. 1.4. 

Створення діаграми вузлів 

1. Виберіть пункт головного меню Diagram/Add Node Tree. 
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2. У першому діалоговому вікні гіда Node Tree Wizard внесіть ім’я 

діаграми, укажіть діаграму кореня дерева і кількість рівнів. 

3. У другому діалоговому вікні гіда Node Tree Wizard установіть опції, 

як показано на рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Результат виконання вправи 3 

 

4. Клацніть по  кнопці Finish. У результаті буде створена  діаграма  

дерева вузлів (Node tree Diagram). 

5. Діаграму дерева вузлів можна модифікувати. Нижній рівень може бути 

відображений не у вигляді списку, а у вигляді прямокутників, так само, як і 

верхні рівні. Для модифікації діаграми правою кнопкою миші клацніть по 

вільному місцю, вільному від об’єктів, виберіть меню Node tree Diagram 

Properties й у вкладці Style діалогу Node Tree Properties відключить опцію 
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Bullet Last Level. 

 

Рисунок 1.5 – Друге діалогове вікно гіда Node Tree Wizard 

 

Завдання 

1. Створити контекстну діаграму відповідно до методичних 

рекомендацій. 

2. Створити діаграму декомпозиції. 

3. Створити діаграми декомпозиції А2. 

4. Створити діаграми вузлів. 

Контрольні питання 

1. Призначення програми BPWin. 

2. Призначення контекстної діаграми. 

3. Призначення діаграми  декомпозиції. 

4. Призначення діаграми вузлів. 

5. Пояснити зв’язок між діаграмами. 

Література: [1, 11]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Розробка моделей бізнес-процесів об’єкта автоматизації 

Мета роботи: удосконалити навички та знання щодо розробки моделей 

бізнес-процесів досліджуваного об’єкта автоматизації (ОА). 

Короткі теоретичні відомості 

Розробка ІУС – дуже складний комплекс робіт, що вимагає від 

проектувальників не тільки знань і умінь у галузі розробки видів забезпечень 

ІУС, але й розуміння механізмів функціонування ОА. Саме знання ОА та його 

складових елементів необхідні під час проведення робіт на першій стадії 

створення ІУС – «Формування вимог до автоматизованої системи (АС)».  

Результатом виконання робіт цієї стадії є звіт, у якому містяться висновки 

за такими пунктами: 

− зіставлення очікуваних результатів створення АС із заданими цілями та 

критеріями створення АС (за цільовими показниками й нормативними 

вимогами); 

− принципове вирішення питання про створення АС (позитивне або 

негативне). 

− пропозиції за вдосконаленням виробничо-господарської діяльності ОА; 

− пропозиції за вдосконаленням організаційної та функціональної 

структур систем, методів діяльності, видів забезпечення АС. 

− рекомендації за видами створюваної АС, її сумісності з іншими АС і 

неавтоматизованої частини відповідної системи;  

− рекомендації за організаційною і функціональною структурою 

створюваної АС; 

− рекомендації за складом і характеристиками підсистем та видів 

забезпечення АС; 

− рекомендації за організацією використання наявних і придбанню 

додаткових засобів обчислювальної техніки; 

− рекомендації за раціональною організацією розробки й упровадженням 

АС; 
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− рекомендації за визначенням основних і додаткових, зовнішніх і 

внутрішніх джерел та видів об’ємів фінансування і матеріального забезпечення 

розробок АС; 

− рекомендації за забезпеченням виробничих умов створення АС; 

− інші рекомендації за створенням АС. 

Для одержання названих вище обґрунтованих висновків на даній цій 

повинні виконуватися такі роботи. 

Перший вид робіт на цій стадії являє собою детальне обстеження об’єкта 

автоматизації. Системний аналітик повинен описати тенденції розвитку 

об’єкта, що досліджується, вимоги до обсягу, номенклатури і якості результатів 

функціонування, а також особливості взаємодії об’єкта із зовнішнім 

середовищем. Для виявлення фактичних показників функціонування об’єкта 

бажано використовувати вже наявні показники та тенденції їхньої зміни в часі. 

Обстежуючи об’єкт автоматизації, основну увагу слід зосередити на 

виявленні критичних бізнесі-процесів та пов’язаних з ними організаційних 

структур і схем комунікації. Під бізнес-процесом розуміємо господарські 

процеси підприємства, спрямовані на виконання поставлених перед 

підприємством цілей (зазвичай це економічні цілі). Під критичним бізнес-

процесом розуміємо господарський процес, оптимізація керування яким 

найбільш ефективна для підприємства (зазвичай економічний). Критичні 

процеси звичайно містять у собі такі функції: збут і розподіл, розробка 

продукту, виробництво, сервісне обслуговування та підтримка, матеріально-

технічне постачання (МТП), фінансовий облік і керування. 

У результаті виконання цього виду робіт складається комплекс 

взаємозалежних моделей. До цих моделей належить модель комунікацій і 

організаційної схеми об’єкта автоматизації. Модель комунікацій відображає 

наявні інформаційні та матеріальні потоки й процеси їх опрацювання. 

Організаційна схема відображає організаційну структуру об’єкта. 
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Далі виконують роботу з опису функціональної та інформаційної 

структури наявної інформаційної системи, якісних і кількісних характеристик, 

що вказують на взаємодію її компонентів у процесі функціонування. Ця робота 

являє собою діагностичний аналіз, за допомогою якого оцінюють якість 

функціонування і організаційно-технологічний рівень системи, виявляють 

нестачі в організації та технології функціонування інформаційних процесів і 

визначають ступінь їхнього впливу на якість функціонування систем. 

Результатами виконання цієї роботи є оцінки наявної інформаційної системи. 

Потім, для аналізу відповідності показників функціонування об’єкта 

запропонованим вимогам оцінюють ступінь відповідності прогнозованих 

показників заданим і виявляють необхідність удосконалення інформаційної 

системи унаслідок створення або модернізації АС. У разі ухвалення рішення 

про подібну необхідність проводять комплекс робіт, під час якого аналітик 

повинен одержати чіткий формалізований опис: 

– виробничо-господарських, науково-технічних і економічних цілей та 

критеріїв ефективності створення АС; 

– характеристику обмежень на створювану АС. 

