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ЗП та БПО використовуються для перевірки відповідності звукових 

сигналів бджолиної сім’ї умовам стаціонарності та ергодичності. 

БСА, в загальному випадку, можна реалізувати різними способами 

залежно від методу, який використовується для оцінки спектральної щільності. 

Наприклад, при використанні методу фільтрації, БСА може бути реалізований 

аналоговими засобами, а при використанні методу оцінки спектральної 

щільності по Фур’є –програмним пакетом [3]. 

Таким чином, на функціональному рівні розроблена система, яка в 

подальшому може використовуватися для автоматизації утримання пасіки.  
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ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ  

У ПЕРШИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 

 

Автоматизоване управлiння – це найважливiша функцiя, без якої 

немислима сучасна цiлеспрямована дiяльнiсть будь-якої соцiально-економiчної, 

органiзацiйно-виробничої системи (пiдприємства, органiзацiї, територiї). Бази 

даних вiдiграють значну роль у функцiонуваннi автоматизованих систем 

управлiння. 

Питaння оргaнiзaцiї автоматизованих систем управлiння зa допомогою баз 

даних розглянутi в прaцях вчених-економiстiв Нaумов A.Н., Петренко A.Б., 

Кривонос Ю.Г. тa iнших, проте ринковi перетворення вимaгaють нових 

пiдходiв i розробок дaного колa проблем – визнaчення ролi тa мiсця первинних 

документiв у господaрському процесi, оцiнки сучaсного стaну оргaнiзaцiї тa 

aвтомaтизaцiї дiловодствa пiдприємств i нaкреслення шляхiв їх полiпшення з 

використaнням автоматизованих систем управлiння. 

Метою дaного дослiдження є визнaчення основних aспектiв використання 

баз даних у перших автоматизованих системах управлiння. 
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Автоматизована система управлiння пiдприємством – комплекс програмних, 

технiчних, iнформацiйних, лiнгвiстичних, органiзацiйно-технологiчних засобiв i 

дiй квалiфiкованого персоналу, призначений для вирiшення завдань планування i 

управлiння рiзними видами дiяльностi пiдприємства. 

Автоматизованi системи управлiння пiдприємством необхiднi для оптимiзацiї 

та пiдвищення ефективностi роботи керiвникiв та деяких iнших кадрових служб 

пiдприємства. Фахiвцi стверджують, що управлiння пiдприємством за допомогою 

автоматизованих систем сприяє зростанню конкурентоспроможностi будь-якої 

компанiї. Особливо важливi автоматизованi системи управлiння пiдприємством 

для менеджерiв. Згiдно зi статистичними даними, пересiчний менеджер витрачає 

близько 60% свого дорогоцiнного часу на виконання звiтiв i складання 

документарних завдань для персоналу. Ефективна база даних спiвробiтникiв, яка є 

частиною управлiння пiдприємством, дозволяє менеджеру отримувати швидкий 

доступ до необхiдної iнформацiї i здiйснювати дiї по прийому i перемiщенню 

персоналу. На додаток до всього, управлiння пiдприємством за допомогою 

сучасних систем дозволяє виробляти автоматизований розрахунок зарплати, 

виходячи з безлiчi параметрiв. Зокрема, передбачається посаду, окремi пiльги, 

лiкарнянi, вiдрядження та iнше. Доступно викладена iнформацiя сприяє 

оперативному нарахуванню та облiку даних по заробiтнiй платi в бухгалтерськiй 

звiтностi [3, с. 233]. 

Початком створення автоматизованих систем управлiння вважається 

1963 рiк, коли на великих пiдприємствах почали використовувати електронно- 

обчислювальнi машини для розв’язування задач органiзацiйно-економiчного 

управлiння. У подальшому вiдбувалось поетапне створення i вдосконалення 

iнформацiйних систем. Зокрема, в 1972-1985 рр. вiдбулось створення i розвиток 

АСУ згiдно з концепцiєю баз даних. 

В даний перiод, всi системи управлiння були розрахованi на створення баз 

даних в основному з монопольним доступом. I це зрозумiло. Комп’ютер 

персональний, вiн не був приєднаний до мережi, i база даних на нiм 

створювалася для роботи одного користувача. У окремих випадках 

передбачалася послiдовна робота декiлькох користувачiв, наприклад, спочатку 

оператор, який вводив бухгалтерськi документи, а потiм головбуха, який 

визначав проводки, вiдповiднi первинним документам [2, с. 96].  

Бiльшiсть мали розвинений i зручний призначений для користувача 

iнтерфейс. У бiльшостi iснував iнтерактивний режим роботи з базами даних як 

в рамках опису баз даних, так i в рамках проектування запитiв. Крiм того, 

бiльшiсть автоматизованих систем управлiння пропонували розвинений i 

зручний iнструментарiй для розробки готових застосувань без програмування. 

Iнструментальне середовище складалося з готових елементiв додатку у виглядi 

шаблонiв екранних форм, звiтiв, етикеток (Labels), графiчних конструкторiв 

запитiв, якi досить просто могли бути зiбранi в єдиний комплекс.  

У всiх настiльних автоматизованих систем управлiння пiдтримувався 

тiльки зовнiшнiй рiвень представлення реляцiйної моделi, тобто тiльки 

зовнiшнiй табличний вигляд структур даних [1, с. 102].  
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За наявностi високорiвневих мов манiпулювання даними типу реляцiйної 

алгебри i SQL в настiльних автоматизованих систем управлiння пiдтримувалися 

низькорiвневi мови манiпулювання даними на рiвнi окремих рядкiв таблиць. 

У настiльних автоматизованих систем управлiння були вiдсутнi засоби 

пiдтримки посилальної i структурної цiлiсностi бази даних. Цi функцiї повиннi 

були виконувати додатки, проте незначнiсть засобiв розробки додаткiв iнодi не 

дозволяла це зробити, i в цьому випадку цi функцiї повиннi були виконуватися 

користувачем, вимагаючи вiд нього додаткового контролю при введеннi i змiнi 

iнформацiї, що зберiгається в базах даних.  

Таким чином, використання баз даних у перших автоматизованих системах 

управлiння мало примiтивний характер, проте послугувало значним стимулом 

для подальшого розвитку. Початковi етапи комп’ютеризацiї дiлових процесiв 

пiдприємства характеризувалися iнформацiйною пiдтримкою окремих бiзнес-

операцiй. Збiр iнформацiї був основоположною завданням системи 

автоматизацiї, в той час як аналiз отриманих даних проводився вручну. Зовсiм 

не так давно в розпорядженнi пiдприємств були тiльки системи оперативного та 

бухгалтерського облiку, якi були покликанi вирiшувати локальнi завдання, i не 

були повнофункцiональними системами управлiння пiдприємством. 
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СРАВНЕНИЕ КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ФРЕЙМВОРКОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Фреймворк (от англ. framework – каркас, структура) – это программное 

обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов 

большого программного проекта. В свою очередь кроссплатформенное 

программное обеспечение (фреймворк) подразумевает ПО, которое работает 

более чем на одной аппаратной платформе или операционной системе. 

Сегодня разработка мобильных приложений в практически всех компаниях 

по производству софта подразумевает использование именно 

кроссплатформенных фреймворков, так как пользователи ожидают приложения 


