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В статті, на основі аналізу процесів створення медіа матеріалів в сучасному 
кінематографі, запропоновано систему підтримки вказаних процесів. Впровадження 
системи дозволить уникнути  деяких основних проблем, та мінімізувати негативні чинники, 
що впливають на процес створення медіа матеріалів. 

Ключові слова: Система підтримки, створення медіаматеріалів 
 

В статье, на основе анализа процессов создания медиа материалов в современном 
кинематографе, предложена система поддержки указанных процессов. Внедрение системы 
позволит избежать некоторых основных проблем, и минимизировать негативные факторы, 
влияющие на процесс создания медиаматериалов. 

Ключевые слова: Система поддержки, создания медиаматериалов 
 

In the article, based on the analysis of the processes of creating media in modern cinema, a 
system of support for these processes is proposed. The introduction of the system will avoid some of 
the main problems, and minimize the negative factors that influence the process of creating media 
materials. 

Keywords: support system, creation of mediamaterials 
 

ВСТУП 
В теперішній час у сфері кіномистецтва дуже гостро стоїть питання вирішення 

проблеми підвищення рівня робіт. Це пов’язано із створенням та аналізом дуже 
великого обсягу медіаматеріалу та значними витратами.  У зв’язку із цим дуже 
актуальною є розробка системи, що забезпечить підтримку процесу створення та 
аналізу медіаматеріалу, користувачами якої є працівники телебачення та 
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кіноіндустрії, і метою якої є спрощення процесу створення медіаконтенту та 
мінімізація витрат, пов’язаних із цим процесом. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Спрощення процесу створення медіа контенту та мінімізація витрат, пов’язаних 

із вказаним процесом, можуть бути забезпечені ефективним плануванням та 
розподілом задач процесу створення медіа контенту, а також ефективним розподілом 
ресурсів та виконавців завдань.  

Користувачами системи є спеціалісти в галузі кіноіндустрії, метою яких є 
створення деякого медіа матеріалу і які для цього можуть використовувати деяку 
обмежену множину ресурсів та залучати множину виконавців робіт. 

У зв’язку із великим обсягом та кількістю медіа матеріалів, що створюються та 
аналізуються в процесі роботи над проектом, актуальним є вирішення задачі 
призначення виконавців для множини робіт із забезпеченням використання 
мінімального обсягу ресурсів. Вказана задача може бути сформульована як класична 
задача лінійного програмування «Задача про призначення».  

Наведемо математичну постановку задачі [1]: нехай маємо n видів робіт і 
стільки ж робітників. Кожен робітник може виконати будь-яку роботу, але з різним 
ступенем майстерності. Якщо на деяку роботу призначають робітника саме тієї 
кваліфікації, яка необхідна для її виконання, тоді вартість виконання цієї роботи буде 
нижчою, ніж при призначенні на цю роботу робітника іншої кваліфікації. Мета – 
знайти оптимальний розподіл робітників по всіх роботах, що є у наявності. Тобто 
такий розподіл, щоб загальна вартість виконання комплексу робіт була мінімальною. 
Загальна задача про призначення n робітників на n робіт наведена на рис 1. 
 

 
Рис. 1. Табличний вигляд задачі про призначення 

 
 

Коефіцієнт cij визначає вартість призначення робітника i на роботу j 
(i,j=1,2,...,n). Якщо кількість робітників не дорівнює кількості робіт, то у модель 
вводять фіктивних робітників або фіктивні роботи. Задача про призначення є 
окремим випадком транспортної задачі. Робітники відповідають пунктам 
відправлення, а роботи – пунктам призначення. Всі величини попиту та пропозиції 
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дорівнюють одиниці. Змінні задачі xij=1, якщо робітник i призначений на роботу j і 
xij=0 інакше.  

Математична модель цієї задачі буде мати такий вигляд: 
знайти мінімум функції: 
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З урахуванням специфічних особливостей задачі про призначення існує ряд 
алгоритмів її розв’язання, одним з яких є так званий угорський метод [1]. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Акторами системи є режисер та виконавець. Наведемо діаграму діяльності 

процесу призначення робіт виконавцям (рис. 2). 
Для визначення структури системи було проведено дослідження існуючих 

аналогів. 
Одним з найбільш потужних конкурентів розроблюваної системи є програма 

для організації спільної роботи ЛидерТаск [2]. Перевагами цієї системи є зручний 
дизайн, багато потрібних функцій, швидка організація командної роботи. Недоліком 
системи є відсутність складової для вирішення задачі про призначення, а тому 
користувачу-керівнику буде складніше обрати оптимальний план робіт. Вікно цього 
застосування має вигляд (рис. 3). 

Отже, аналіз аналогічних систем дозволяє зробити висновок про необхідність 
розробки системи із можливостями визначати оптимальний розподіл задач між 
виконавцями, шляхом аналізу їх кваліфікаційного рівня. 

