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ანოტაცია – განიხილება მულტიმედიალური
პროგრამული სისტემების დამუშავების მენეჯმენტის
ბიზნეს–პროცესების მოდელირების, დაპროექტების
და რეალიზაციის საკითხები თანამედრვე
ინფორმაცული ტექნოლოგიებით. ბიზნეს–
პროცესების მოდელირება ხორციელდება BPMN
და UML დიაგრამებით, მონაცემთა ბაზის
სტრუქტურის ავტომატიზებული დაპროექტება ORM
(ობიექტ-როლური მოდელირების) ინსტრუმენტით,
იმიტაციური სიტუაციების ანალიზი CPN – პეტრის
ფერადი ქსელით, პროგრამული რეალიზაცია კი –
WPF (C#/XAML) და Metro Style App
ტექნოლოგიებით, ერთიანი კორპორატიული
პორტალი – Ms SharePoint-ით. შემოთავაზებულია
ელექტრონული საარჩევნო სისტემის მხარდამჭერი
პროგრამული პაკეტის საპილოტო ვერსია
მულტიმედიალური საშუალებების,
მომხმარებელთა ინტერფეისების და
ინსტრუქციების თანხლებით.

საკვანძო სიტყვები – პროგრამული სისტემა.
ბიზნეს–პროცესი, მენეჯმენტი, მოდელირება, UML,
BPMN, ORM, CPN, ელექტრონული საარჩევნო
სისტემა, მულტიმედიალური საშუალებები, WPF
ტექნოლოგია.

I. შესავალი

სრულყოფილი, საიმედო და მოქნილი
პროგრამული უზრუნველყოფის (Software)

სწრაფად დაპროექტება, რეალიზაცია, დანერგვა
და შემდგომი თანხლება სისტემის დამკვეთ
ორგანიზაციაში მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანაა და
მისი ეფექტურად გადაწყვეტა ბევრადაა
დამოკიდებული როგორც საპროექტო-

დეველოპმენტის გუნდის შემადგენლობასა და
გამოცდილებაზე, ასევე IT-ინფრასტრუქტურასა და
CASE-ინსტრუმენტებზე [1].

ხშირად შეუძლებელია სრულყოფილი და
საიმედო სისტემების აგება „სწრაფად“. ობიექტ-

ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი,

რომელიც უნიფიცირებული მოდელირების ენის
(UML) საშუალებით დამკვიდრდა, უნივერსალუ–
რია და მისი გამოყენებით პროგრამის სასიცოცხლო
ციკლი მოითხოვს აუცილებელი ეტაპების
იტერაციულ განვითარებას [2–4]. პროგრამული
სისტემის პროექტის მიზნების, საწყისი პირობებისა
და მოთხოვნილებათა გათვალისწინებით
მენეჯერის მიერ შეირჩევა კომპრომისული
გადაწყვეტილება. მაგალითად, Enterprise Architect
ინსტრუმენტში ბიზნეს-პროცესების მოდელირების,

კონსტრუირების, დეველოპმენტის და ტესტირების
ეტაპების დასაგეგმად ჩაირთვება შესაბამისი “ჩეკ-

ბოქსები” (ნახ.1).

სამთავრებო და ორგანიზაციული ობიექტების
მართვის პროგრამული სისტემის შექმნა მოიცავს IT-

კონსალტინგის: დიაგნოსტიკური ანალიზის,

ექსპერტული შეფასებების, ბიზნეს-პროგრამების
დაგეგმვის, მათი განხორციელების ორგანიზების,

ფაქტ-შედეგების აღრიცხვის, ეკონომიკური



ანალიზისა და შეფასების, ობიექტზე ეფექტური
ზემოქმედების მმართველი გადაწყვეტილების
მიღების პროცესების ხელშემწყობი მექანიზმების
შემუშავებას და კომპიუტერულ რეალიზაციას.

ასეთი ობიექტების მართვის მექანიზმების
მოდელი საკმაოდ რთულია და მიეკუთვნება
ძნელად ფორმალიზებად დიდი სისტემების კლასს.