Проект створюваної АС повинен бути обґрунтований як у технічному, так 

і в економічному аспекті. Тому системний аналітик повинен для проектованої 

АС зазначити таке: 

– перелік основних джерел економічної ефективності, одержуваних у 

результаті створення АС (а саме: економія виробничих ресурсів, поліпшення 

якості продукції, підвищення продуктивності і т. д.), і оцінку очікуваних змін 

основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності 

об’єкта (а саме: показників за номенклатурою та обсягами виробництва, 

собівартістю продукції, рентабельністю, відрахуваннями у фонди економічного 

стимулювання, рівнем соціального розвитку); 

– оцінку очікуваних витрат на створення та експлуатацію АС з 

розподілом їх за чергами створення АС і за часом створення; 

– очікувані узагальнені показники економічної ефективності. 
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При цьому аналітик загалом повинний досліджувати не тільки 

можливості удосконалення наявної інформаційної системи, але і можливості 

зміни структури та складу об’єкта автоматизації. Якщо виявляється, що наявні 

бізнес-процеси недостатньо ефективні, то аналітик повинен запропонувати 

можливі структурні зміни та зміни наявних бізнес-процесів. Структурні зміни 

можуть передбачати: 

– створення груп або відділів на стику між традиційними бізнес-

процесами й відповідними організаційними структурами; 

– орієнтацію наявних структур на бізнес-процеси; 

– упровадження централізованого або децентралізованого керування 

бізнес-процесами. 

Зміни в наявних господарських процесах можуть передбачати: 

− орієнтовану на процеси організацію робіт; 

− автоматизовану взаємодію окремих робочих місць і організаційних 

одиниць під керуванням системи для забезпечення функцій або бізнес-процесів; 

− виявлення та скорочення надлишкових бізнес-процесів і організаційних 

одиниць; 

− створення інтегрованих робочих груп. 

Отримані результати дозволяють надалі перейти до здійснення робіт з 

виявлення:  

− переліку функцій, що автоматизуються, і комплексів завдань з 

указанням черговості їх упровадження; 

− вимог до характеристик реалізації функцій і завдань відповідно до 

чинних нормативно-технічних документів, що визначають загальні технічні 

вимоги до АС конкретного виду; 

− додаткових вимог до АС у цілому й її частин, що враховують специфіку 

створюваної АС. 

Для виконання цієї лабораторної роботи рекомендується застосовувати 

програмний продукт BPWin, що реалізує моделі ОА і створюваної ІУС з 

використанням мов моделювання SADT (Structured Analysis and Design 

Technique).  
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Найзручнішою мовою моделювання бізнес-процесів є IDEF0, 

запропонований більш 20 років тому Дугласом Россом (SoftTech Inc). У IDEF0 

система є сукупністю робіт або функцій у взаємодії. Така суто функціональна 

орієнтація є принциповою – функції системи аналізуються незалежно від 

об’єктів, якими вони оперують. Це дозволяє чіткіше змоделювати логіку та 

взаємодію процесів.  

Моделі AS-IS і ТО-ВЕ. Звичайно спочатку будується модель наявної 

організації роботи – AS-IS (як є). На основі моделі AS-IS досягається згода між 

різними одиницями бізнесу щодо того, «хто що зробив» і що кожна одиниця 

бізнесу додає до процесу. Модель AS-IS дозволяє з’ясувати, «що ми робимо 

сьогодні» перед тим, як перейти до того, «що ми будемо робити завтра». Аналіз 

функціональної моделі дозволяє зрозуміти, де знаходяться найслабкіші місця, 

які переваги нових бізнес-процесів і наскільки глибоким змінам підлягатим 

наявна структура організації бізнесу. Ознаками неефективної діяльності можуть 

бути марні, некеровані роботи  та роботи, що дублюються, неефективний 

документообіг (потрібний документ не виявляється в потрібному місці в 

потрібний час), відсутність зворотних зв’язків за керуванням (на проведення 

роботи не впливає на її результат) і входу (об’єкти або інформація 

використовуються нераціонально) і т. д. Знайдені в моделі AS-IS недоліки 

можна виправити під час створення моделі ТО-ВЕ (як повинно бути) – моделі 

нової організації бізнес-процесів. Модель ТО-ВЕ потрібна для аналізу 

альтернативних (кращих) способів виконання роботи та документування того, 

як компанія буде робити бізнес у майбутньому. 

Діаграми IDEF0. Основу методології IDEF0 складає графічна мова опису 

бізнес-процесів. Модель у нотації IDEF0 являє собою сукупність ієрархічно 

упорядкованих і взаємозалежних діаграм. Кожна діаграма є одиницею опису 

системи та розташовується на окремому листі. Усього модель може містити 

діаграми чотирьох типів: 
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− контекстну діаграму (у кожній моделі може бути тільки одна 

контекстна діаграма); 

− діаграми декомпозиції; 

− діаграми дерева вузлів; 

− діаграми тільки для експозиції (FEO). 

Контекстна діаграма є вершиною деревоподібної структури діаграм і 

являє собою найбільш загальний опис системи та її взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Після опису системи в цілому проводиться поділ її на великі 

фрагменти – функціональна декомпозиція. Діаграми, що описують кожний 

фрагмент і взаємодію фрагментів, називаються діаграмами декомпозиції.  

Діаграма дерева вузлів показує ієрархічну залежність робіт, але не 

взаємозв’язок між роботами. Діаграм дерев вузлів може бути в моделі як 

завгодно багато, оскільки дерево може бути побудоване на довільну глибину та 

не обов’язково з кореня. 

Діаграми для експозиції (FEO) будуються для ілюстрації окремих 

фрагментів моделі, для ілюстрації альтернативної точки зору, або для 

спеціальних цілей. 

Порядок виконання роботи 

1. Одержати у викладача варіант завдання. 

2. Побудувати контекстну діаграму моделі AS-IS. 

3. Для такої моделі побудувати діаграми декомпозиції, глибина яких 

визначається за принципом «значення рівня підпорядкованості + 1». Отже, сама 

верхня (контекстна) діаграма зображатиме всю систему, діаграма декомпозиції 

першого рівня відображатиме уявлення директора підприємства, діаграма 

другого рівня відображатиме подання начальників відділів і т. д. 

4. Визначити на діаграмах декомпозиції всі потоки. 

5. Дати отриману модель на експертизу викладачу. При цьому отримані 

від викладача зауваження фіксуються на діаграмах FEO. 
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6. Усунути зазначені зауваження та підготуватися до розробки моделі TO-

BE. 

7. Сформувати звіт про пророблене моделювання з використанням 

засобів генерації звіту BPWin і наявного в розпорядженні аналітика текстового 

редактора. При цьому, окрім розглянутих вище діаграм, звіт має містити 

діаграму дерева вузлів і докладний опис змодельованих робіт і потоків. 