В процесі розробки системи підтримки процесу створення медіа контенту були 
визначені вхідні та вихідні дані, а також спроектовано базу даних. 

Вхідні дані системи підтримки процесу управління створення медіа матеріалу 
надходять від користувача системи (режисера або виконавця) у наступному вигляді: 

− завдання, що потрібно виконати; 
− виконавці, що виконують завдання; 
− складність завдання, якщо воно не обрано з переліку (необхідно для 

обчислення ефективного розподілу обов'язків); 
− інформація про виконавців, що заноситься в базу даних. 
Інформація, що міститься у базі даних, має структуру (табл.1,2). 
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act Component Model

РобітникСистемаПродюсер (режисер)

Початок

Створити проект нового 
фільму

Створити список завдань

кінець

Обчислити оптимальний 
розподіл задач

Створити звіт

Відправити план робітникам

Внести зміни до плану

Отримати завдання

Відмітити виконані 
завдання

Відмітити виконані 
завдання

Кінець

[завдань більше немає] [є невиконані завдання]

[Звіт підходить]

[не підходить]

 
 

Рис. 2. Діаграма діяльності процесу призначення робіт виконавцям 
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Рис. 3. Вікно застосування ЛидерТаск 

 
Таблиця 1. Структура інформації про виконавців 

Прізвіще Бєдов  Можев  
Ініціали В.К. А.П. 
Професія Монтажер Оператор 
Досвід(0-10) 9 3 
Оплата за годину 180 120 

 
Таблиця 2. Структура інформації про завдання 

Найменування роботи Фотографування Монтаж 

Назва роботи На обкладинку Загальний 

Середній час виконання 6годин 72годин 

Складність завдання(0-10) 2 7 

Типова посада виконавця Фотограф Монтажер 

Можливість виконати 
роботу не спеціалістом 

Оператор, Режисер, 
Продюсер 

Режисер 

Середній час виконання 
не спеціалістом 

8годин 200годин 

 
Наведемо діаграму послідовності (рис. 4) процесу призначення виконавців 

робіт. На діаграмі послідовності зображені основні об'єкти і актори, що взаємодіють 
між собою на певному проміжку часу. Голова проекту взаємодіє із системою, для 
надання заповнення списку завдань. Система у свою чергу взаємодіє з базами даних 
та обчислює дані. Після знаходження найкращого варіанту розподілу завдань система 
надає звіт продюсеру, який затверджує план розподілу завдань. Виконавці отримують 
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розподіл завдань і виконують їх. Після виконання завдань формуються звіти про 
виконані завдання (рис.5). 
 

 
Рис. 4. Діаграма послідовності процесу призначення робіт виконавцям 

 
Звіт 

Розподіл робіт між працівниками у проекті"Фільм Х" 
Перелік задач, та їх виконавці: 
Найменування 
роботи 

Назва роботи  Посада Дата закінчення 
роботи 

Фільмування Сцена 1 Антишенко В.В. Оператор 24.12.19(12:30) 
Фільмування Сцена 4 Кань В.Д. Оператор 20.12.19(22:55) 
Монтаж Сцена 1 Бєдов В.К. Монтажер 26.12.19(14:00) 
Монтаж Сцена 4 Бєдов В.К. Монтажер 22.12.19(14:00) 
Монтаж Загальний Бєдов В.К. Монтажер 29.12.19(14:00) 
Звукозапис Редакція 

звуку, 
додавання 
музики, 
звукові ефекти 

Паганець И.П. Інженер 
звукозапису 

10.01.20(13:55) 

Фотографування На обкладинку Сева К.Р. Фотограф 14.12.19(10:00) 
Рекомендована кількість робітників - 5 з яких: 

– Оператор 2 
– Монтажер 1 
– Інженер звукозапису 1 
– Фотогаф 1  

Приблизна дата завершення проекту 10.01.20.                        5 Грудня 2019р.(22:30) 
Рис. 5. Форма звіту про виконані завдання проекту 

 
 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 127 

Аналіз отриманих звітів після застосування алгоритмічного забезпечення 
розподілу завдань показує, що завдяки системі підтримки процесу управління 
створення медіаматеріалу можна зменшити витрати часу і фінансів приблизно 
на 15…20%. 
 

ВИСНОВКИ 
В даній статті було обґрунтовано доцільність розробки системи підтримки 

процесу управління створенням медіа матеріалу. Визначено структуру системи, 
показано, що алгоритмічне забезпечення системи повинно включати алгоритм 
вирішення задачі про призначення. Проведений аналіз результатів показав 
ефективність застосування та зменшення витрат ресурсів в процесі призначення 
виконавців робіт при створенні та аналізі медіа матеріалу. 
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