მათი აგების და ეფექტური გამოყენების მიზნით
აუცილებელია არაერთგვაროვანი, რაოდენობრივი
და ხარისხობრივი მეთოდების კომპლექსური
გამოყენება. კერძოდ, ერთის მხრივ, კოგნიტური
მოდელების ასაგებად ექსპერტულ შეფასებათა
სხვადასხვა მეთოდების ინტეგრირე-ბული
გამოყენება, და მეორეს მხრივ, ბიზნეს-

პროგრამების დაგეგმვის პროცესების ოპტიმიზაცია
და კვლევა პეტრის ქსელებისა და მასობრივი
მომსახურების სისტემების თეორიის საფუძველზე
[1,4,5].

წინამდებარე სტატიაში გადმოცემულია
მულტიმედიალური ელექტრონული საარჩევნო
სისტემის, როგორც მიზნობრივი აპლიკაციის
მოთხოვნილებათა განსაზღვრის (UseCase-, Actvity-
დაგრამები), ობიექტ–ორიენტირებული ანალიზის
და პროექტირების (Sequence-, Class-, Statechart-
დაგრამები), არჩევნების ბიზნეს–პროცესების
BPMN–ენაზე მოდელირების (ნახ.2) და მათი
შემდგომი აპარატურული და პროგრამული
რეალიზაციის საკითხები.

II. ძირითადი ნაწილი
სადემონსტრაციო ვერსიის პროგრამული

უზრუნველყოფის ასაგებად გამოიყენება უახლესი
ტექნიკა და თანამედროვე ტექნოლოგიები: თითის
ანაბეჭდის სკანერი, ელექტრონული ხელმოწერის
პანელი, ხმის ჩამწერი და შემდეგ მისი ამომცნობი
სისტემები, ფოტოაპარატი და ბიომეტრული
სურათების შედარების სისტემები. ამ აპარატულ-
პროგრამულ ინსტრუმენტების საფუძველზე
ამომრჩევლის მონაცემები იქნება გატარებული
განაწილებული სისტემის მონაცემთა ბაზაში და
მოქალაქეს მიეცემა არჩევნებში მონაწილეობის
უფლება. პროგრამა, გარდა პირადი ნომრით
ამომრჩევლის იდენტიფიცირებისა, ითვალისწი–ნებს
ისეთი დამატებითი იდენტიფიკატორების შემოტანას
და მათ რეალიზაციას, როგორიცაა ამომრჩევლის
თითის ანაბეჭდი, ამომრჩევლის ხმა, ამომრჩევლის
ხელმოწერა და ამომრჩევლის ბიომეტრული
სურათი.

პროგრამის მუშაობის ძირითადი პრინციპი
ასეთია: „ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ექნება
წინასწარ ფორმირებული მონაცემთა ბაზა, თუ
რომელ საარჩევნო უბანზე რომელი კომისიის წევრი
არის მიმაგრებული და რა ფუნქცია-მოვალეობები
აქვს მინიჭებული. უბნის გახსნისას ამომრჩევლთა
მიღების დაწყებამდე, რეგისტრა-ტორი გახსნის
პროგრამას, ჯერ თვითონ გაივლის იდენტიფიკაციას
(როგორც რეგისტრატორი), შემდეგ მოხდება
მოთხოვნა Access Code (AC)-ს, რომელიც იქნება
უნიკალური და წინასწარ დალუქული კონვერტით
ექნება მიღებული საუბნო კომისიის თავჯდომარეს.
უნდა შედგეს აღნიშნული კონვერტის გახსნის ოქმი,
რომელზეც კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად



იქნება თავჯდომარის მოადგილის და საუბნო
კომისიის წევრთა ხელმომწერები. აღნიშნული AC-
კოდის შეტანის შემდეგ მათ მიეცემათ უფლება
დაიწყონ ამომრჩეველთა მიღება და რეგისტრაცია.
ყოველივე ეს აძლიერებს და ამყარებს
უსაფრთხოების ხარისხს და მეტ დამაჯერებლობას
სძენს ელექტრონულ საარჩევნო სისტემას.