Завдання 

1. Вивчити теоретичний матеріал за темою роботи. 

2. Побудувати Workflow діаграму для заданого об’єкта автоматизації за 

допомогою інструментального засобу BPWin. 

3. Побудувати діаграми чотирьох типів: 

− контекстну діаграму (у кожній моделі може бути тільки одна 

контекстна діаграма); 

− діаграми декомпозиції; 

− діаграми дерева вузлів; 

− діаграми тільки для експозиції (FEO). 

Контрольні питання 

1. Які роботи виконують на стадії «Формування вимог до АС»? 

2. Що таке бізнес-процес, критичний бізнес-процес ? 

3. Які зміни ОА може запропонувати аналітик на досліджуваній стадії? 

4. Суть і особливості мови моделювання IDEF0. 

5. Призначення моделей AS-IS і TO-BE. 

6. Які ознаки неефективної діяльності ОА? 

7. Охарактеризуйте види діаграм IDEF0, реалізованих у BPWin. 

8. Що таке «роботи» на діаграмах IDEF0, яке їх призначення? 

9. Які види стрілок існують у BPWin? 

10. Які види зв’язків реалізуються в BPWin? 

11. Назвіть синтаксичні помилки IDEF0 з огляду BPWin. 

Література: [2–4]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Визначення характеристик об’єкта автоматизації з 

проведенням функціонально-вартісного аналізу діаграми IDEF0 

Мета роботи: набути навичок використання функціонально-вартісного 

аналізу для визначення характеристик об’єкта автоматизації, навчитися 

визначати нові властивості для робіт і потоків, створювати та визначати 

джерела витрат, вибирати одиниці вимірювання для вартості та часу, визначати 

внесок діяльності до джерела витрат, визначати загальну вартість процесу, 

генерувати й аналізувати звіти цінових характеристик моделі. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод функціонально-вартісного аналізу 

Для дослідження та аналізу об’єкта автоматизації спочатку будують 

функціональну модель наявної організації роботи – AS-IS. Після побудови 

моделі AS-IS проводять аналіз бізнес-процесів, перенаправляють і 

поліпшуються матеріальні й інформаційні потоки і, нарешті, будують модель 

ТО-ВЕ. Зазвичай будують декілька моделей ТО-ВЕ, з яких за певним критерієм 

вибирають найкращу. Проблема в тому, що таких критеріїв багато й непросто 

визначити найважливіший. Для того, щоб визначити якість створених моделей 

з огляду ефективності бізнес-процесів, необхідна система метрики. Одним зі 

способів одержання характеристик об’єкта автоматизації та оцінювання 

побудованих моделей є функціонально-вартісний аналіз (ФСА) (Activity Based 

Costing, ABC). 

ФСА – метод визначення вартості та інших характеристик виробів, 

послуг і споживачів, який використовує як основу функції та ресурси, задіяні у 

виробництві, маркетингу, продажу, доставці, технічній підтримці, наданні 

послуг, обслуговуванні клієнтів, а також забезпеченні якості. ФСА являє собою 

угоду про облік, що використовують для збору зведень про витрати, пов’язані з 

роботами для визначення загальної вартості процесу. ФСА заснований на 

моделі робіт, оскільки кількісне оцінювання неможливе без детального 

розуміння функціональності підприємства. Звичайно ФСА застосовують для 
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того, щоб зрозуміти походження вихідних витрат і полегшити вибір потрібної 

моделі робіт, а, відповідно, моделей функціональної та організаційної структур 

об’єктів автоматизації, для реорганізації діяльності підприємства (Business 

Process Reengineering, BPR). За допомогою ФСА можна розв’язати такі 

завдання, як визначення дійсної вартості виробництва продукту, визначення 

дійсної вартості підтримки клієнта, ідентифікація робіт, що коштують 

найбільше (і які повинні бути поліпшені в передусім), забезпечення менеджерів 

фінансовою мірою запропонованих змін і т. д. 

ФСА дозволяє виконати такі види робіт: 

− визначення та проведення загального аналізу собівартості бізнес-

процесів на підприємстві (маркетинг, виробництво продукції та надання послуг, 

збут, менеджмент якості, технічне та гарантійне обслуговування та ін.); 

− проведення функціонального аналізу, пов’язаного з установленням і 

обґрунтуванням функцій, виконуваних структурними підрозділами 

підприємств, для забезпечення випуску продукції та надання послуг високої 

якості; 

− визначення та аналіз основних і додаткових функціональних витрат; 

− порівняльний аналіз альтернативних варіантів зменшення витрат у 

виробництві, збуті та керуванні завдяки упорядкуванню функцій структурних 

підрозділів підприємства; 

− аналіз пропозицій за інтегрованим поліпшенням результатів діяльності 

підприємства. 

− Метод ФСА розроблений як «операційно-орієнтована» альтернатива 

традиційним фінансовим підходам. Зокрема, на відміну від традиційних 

фінансових підходів, метод ФСА:  

− надає інформацію у формі, зрозумілій для персоналу підприємства, що 

безпосередньо бере участь у бізнес-процесі;  

− розподіляє накладні витрати відповідно з детальним прорахунком 

використання ресурсів і докладним уявленням про процеси та їхній вплив на 

собівартість, а не на підставі прямих витрат або обліку повного обсягу 
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продукції, що випускається.  

Ціль створення ФСA-моделі для удосконалювання діяльності 

підприємств – досягти поліпшення у роботі підприємств за показниками 

вартості, трудомісткості та продуктивності. Проведення розрахунків за ФСА-

моделлю дозволяє одержати великий обсяг ФСА-інформації для ухвалення 

рішення.  

Концепція ФСА дозволяє подати управлінську інформацію у вигляді 

фінансових показників. Використовуючи як одиниці вимірювання фінансових 

показників умовні одиниці або вибрану валюту, ФСА-метод відображає 

фінансовий стан компанії краще, ніж це робить традиційний бухгалтерський 

облік. Це відбувається тому, що ФСА-метод фізично відбиває функції людей, 

машин і устаткування. ФСА-метод відображає рівень споживання ресурсів 

функціями, а також причини, через ці ресурси використовуються. 

