
Постановка проблеми

Актуальним продовженням

дослідження процесу проекту�

вання електронного видання

(ЕВ) для планшетного ком�

п’ютера (ПлК) [4] вважаємо син�

тез оптимізованої моделі ієрар�

хії факторів впливу на процес

проектування ЕВ для ПлК. Мо�

дифікуємо запропоновану рані�

ше множину ключових факторів

з огляду на нові експертно вияв�

лені зв’язки між ними [6–8].

Результати проведених 

досліджень

Поставлене завдання вирі�

шимо в декілька етапів:

1) за допомогою засобів те�

орії графів та методів системно�

го аналізу [4] будуємо домінант�

ну ієрархічну модель факторів

впливу на процес проектування

ЕВ для ПлК;

2) за допомогою методу по�

парного порівняння факторів

(метод аналізу ієрархій), запро�

понованого Т. Сааті, отримуємо

вектор ваг факторів, що вплива�

ють на процес проектування ЕВ

для ПлК;

3) порівнюємо результати от�

римані на попередніх двох ета�

пах та синтезуємо оптимізовану

модель ієрархії впливу на про�

цес проектування ЕВ для ПлК.

Перший етап.

Нехай сукупність факторів

впливу на процес проектування

ЕВ для ПлК становить множи�

ну елементів V = {ν1, ν2, …, νn}.

З цієї сукупності виберемо оп�

тимальну за важливістю та

кількістю підмножину ключових

факторів V1 ∈ V (табл.).

Аналіз підмножини факторів

V1 забезпечує визначення мно�

жини зв’язків між ними та по�

дання у вигляді орієнтованого

графа (рис. 1).

За допомогою початкового

орієнтованого графа (рис. 1) бу�

дуємо бінарну матрицю досяж�

ності M' для множини вершин

V1, формула 1.

У результаті восьми ітерацій

аналізу бінарної матриці досяж�

ності M' (рис. 2) отримуємо на�

ступне розміщення факторів за

рівнями ієрархії: перший

рівень — фактор 1 (вид ЕВ /

інформаційне наповнення ЕВ
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шетного компьютера.

The synthesis of optimized model of factors that have influence

on the process of designing the electronic edition for tablet com3

puter is the actual continuation of research of the process.



(content)), другий рівень — фак�

тор 8 (технічні характеристики

ПлК (industrial design)), третій

рівень — фактор 5 (зручність у

використанні ЕВ (usability engi�

neering)), четвертий рівень —

фактор 6 (інтерактивний дизайн

ЕВ (interaction design)), п’ятий

рівень — фактор 7 (інфор�

маційна архітектура ЕВ (infor�
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Підмножина ключових факторів V1 впливу на процес проектування

електронного видання для планшетного комп’ютера

Рис. 1. Граф зв’язків між факторами впливу на процес проектування

електронного видання для планшетного комп’ютера

(1)



mation architecture)), шостий

рівень — фактор 2 (візуальний

дизайн ЕВ (visual design)), сьо�

мий рівень — фактор 3 (дизайн

інтерфейсу ЕВ (interface

design)), восьмий рівень — фак�

тор 4 (дизайн навігація ЕВ (navi�

gation design)).
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Рис. 2. Ітерації аналізу бінарної матриці досяжності M' (а) – є): перша –

восьма), де L(ci) — досягнуті вершини, P(ci) — вершини�попередниці



Результатом виконаних дій

над елементами початкового

орієнтованого графа (рис. 1)

стала домінантна ієрархічно

впорядкована модель (рис. 3)

ієрархії ваг факторів впливу на

процес проектування ЕВ для

ПлК.

Другий етап.

Поставлене завдання розв’я�

жемо методом попарного порів�

няння факторів, запропонова�

ного Т. Сааті. На основі описа�

них теоретичних викладок [1–3,

5], вирішимо задачу багатофак�

торної оптимізації під час вико�

нання методу лінійного згортан�

ня факторів.

Матриця попарних порівнянь

A для підмножини факторів V1,

формула 2.

Решту необхідних обрахунків

згідно методу попарних

порівнянь проводимо в про�

грамі для роботи з таблицями

Microsoft Excel (рис. 4).

У результаті дослідження от�

римано вектор ваг факторів

впливу на процес проектування

ЕВ для ПлК:

Третій етап.

Щоб порівняти результати,

отримані на двох попередніх
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Рис. 3. Модель ієрархії ваг факторів впливу на процес проектування

електронного видання для планшетного комп’ютера

(2)

w = (0,327; 0,050; 0,034;0,024;

      0,157; 0,108; 0,073; 0,,227) .T



етапах, потрібно привести їх

значення до одного виду. Для

одержання вагових значень

факторів ієрархічної моделі

рис. 3 присвоїмо їм умовні чис�

лові значення, що відображають

вагу фактора в загальній схемі.

Отож, нехай восьмому рівню

ієрархії відповідатиме число 10,

а значення кожного вищого

рівня утворюватимуть послідов�

ність Фібоначчі. Результатом 

таких  припущень  стане  вектор

Вектор ваг факторів, отриманий

на другому етапі помножимо на

деякий коефіцієнт z = 1000.

Гістограма порівняння резуль�

татів представлена на рис. 5.

Оскільки ваги факторів, отри�

мані різними методами, близькі

за значенням, на їх основі синте�

зували оптимізовану модель

ієрархії факторів впливу на про�

цес проектування ЕВ для ПлК

(рис. 6). Вирішення задачі побу�

дови такої моделі забезпечує

уточнення та формалізацію про�

цесу проектування ЕВ для ПлК.
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I = (340; 30; 20;10; 130; 80; 50; 210).

Рис. 4. Частина інтерфейсу програми Microsoft Excel, в якій були виконані

всі обрахунки по методу попарних порівнянь

Рис. 5. Гістограма вагових значень факторів отриманих з допомогою

різних методик: I — засобів теорії графів і методів системного аналізу;

II — метод попарних порівнянь



Висновки

Таким чином, у результаті

дослідження отримано оп�

тимізовану модель ієрархії

впливу виокремлених факторів

на процес проектування ЕВ для

ПлК. Вона стане основою для

багатокритеріального вибору

альтернативних варіантів фор�

мування ЕВ на основі нечіткої

переваги альтернатив.
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Рис. 6. Оптимізована модель ієрархії факторів впливу на процес проекту�

вання електронного видання для планшетного комп’ютера
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