ამომრჩევლის უბანზე მისვლისას ხდება მისთვის
ბიომეტრული სურათის გადაღება ვებ-კამერის
მეშვებით, რეგისტრატორს შეუძლია ერთი ან
რამდენიმე სურათის გადაღება და არჩევანის
გაკეთება. ვებ-კამერა პროგრამიდან იმართება და
აკეთებს დროებით ჩანაწერებს კომპიუტერში, სადაც
ინახება ამომრჩევლის სურათი თავისივე უნიკალური
დასახელებით. შერჩეული სურათის დაშლა ხდება
ბიტებად და მონაცემთა ბაზაში ჩაწერა, ხოლო
დანარჩენი სურათები ავტომატურად იშლება ხისტი
დისკოდან. კამერის სამართავად პროგრამული
უზრუნველყოფა იყენებს კომპიუტერში არსებულ
დრაივერს, რომელსაც პოულობს და ავტომატურად
აყენებს. (ნახ.3).

ხმის ჩასაწერად და მიკროფონზე წვდომის
განსახორციელებლად გამოიყენება სტანდარტული
პროგრამული აუდიო-ბიბლიოთეკა. მისი
საშუალებით ხდება წვდომა მიკროფონზე და ძიება
ყველა არსებული მიკროფონის, რომელიც
მიერთებულია კომპიუტერზე (ნახ.4).

რეგისტრატორმა უნდა აირჩიოს მიკროფონი
და ჩაიწეროს ხმა, რომელიც ასევე დროებით
ჩაწერას ახორციელებს კომპიუტერში. შემდეგ
შესაძლებელია ჩაწერილი ხმის მოსმენა და
გრაფიკული ანალიზი (ნახ.5).

პროგრამული უზრუნველყოფა შეიცავს რიგ
ვალიდაციებს, რაც არ მისცემს რეგისტრატორს
რაიმე სახის შეცდომის დაშვების უფლებას
ამომრჩეველთა რეგისტრაციის დროს. კერძოდ:
სახელის, გვარის, მამის სახელის, მისამართის და
ფაქტობრივი მისამართის შეტანა და რეგისტრაცია
მოხდება წინასწარ განსაზღვრული ფონტით-
Sylfaen. პირადი ნომერი აუცილებლად იქნება 11
ნიშნა რიცხვითი მონაცემი. აღნიშნული შეცდომების
დაშვების დროს მიიღება შემდეგი სახის
გამაფრთხილებელი დიალოგური ფანჯარა. (ნახ.6).
პროგრამა გამორიცხავს ამომრჩევლის შესახებ
არასრული ინფორმაციის შემთხვევაში ბაზაში
ჩანაწერას, რაც თავის მხრივ ხელს უშლის
არჩევნებზე დარეგისტრირებულ ამომრჩეველთა
რიცხვის ხელოვნურ ზრდას.



ნახ.6

მულტმედიალური ელ–არჩევნებს აპლიკაციის
მონაცემთა ბაზის დაპროექტება მოიცავს მისი
კონცეპტუალური და ლოგიკური სქემების აგებას.
მე–7 ნახაზზე მოცემულია ER-მოდელს ფრაგმენტი,
რომლის ფორმირება მოხდა ობიექტ–როლური
მდელირების ORM-ინსტრუმენტით (ნახ.8) [6].

მიღებული დიაგრამებიდან Natural ORM
Application პროგრამული პაკეტით გენერირდება
DDL კოდი, რომელიც ქმნის მონაცემთა რელაციურ
ბაზის სტრუქტურას SQL Server სისტემის გარემოში
[7]. ქვემოთ მოცემულია ამ კოდის ლისტინგის
ფრაგმენტი.