ФСА-інформацію можна використовувати як для оперативного 

керування, так і для прийняття стратегічних рішень. На рівні тактичного 

керування інформацію з ФСА-моделі можна використовувати для формування 

рекомендацій щодо збільшення прибутку та підвищення ефективності 

діяльності організації. На стратегічному – як допомогу в прийнятті рішень 

щодо реорганізації підприємства, зміни асортименту продуктів і послуг, виходу 

на нові ринки, диверсифікації і т. д. ФСА-інформація показує, як можна 

перерозподілити ресурси з максимальною стратегічною вигодою, допомагає 

виявити можливості тих чинників (якість, обслуговування, зниження вартості, 

зменшення трудомісткості), що мають найбільше значення, а також визначити 

найкращі варіанти капіталовкладень. 

Основні напрями використання ФСА-моделі для реорганізації бізнес-

процесів – це підвищення продуктивності, зниження вартості, трудомісткості, 

часу та підвищення якості. 

Підвищення продуктивності складається з трьох етапів. На першому етапі 

здійснюється аналіз функцій для визначення можливостей підвищення 

ефективності їх виконання, на другому – виявляються причини непродуктивних 
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витрат і способів їх усунення. І, нарешті, на третьому етапі здійснюється 

моніторинг і прискорення потрібних змін за допомогою вимірювання основних 

параметрів продуктивності. 

Щодо зниження вартості, трудомісткості та часу, то за допомогою ФСА-

методу можна так реорганізувати діяльність, щоб було досягнуте стійке їхнє 

скорочення. Для цього необхідно зробити таке:  

– скоротити час, необхідний для виконання функцій;  

– усунути непотрібні функції;  

– сформувати ранжований перелік функцій за вартістю, трудомісткістю 

або часом;  

– вибрати функції з низькою вартістю, трудомісткістю та часом;  

– організувати спільне використання деяких функцій;  

– перерозподілити ресурси, що вивільнилися в результаті вдосконалень.  

Очевидно, що перераховані вище дії поліпшують якість бізнес-процесів. 

Підвищення якості бізнес-процесів здійснюється унаслідок проведення 

порівняльного оцінювання та вибору раціональних (за вартісним або часовим 

критерієм) технологій виконання операцій або процедур.  

У основу керування, заснованого на функціях, покладено кілька 

аналітичних методів, що використовують ФСА-інформацію. Це стратегічний 

аналіз, вартісний аналіз, часовий аналіз, аналіз трудомісткості, визначення 

цільової вартості та обчислення вартості з урахуванням життєвого циклу 

продукту або послуги.  

Одним з напрямів використання принципів, засобів і методів ФСА є 

планування бюджету, засноване на функціях. Планування бюджету 

використовує ФСА-модель для визначення обсягу робіт і потреби в ресурсах. 

Можна виділити два способи використання:  

– вибір пріоритетних напрямів діяльності, пов’язаних зі стратегічними 

цілями;  

– розробка реалістичного бюджету.  
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ФСА-інформація дозволяє приймати усвідомлені та цілеспрямовані 

рішення про розподіл ресурсів, що спираються на розуміння взаємозв’язків 

функцій і вартісних об’єктів, вартісних чинників і обсягу робіт. 

Порядок виконання роботи 

Пов’язаність методів IDEF0 і ФСА полягає в тому, що обидва методи 

розглядають підприємство як множину послідовно виконуваних функцій, а 

дуги входів, виходів, керування та механізмів IDEF0-моделі відповідають 

вартісним об’єктам і ресурсам ФСА-моделі. У концептуальній моделі ФСА-

методу Ресурси (Витрати) у ФСА-моделі – це вхідні дуги, дуги керування та 

механізмів у IDEF0-моделі, Продукти (вартісні об’єкти) ФСА-моделі – це 

вихідні дуги IDEF0-моделі, а дії ФСА-методу – це Функції в IDEF0-моделі.  

На нижчому рівні, як-от, рівні функціонального блока, зв’язок IDEF0- і 

ФСА-моделей базується на трьох принципах:  

– функція характеризується числом, що являє собою вартість або час 

виконання цієї функції;  

– вартість або час функції, що не має декомпозиції, визначає розробник 

системи;  

– вартість або час функції, що має декомпозицію, визначається як сума 

вартостей (часів) усіх підфункцій на даному рівні декомпозиції.  

Описана методологія передбачає виявлення джерел витрат ресурсів і їх 

розподіл між відповідними роботами. 

BPwin надає аналітику два інструменти для оцінювання моделі – 

вартісний аналіз, заснований на роботах (Activity Based Costing, ABC), і 

властивості, обумовлені користувачем (User Defined Properties, UDP). 

Елементи ФСА в BPwin базуються на таких ключових поняттях. 

Джерело витрат (центр витрат) – окрема стаття витрат організації. 

Наприклад: закупівля нового обладнання або профілактичний і поточні 

ремонти наявного, перекваліфікація співробітників, супровід автоматизованої 

системи керування тощо. 
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Частота роботи – скільки разів виконується ця робота протягом  одного 

виконання відповідної батьківської роботи. 

Тривалість роботи – тривалість одного виконання роботи. 

Приєднання (пов’язування) роботи з джерелом витрат означає, що 

виконання діяльності вносить визначену суму до статті витрат відповідного 

джерела. 

Загальна вартість – сума витрат для всіх джерел, пов’язаних з роботою. 

Між джерелами витрат і роботами установлене відношення «багато – до 

багатьох», що означає, що кожна діяльність може належати до декількох 

джерел витрат і кожне джерело витрат може формуватися декількома роботами. 

Для проведення вартісного аналізу в BPwin спочатку задаються одиниці 

вимірювання часу та грошей. Для задання одиниць вимірювання потрібно 

викликати діалог Model Properties (меню Edit/Model Properties), закладка АВС 

Units (рис. 3.1). 

Якщо в списку вибору відсутня необхідна валюта (наприклад, гривня), її 

можна додати. Символ валюти за замовчанням береться з настройок Windows. 

Діапазон виміру часу в списку Unit of measurment достатній для більшості 

випадків – від секунд до років. 

Потім описуються центри витрат (cost centers). Для внесення центрів 

витрат необхідно викликати діалог Cost Center Editor (меню Edit/ABC Cost 

Centers (рис. 3.2). 

