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Анотацiя
Розроблена модель автоматизованої обробки даних iнформацiйної системи зi змiнними параметрами i стру-

ктурою. Запропонований метод обробки даних покладено в основу iнформацiйної технологiї опрацювання iн-
формацiї в комп’ютерних системах пiдготовки звiтностi. На основi даної технологiї розроблено iнформацiйну
систему енергозбутової звiтностi, що впроваджена i функцiонує в ПАТ «Вiнницяобленерго».

Abstract
The model of automated data processing information system with variable parameters and structure is developed. The

offered method of data processing is the basis of informational processing technology in computer systems of reporting.
Information system of energy distribution reporting that is implemented and operated in JSC "Vinnitsaoblenergo"is based
on the technology developed.

Вступ
Побудова iнформацiйних систем (IС) обробки звiтностi та аналiзу даних є досить трудомiстким проце-

сом. З огляду на це актуальною сьогоднi постає задача подальшої автоматизацiї даного процесу шляхом
побудови iнформацiйної технологiї монiторингу параметрiв в системах пiдготовки звiтностi, консолiдацiї
даних, iдентифiкацiї i структуризацiї потокiв iнформацiї, що вимагає використання новiтнiх методiв ор-
ганiзацiї баз даних та знань [1] i узагальненої структури даних [2-3], яка забезпечує можливiсть розвитку
програмної системи, зокрема, за наявностi змiн в структурi та параметрах монiторингу звiтностi.

Iнформацiйна технологiя опрацювання звiтностi
У розрахункових програмних системах автоматизованої обробки iнформацiї нинi широкого вжитку на-

були системи управлiння базами даних iз використанням потужних серверiв ORACLE i IBM DB2 завдяки
високiй надiйностi їх функцiонування. Розподiл програмних ресурсiв здiйснюється засобами програмно-
го забезпечення веб-сервера, що реалiзує мережеву роботу користувачiв IС. Функцiональнi можливостi
iнформацiйної технологiї проiлюстрованi засобами UML-моделi використання IС на рис. 1.

Рисунок 1 – Модель варiантiв використання IС пiдготовки звiтностi

Змiна вимог до формування та аналiзу звiтностi потребує використання часово-залежних алгоритмiв
та структур баз даних [2]. Формалiзацiя iнформацiйних процесiв автоматизованої системи обробки да-
них може бути здiйснена на основi логiко-математичного апарату, запропонованого в [3], що ефективно
використовується для опису алгоритмiв обробки даних програмних систем. Формування банку даних
iнформацiйної технологiї доцiльно реалiзовувати на ґрунтi теорiї реляцiйних баз даних та функцiй їх
рефакторингу, що дозволяє оптимiзувати взаємодiю мiж IС з розрахунковими системами та алгоритмi-
зувати змiну структури бази даних i програмних модулiв. Такий пiдхiд комплексно вирiшує проблему
програмного супроводу комп’ютерних систем та баз даних за умови забезпечення надiйного доступу до
iнформацiї територiально-розподiлених користувачiв i змiни параметрiв та структури IС. Розроблена iн-
формацiйна технологiя впроваджена в комерцiйнiй дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго"i використовується
для збору, консолiдацiї та автоматизованої обробки даних енергозбутової звiтностi.
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