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"Модель інтегральної оцінки якості
інформаційних систем"
Різноманіття наявних практик використання та експлуатації
інформаційних систем (ІС) вимагає адекватних і об'єктивних методів їх
оцінювання. На сучасному етапі продовжують існувати проблеми,
пов'язані з оцінкою якості інформаційних систем, такі, як: відсутність
прозорих і об'єктивних методів оцінки якості функціонування ІС, що часто
призводить до різних оцінок однієї й тієї ж ІС співробітниками відділів
автоматизованих систем управління (АСУ); відсутність комплексних
оцінок, що враховують усі сфери впливу IT на підприємстві; достатня
складність формалізації критеріїв і засобів оцінки якості ІС; відсутність
практичних методик оцінювання та управління якістю ІС.
Інформаційну систему розуміють як сукупність її функціональних
складових: технічної (ТО); математичної (МО); програмної (системної –
СПО та прикладної – ППО); інформаційної (ІО); правової (ПравО); організаційної (ОО); методичної (МетО); ергономічної (ЕО); лінгвістичної (ЛО);
кадрової (КадрО); комунікаційної (КО); мережної (МО), й існує можливість
оцінювати якість ІС шляхом оцінювання якості кожної з її складових.
Запропоновано модель інтегральної оцінки якості інформаційної
системи підприємства, в основі якої лежить оцінка якості складових ІС ,
від ефективності функціонування яких залежить якість роботи всієї
системи. Запропоновано геометричну інтерпретацію та аналітичний опис
моделі, дані варіанти розрахунків мір якості ІС. З метою оцінювання
якості складових інформаційної системи використано такі поняття, як
метрика і міра. Мірою оцінки є відносна величина від 0 до 1, яка визначає
якість функціонування тієї чи іншої складової ІС, причому міра може бути
виражена як кількісною величиною, так і якісною. Нормування міри
полягає в розподілі якісної оцінки в задані інтервали від 0 до 1. Для
побудови моделі інтегральної оцінки якості ІС використано технологію
радіальних діаграм, за допомогою якої зручно відстежувати стан кожної
зі складових інформаційної системи. Запропоновано також адекватну
інтерпретацію моделі інтегральної оцінки у вигляді секторної радіальної
діаграми. Розроблена модель є досить наочною для абсолютного і

порівняльного аналізу якості складових ІС та ІС в цілому і покладена в
основу створення практичної методики оцінювання якості ІС підприємства.
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