Кожному центру витрат потрібно надати докладний опис у вікні 

Definition. Список центрів витрат упорядкований. Порядок у списку можна 

змінювати за допомогою стрілок, розташованих праворуч від списку.  
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Рисунок 3.1 – Діалог настроювання одиниць вимірювання та часу 

 

 

Рисунок 3.2 – Діалог Cost Center Editor 
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Задання певної послідовності центрів витрат у списку, по-перше, 

полегшує наступну роботу щодо присвоєння вартості роботам, а по-друге, має 

значення для використання єдиних стандартних звітів у різних моделях. BPwin 

зберігає інформацію про центри витрат і UDP у вигляді покажчиків, тобто 

зберігаються не назви центрів витрат, а їх номера. Тому, якщо потрібно 

використовувати той самий стандартний звіт у різних моделях, списки центрів 

витрат повинні бути в них однакові. 

Для задання вартості роботи (для кожної роботи на діаграмі 

декомпозиції) потрібно натиснути правою кнопкою миші по роботі та на 

спливаючому меню вибрати Cost Editor (рис. 3.3). У діалозі Activity Cost 

указується частота проведення цієї роботи в межах загального процесу (вікно 

Frequency) і тривалість (Duration). Потім потрібно вибрати в списку один із 

центрів витрат й у вікні Cost задати його вартість. Аналогічно призначаються 

суми до кожного центра витрат, тобто задається вартість кожної роботи з 

кожної статті витрат. Якщо під час призначення вартості виникає необхідність 

внесення додаткових центрів витрат, діалог Cost Center Editor викликається 

прямо з діалогу Activity Cost відповідною кнопкою. 

Загальні витрати за роботою розраховують як суму за всіма центрами 

витрат. Для обчислення витрат вищестоящої (батьківської) роботи спочатку 

обчислюються добуток витрат дочірньої роботи на частоту роботи (кількість 

разів, яке робота виконується в рамках проведення батьківської роботи), потім 

результати додаються. Якщо у всіх роботах моделі включений режим Compute 

from Decompositions, подібні обчислення автоматично проводять по всій 

ієрархії робіт знизу вверх. 

Цей досить спрощений принцип підрахунку справедливий, якщо роботи 

виконують послідовно. Вбудовані можливості BPWin дозволяють розробляти 

спрощені ФСА-моделі, що проте виявляються надзвичайно корисними для 

попереднього оцінювання витрат.  
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Рисунок 3.3 – Діалог задання вартості роботи 

 

Якщо схема виконання складніша (наприклад, роботи робляться 

альтернативно), можна відмовитися від підрахунку та задати підсумкові суми 

для кожної роботи вручну (Override Decompositions). У такому разі результати 

розрахунків з нижніх рівнів декомпозиції ігноруватимуться і для розрахунків на 

верхніх рівнях ураховуватиметься сума, задана вручну. На будь-якому рівні 

результати розрахунків зберігаються незалежно від вибраного режиму, тому 

при вимиканні опції Override Decompositions розрахунок знизу вверх роблять 

звичайним способом. 

Результати вартісного аналізу наочно подаються на спеціальному звіті 

BPWin – Activity Cost Report (меню Report/Activity Cost Report). Звіт дозволяє 

документувати ім’я, номер, визначення та вартість робіт, як сумарну, так і 

роздільно за центрами витрат (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Діалог настроювання звіту за вартостями робіт 

 

Результати відображаються і безпосередньо на діаграмах. У лівому 

нижньому куті прямокутника роботи може показуватися або вартість (за 

замовчанням), або тривалість, або частота проведення роботи. Настроювання 

відображення здійснюється в діалозі Model Properties (меню Edit/Model 

Properties), закладка Display, ABC Data, ABC Units. 

Завдання 

Провести функціонально-вартісний аналіз діаграм IDEF0 за варіантом, 

що запропонував викладач. 

Проведення вартісного оцінювання починають виконувати для елементів 

діаграм нижнього рівня декомпозиції. Потім аналогічно оцінюють компоненти 

батьківських діаграм. Перелічені операції виконуються на всіх наступних 

рівнях декомпозиції. Процес оцінювання припиняється після встановлення 

вартості діяльності контекстної діаграми, що визначає вартість функціонування 

системи в цілому. 
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Для визначення вартісних характеристик елементів моделі та проведення 

аналізу витрат необхідно виконати такі дії: 

– визначити властивості робіт і дуг; 

– визначити статті витрат; 

– установити одиниці вимірювання для вартості та часу; 

– визначити відношення робіт до статей витрат; 

– визначити вартість найважливіших для моделі статей витрат; 

– проаналізувати отримані результати. 

Як статті витрат можна рекомендувати такі характеристики: 

– заробітна плата співробітників, що реалізують роботу; 

– амортизаційні відрахування на устаткування, що забезпечує виконання 

роботи; 

– транспортні витрати на здійснення роботи; 

– плата за ресурси, що витрачаються на реалізацію роботи (електрика, 

вода, газ, опалення і т. д.); 

– амортизаційні відрахування на обчислювальну й оргтехніку, що 

забезпечує виконання роботи. 

Останній пункт доцільно розглядати окремо для оцінювання 

ефективності використання засобів автоматизації під час виробничо-

господарської діяльності об’єкта автоматизації, а також під час керування цією 

діяльністю. 

Контрольні питання 

1. Які види звітів можна формувати для моделі? 

2. Що таке функціонально-вартісний аналіз моделі та для чого його 

проводять? 

3. Який порядок визначення вартісних характеристик елементів моделі? 

4. Яким способом вибирають діяльності для оцінювання? 

5. Яким способом можна створити та визначити джерело витрат? 

6. Яким способом можна приєднати діяльність до джерела витрат і 

визначити її внесок у нього? 
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7. Що являє собою АВС-звіт і для чого його генерують? 

8. Яким способом визначають зміст АВС-звіту? 

9. Яким способом можна оцінити діяльність контекстної діаграми? 

Література: [1, 2, 4, 8, 11]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Опис логіки взаємодії інформаційних потоків об’єкта 

автоматизації 

Мета роботи: навчитися описувати логіку взаємодії інформаційних 

потоків об’єкта автоматизації за допомогою методології IDEF3, набути навичок 

використання інструментального засобу BpWin для розробки діаграм workflow. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод опису процесів IDEF3 

Для опису логіки взаємодії інформаційних потоків використовують 

методологію моделювання IDEF3, яку називають також workflow diagramming, 

яка використовує графічний опис інформаційних потоків, взаємовідносин між 

процесами обробки інформації та об’єктів, які є частиною цих процесів. IDEF3 

– це метод, що має на меті надати можливість аналітикам описати ситуацію, 

коли процеси виконуються у визначеній послідовності, а також описати 

об’єкти, які спільно беруть участь в одному процесі. Діаграми Workflow 

можуть бути використані в моделюванні бізнес-процесів для аналізу 

завершеності процедур опрацювання інформації. За їх допомогою можна 

описувати сценарії дій співробітників організації, наприклад послідовність 

опрацювання замовлення або події, які необхідно обробити за кінцевий час. 

Кожний сценарій супроводжується описом процесу та може бути використаний 

для документування кожної функції. 

Техніка опису набору даних IDEF3 є частиною структурного аналізу. На 

відміну від деяких методик описів процесів, IDEF3 не обмежує аналітика 

надмірно жорсткими рамками синтаксису, що може призвести до створення 

неповних або суперечливих моделей. 
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IDEF3 доповнює IDEF0 і містить усе необхідне для побудови моделей, 

що надалі можуть бути використані для імітаційного аналізу. 

Кожна робота в IDEF3 описує певний сценарій бізнесу-процесу та може 

бути складовою іншої роботи. Оскільки сценарій описує ціль і рамки моделі, 

важливо, щоб роботи іменувалися віддієслівним іменником, що позначає 

процес дії, або фразою, що містить такий іменник. 

Діаграми. Діаграма є основною одиницею опису в IDEF3. Важливо 

правильно побудувати діаграми, оскільки вони призначені для читання іншими 

людьми (а не тільки автором). 

Одиниці роботи – Unit of Work (UOW). UOW, також називають 

роботами (activity), є центральними компонентами моделі. У IDEF3 роботи 

зображуються прямокутниками та мають ім’я, виражене віддієслівним 

іменником, що позначає процес дії, одиночним або в складі фрази, і номер 

(ідентифікатор); інше ім’я іменник у складі тієї ж фрази звичайно відображає 

основний вихід (результат) роботи (наприклад, «Виготовлення виробу»). Часто 

іменник в імені роботи змінюється в процесі моделювання, оскільки модель 

може уточнюватися та редагуватися. Ідентифікатор роботи привласнюється зі 

створенням і не змінюється ніколи. Навіть якщо робота буде видалена, її 

ідентифікатор не буде знову використовуватися для інших робіт. Звичайно 

номер роботи складається з номера батьківської роботи та порядкового номера 

на поточній діаграмі. 

Зв’язки. Зв’язки показують взаємовідносини робіт. Усі зв’язки в IDEF3 

однонаправлені та можуть бути спрямовані куди завгодно, але звичайно 

діаграми IDEF3 намагаються побудувати так, щоб зв’язки були спрямовані 

зліва направо. У IDEF3 розрізняють три типи стрілок, що зображують зв’язки, 

стиль яких установлюється за допомогою меню Edit/Arrow Style: 

Старша (Precedence) – суцільна лінія, що зв’язує одиниці робіт (UOW). 

Рисується зліва направо або зверху вниз. Показує, що робота-джерело повинна 

закінчитися раніше, ніж почнеться робота-ціль. 

Відношення (Relational Link) – пунктирна лінія, що використовується 
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для зображення зв’язків між одиницями робіт (UOW), а також між одиницями 

робіт і об’єктами посилань. 

Потоки об’єктів (Object Flow) – стрілка з двома наконечниками, 

застосовується для опису того факту, що об’єкт використовується в двох або 

більше одиницях роботи, наприклад, коли об’єкт виникає в одній роботі та 

використовується в іншій. 

Старший зв’язок і потік об’єктів. Старший зв’язок показує, що робота-

джерело закінчується раніше, ніж починається робота-ціль. Часто результатом 

роботи-джерела є об’єкт, необхідний для запуску роботи-цілі. У такому разі 

стрілку, що позначає об’єкт, зображують з подвійним наконечником. Ім’я 

стрілки повинне ясно ідентифікувати відображуваний об’єкт. Потік об’єктів 

має ту ж семантику, що і старша стрілка. 

Відношення показує, що стрілка є альтернативою старшій стрілці або 

потокові об’єктів щодо завдання послідовності виконання робіт – робота-

джерело не обов’язково повинна закінчитися, перед тим, як робота-ціль 

почнеться. Більш того, робота-ціль може закінчитися раніше, ніж закінчиться 

робота-джерело. 

Перехрестя (Junction). Закінчення однієї роботи може слугувати 

сигналом до початку декількох робіт, або ж одна робота для свого запуску 

може очікувати закінчення декількох робіт. Перехрестя використовуються для 

відображення логіки взаємодії стрілок під час злиття та розгалуження або для 

відображення множини подій, що можуть або повинні бути завершені перед 

початком наступної роботи. Розрізняють перехрестя для злиття (Fan-in Junction) 

і розгалуження (Fan-out Junction) стрілок. Перехрестя не може 

використовуватися одночасно для злиття та для розгалуження. Для внесення 

перехрестя слугує кнопка – «Select the Junction tool» (додати в діаграму 

перехрестя – Junction) у палітрі інструментів. У діалозі Junction Type Editor 

необхідно зазначити тип перехрестя. 

Зміст кожного типу наведений у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Типи перехресть 
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Позначення Найменування 

Зміст у разі 

злиття стрілок 

(Fan-in Junction) 

Зміст у разі розгалуження 

стрілок (Fan-out Junction) 

У Asynchronous 

AND 

Усі попередні 

процеси повинні 

бути завершені 

Усі наступні процеси 

повинні бути запущені 

Н Synchronous 

AND 

Усі попередні 

процеси завершені 

одночасно 

Усі наступні процеси 

запускаються одночасно 

о Asynchronous 

OR 

Один або декілька 

попередніх 

процесів повинні 

бути завершені 

Один або декілька 

наступних процесів 

повинні бути запущені 

у Synchronous 

OR 

Один або декілька 

попередніх 

процесів завершені 

одночасно 

Один або декілька 

наступних процесів 

запускаються одночасно 

х XOR 

(Exclusive OR) 

Тільки один 

попередній процес 

завершений 

Тільки один наступний 

процес запускається 

 

Усі перехрестя на діаграмі нумеруються, кожний номер має префікс J. 

Можна редагувати властивості перехрестя за допомогою діалогу Definition 

Editor. На відміну від IDEF0 і DFD, у IDEF3 стрілки можуть зливатися та 

розгалужуватися тільки через перехрестя. 
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Об’єкт посилання. Об’єкт посилання в IDEF3 виражає деяку ідею, 

концепцію або дані, які не можна зв’язати зі стрілкою, перехрестям або 

роботою (рис. 4.1).  

Для внесення об’єкта посилання слугує кнопка «Select the Referent tool» 

(додати до діаграми об’єкт посилання) у палітрі інструментів. Об’єкт посилання 

зображується у вигляді прямокутника, схожого на прямокутник роботи. Ім’я 

об’єкта посилання задається в діалозі Referent (пункт спливаючого меню Name 

Editor), як ім’я можна використовувати ім’я якоїсь стрілки з інших діаграм або 

ім’я сутності з моделі даних. Об’єкти посилання повинні бути зв’язані з 

одиницями робіт або перехрестями пунктирними лініями. Офіційна 

специфікація IDEF3 розрізняє три стилі об’єктів посилань – безумовні 

(unconditional), синхронні (synchronous) і асинхронні (asynchronous). BPwin 

підтримує тільки безумовні об’єкти посилань. Синхронні та асинхронні об’єкти 

посилань, використовувані в діаграмах переходів станів об’єктів, не 

підтримуються. 

Під час внесення об’єктів посилань, окрім імені, потрібно вказувати тип 

об’єкта посилання. Типи об’єктів посилань наведені в табл. 4.2. 

  

‘   

Рисунок 4.1 – Об’єкт посилання 
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Таблиця 4.2. Типи об’єктів посилань 

Тип об’єкта 

посилання 
Мета опису 

OBJECT Описує участь важливого об’єкта в роботі 

GOTO Інструмент циклічного переходу (у повторюваній 

послідовності робіт), можливо на поточній діаграмі, але не 

обов’язково. Якщо всі роботи циклу присутні на поточній 

діаграмі, цикл може також зображуватися стрілкою, що 

повертається на стартову роботу. GOTO може посилатися 

на перехрестя 

UOB (Unit of 

behavior) 

Застосовуються, коли необхідно підкреслити множинне 

використання якоїсь роботи, але без циклу. Наприклад, 

робота «Контроль якості» може бути використана в процесі 

«Виготовлення виробу» декілька разів, після кожної 

одиничної операції. Звичайно цей тип посилання не 

використовується для моделювання робіт, що автоматично 

запускаються 

 NOTE Використовується для документування важливої інформації, 

що відноситься до будь-яких графічних об’єктів на діаграмі. 

NOTE є альтернативою внесенню текстового об’єкта в 

діаграму 

 ELAB 

(Elaboration) 

Використовується для удосконалення графіків або їх більш 

детального опису. Звичайно вживається для детального 

опису розгалуження та злиття стрілок на перехрестях 

 

Декомпозиція робіт. У IDEF3 декомпозиція використовується для 

деталізації робіт. Методологія IDEF3 дозволяє декомпозувати роботу 

багаторазово, тобто робота може мати множину дочірніх робіт. Це дозволяє в 

одній моделі описати альтернативні потоки. Можливість множинної 

декомпозиції висуває додаткові вимоги до нумерації робіт. Так, номер роботи 
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складається з номера батьківської роботи, версії декомпозиції та власного 

номера роботи на поточній діаграмі. 

Порядок виконання роботи 

 

Для виконання роботи необхідно здійснити такі дії: 

1. Одержати у викладача варіант завдання. 

2. Виконати завдання на лабораторну роботу. 

3. Подати отриману модель на експертизу викладачу. 

4. Сформувати звіт про пророблене моделювання з використанням 

засобів генерації звіту BPWin  і наявного в розпорядженні аналітика текстового 

редактора. 

Завдання 

1. Вивчити теоретичний матеріал за темою роботи. 

2. Побудувати Workflow діаграму для заданого об’єкта автоматизації за 

допомогою інструментального засобу BPWin. 

3. Побудувати діаграми декомпозиції глибиною 3–4 рівня. 

Контрольні питання 

1. Для яких цілей використовується метод опису процесів IDEF3? 

2. Які об’єкти можуть бути присутні на діаграмі IDEF3? 

3. Які види зв’язків можуть існувати між роботами? 

4. Які типи перехресть можуть бути присутні на діаграмі IDEF3? 

5. Які існують типи об’єктів посилань? 

Література: [1, 2, 8, 11]. 

Рисунок 4.2 – Приклад Workflow-діаграми 



44 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Розробка моделі інформаційних потоків системи (діаграм 

потоків даних) за допомогою CASE-засобу Bpwin 

Мета роботи: набути навичок розробки діаграм потоків даних (DFD) для 

створюваної інформаційної системи, базуючись на отриманих результатах 

аналізу об’єкта автоматизації; визначити зміст потоків і сховищ даних для 

створюваної інформаційної системи; підготувати проектні рішення для 

переходу до стадії розробки інформаційного забезпечення. 

Короткі теоретичні відомості 

Діаграми потоків даних (Data Flow diagramming, DFD) використовуються 

для опису документообігу й обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD є 

системою, що моделюється, як мережа зв’язаних між собою робіт (процесів). Їх 

можна використовувати як доповнення до моделі IDEF0 для більш наочного 

відображення поточних операцій документообігу в корпоративних системах 

опрацювання інформації. DFD описує: 

– функції обробки інформації (роботи, процеси); 

– документи (стрілки, arrow), об’єкти, співробітників або відділи, що 

беруть участь в обробці інформації; 

– зовнішні посилання (external references), що забезпечують інтерфейс із 

зовнішніми об’єктами, які знаходяться за межами системи, що моделюється; 

– таблиці для збереження документів (сховища даних, data store). 

У BPwin для побудови діаграм потоків даних використовується нотація 

Гейна–Сарсона. 

Для того щоб доповнити модель IDEF0 діаграмою DFD, потрібно в 

процесі декомпозиції в діалозі Activity Box Count «кликнути» по кнопці DFD. У 

палітрі інструментів на новій діаграмі DFD з’являються нові кнопки: 

– додати до діаграми зовнішнє посилання (External Reference). Зовнішнє 

посилання є джерелом або приймачем даних іззовні моделі; 

– додати до діаграми сховище даних (Data store). Сховище даних дозволяє 

описати дані, які необхідно зберегти в пам’яті перед тим, як використовувати в 

роботах; 
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– посилання на іншу сторінку. На відміну від IDEF0, інструмент off-page 

reference дозволяє направити стрілку на будь-яку діаграму (а не тільки на 

верхній рівень). 

На відміну від стрілок IDEF0, що являють собою жорсткі взаємозв’язки, 

стрілки DFD показують, як об’єкти (у тому числі дані) рухаються від однієї 

роботи до іншої. Це зображення потоків разом зі сховищами даних і 

зовнішніми сутностями робить моделі DFD більш схожими на фізичні 

характеристики системи – рух об’єктів (data flow), збереження об’єктів (data 

stores), постачання і поширення об’єктів (external entities). 

На відміну від IDEF0, де система розглядається як взаємозалежні роботи, 

DFD розглядає систему як сукупність предметів. Контекстна діаграма часто 

містить роботи та зовнішні посилання. Роботи звичайно іменуються за назвою 

системи, наприклад «Система обробки інформації». Додання зовнішніх 

посилань до контекстної діаграми не скасовує вимоги методології чітко 

визначити ціль, область і єдину точку зору на систему, що моделюється. 

Роботи. У DFD роботи являють собою функції системи, що 

перетворюють входи на виходи. Хоча роботи зображуються прямокутниками з 

округленими кутами, зміст їх збігається зі змістом робіт IDEF0 і IDEF3. Так 

само як роботи IDEF3, вони мають входи та виходи, але не підтримують 

керування механізми, як IDEF0. 

Зовнішні сутності. Зовнішні сутності зображують входи в систему і/або 

виходи із системи. Зовнішні сутності зображуються у вигляді прямокутника з 

тінню та звичайно розташовуються по краях діаграми. Одна зовнішня сутність 

може бути використана багаторазово на одній або декількох діаграмах. 

Звичайно такий прийом використовують, щоб не малювати занадто довгих і 

заплутаних стрілок. 

Сховища даних. У матеріальних системах сховища даних зображуються 

там, де об’єкти очікують обробки, наприклад у черзі. У системах обробки 

інформації сховища даних є механізмом, який дозволяє зберегти дані для 

наступних процесів. 
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Злиття та розгалуження стрілок. У DFD стрілки можуть зливатися та 

розгалужуватися, що дозволяє описати декомпозицію стрілок. Кожний новий 

сегмент стрілки, що зливається або розгалужується, може мати власне ім’я. 

Побудова діаграм DFD. Діаграми DFD можуть бути побудовані з 

використанням традиційного структурного аналізу, подібно до того, як 

будуються діаграми IDEF0. Спочатку будується фізична модель, що відображає 

поточний стан справ. Потім ця модель перетворюється на логічну модель, що 

відображає вимоги до наявної системи. Після цього будується модель, що 

відображає вимоги до майбутньої системи. Потім будується фізична модель, на 

основі якої повинна бути побудована нова система. 

Альтернативним підходом є підхід, популярний для створення 

програмного забезпечення, який має назву «подійний поділ» (event partitioning), 

у якому різні діаграми DFD вибудовують модель системи. По-перше, логічна 

модель будується як сукупність робіт і документування того, що вони (ці 

роботи) повинні робити. 

Потім модель оточення (environment model) описує систему як об’єкт, що 

взаємодіє з подіями із зовнішніх сутностей. Модель оточення звичайно містить 

опис мети системи, одну контекстну діаграму та список подій. Контекстна 

діаграма містить один прямокутник роботи, що зображує систему в цілому, і 

зовнішні сутності, із якими система взаємодіє. 

Модель поводження (behavior model) показує, як система обробляє події. 

Ця модель складається з однієї діаграми, у якій кожний прямокутник зображує 

кожну подію з моделі оточення. Сховища можуть бути додані для моделювання 

даних, які необхідно запам’ятовувати між подіями. Потоки додаються для 

зв’язку з іншими елементами, і діаграма перевіряється щодо  відповідності до 

моделі оточення. 
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Отримані діаграми можуть бути перетворені для більш наочного 

представлення системи, зокрема роботи на діаграмах можуть бути 

декомпозовані. 

Нумерація об’єктів. У DFD номер кожної роботи може містити префікс, 

номер батьківської роботи (А) і номер об’єкта. Номер об’єкта – це унікальний 

номер роботи на діаграмі. Наприклад, робота може мати номер А.12.4. 

Унікальний номер мають сховища даних і зовнішні сутності, незалежно від 

їхнього розташування на діаграмі. Кожне сховище даних має префікс D і 

унікальний номер, наприклад D5. Кожна зовнішня сутність має префікс Е і 

унікальний номер, наприклад Е5. 

Порядок виконання роботи 

Ця робота є ітераційною і складається з двох послідовно виконуваних 

частин. Перша частина полягає в синтезі DFD для створюваної системи. Тому 

функціональна структура створюваної системи повинна бути обґрунтована за 

результатами аналізу, отриманими під час виконання попередніх лабораторних 

робіт (зокрема, результати функціонально-вартісного аналізу). Отже, 

створювана під час лабораторної роботи DFD може бути обмежена тими 

завданнями, автоматизація яких забезпечить необхідні значення економічних і 

техніко-економічних показників діяльності об’єкта автоматизації. 

Друга частина роботи полягає в наповненні структури потоків даних і 

сховищ даних стосовно до досліджуваного об’єкта автоматизації. До того ж, 

ставиться завдання визначення всіх інформаційних атрибутів і заповнення ними 

потоків і сховищ даних. Отримані результати будуть використані для 

проведення лабораторної роботи із синтезу інформаційного забезпечення 

створюваної системи. 

Рекомендується для проведення цієї роботи використовувати 

традиційний підхід до побудови DFD, оскільки в більшості випадків знання про 

подійний поділ процесів, що автоматизується, не є достатніми для 

використання подійного підходу. 
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Завдання 

1. Вивчити теоретичний матеріал за темою роботи. 

2. Розробити діаграми потоків даних (DFD) для створюваної 

інформаційної системи, базуючись на отриманих результатах аналізу об’єкта 

автоматизації, що був аналізований у попередніх лабораторних роботах. 

Контрольні питання 

1. Які види звітів можна формувати для моделі? 

2. Що є входом і виходом для процесу DFD? 

3. Що таке зовнішня сутність, сховище даних, для чого вони призначені? 

4. Поясніть необхідність злиття та розгалуження стрілок DFD. 

5. Які підходи до створення DFD ви знаєте? У чому сутність цих 

підходів? 

6. Яким способом здійснюється нумерація процесів, зовнішніх сутностей 

сховищ даних у DFD? 

Література: [1, 2,  8, 11]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Перелік лабораторних робіт складається з п’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За п’ять робіт студент може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

– 6 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. 

Допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

– 3 бали виставляються, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляють 0 балів. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» 

 

 

 

 

 

Виконав студент групи __________ 

ПІБ студента 

Перевірив посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 
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дисципліни «Системний аналіз» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи та технології» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 
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