CREATE VIEW ORMModel1.Region_UC1 (areaId)
WITH SCHEMABINDING
AS

SELECT areaId
FROM ORMModel1.Region
WHERE areaId IS NOT NULL

GO
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX Region_UC1Index ON
ORMModel1.Region_UC1(areaId)



GO
CREATE VIEW ORMModel1.Region_UC2(

polling_DistrictDistrict_AddressName)
WITH SHEMABINDING
AS

SELECT polling_DistrictDistrict_AddressName
FROM ORMModel1.Region
WHERE polling_DistrictDistrict_AddressName

IS NOT NULL
GO

CREATE TABLE ORMModel1.Voter
(

voterNr INTEGER NOT NULL,
fingerPrintID INTEGER IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
Voter_IDCode NATIONAL CHARACTER(4000) NOT NULL,
voterName NATIONAL CHARACTER

VARYING(MAX) NOT NULL,
surname NATIONAL CHARACTER VARYING(MAX) NOT  NULL,
addressName NATIONAL CHARACTER VARYING(MAX)

NOT NULL,
partyId INTEGER IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
birth_DateMdy NATIONAL CHARACTER VARYING(MAX)

NOT NULL,
majority_DeputyId INTEGER NOT NULL,
polling_DistrictNr INTEGER NOT NULL,

CONSTRAINT Voter_PK PRIMARY KEY(voterNr),
CONSTRAINT Voter_UC1 UNIQUE(fingerPrintID),

CONSTRAINT Voter_UC2 UNIQUE(Voter_IDCode)
)

GO

CREATE TABLE ORMModel1.Majority_Deputy
(

majority_DeputyId INTEGER IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
deputy_Name NATIONAL CHARACTER VARYING(MAX)

NOT NULL,
CONSTRAINT Majority_Deputy_PK PRIMARY
KEY(majority_DeputyId)

)
GO

რეგიონების საარჩევნო უბნების და ცენტრალური
საარჩევნო ოფისის სერვერების მონაცემთა ბაზებს
შორის ინფორმაციის გაცვლა ხორციელდება

ასინქრონულად სერვის-ორიენტირებული

არქიტექტურით. მოთხოვნათა ტიპები
განისაზღვრება ამოცანათა სახეებით, მაგალითად,

ამომრჩეველთა რეგისტრაციის პროცესი, მათი
ცენტრალური სერვერის ბაზაში განთავსება,

მონიტორინგის და კონტროლის ამოცანები
დუბლირების აღმოსაფხვრელად, ამომრჩეველთა
ხმის მიცემის პროცედურა და ა.შ. ამ ბიზნეს-

პროცესების საფუძველზე ხორციელდება
შეტყობინებათა და მონაცემთა პაკეტების გაცვლის
სერვისების ხშირი გამოყენება (წინასაარჩევნო და
საარჩევნო პერიოდში ცენტრალური საარჩევნო
ოფისის სერვერ მანქანებზე შეიძლება მიიღონ (ან
გადასცენ) რამდენიმე მილიონზე მეტი მოთხოვნა
ამომრჩეველთა შესახებ). ასეთი ინფორმაციის
მენეჯმენტი მოითხოვს საიმედო აღრიცხვის და
რისკების გამორიცხვის პროცედურების
გათვალისწინებას. შეტყობინებათა ერთობლიობა,

რომელიც მუდმივად გადაიცემა ქსელის
საშუალებით, არ უნდა დაიკარგოს და ყოველი
მათგანი უნდა ექვემდებარებოდეს მკაცრ
კონტროლს, უნდა შეიძლებოდეს აღდგენის და
არქივირების ქმედებათა შესრულება.

ასეთი სერვისული მოთხოვნების დამუშავების
მართვის პროცესის იმიტაციური მოდელირება
განხორციელებულია პეტრის ფერადი ქსელების
CPN-ინსტრუმენტით (COLORED PETRI NET) [10]. მე-9

ნახაზზე მოცემულია ასეთი ქსელის ფრაგმენტი ჩვენი
სისტემისათვის. აქ გადასასვლელ ბლოკებში
ნაჩვენებია, მაგალითად, მოთხოვნის ტიპის
დადგენა, შეტყობინების გადაგზავნა ცენტრალურ
საარჩევნო ოფისში, დასტურის მიღება საარჩევნო
უბანზე.

თითოეული მათგანი უნდა გაიშალოს
დამოუკიდებელი პეტრის ქსელით და მოხდეს მათი
ანალიზი, ამასთანავე შეიქმნება ერთიანი
იერარქიული სისტემა ჩადგმული პეტრის
ქვექსელებით [11].

SharePoint PerformancePoint Services უზრუნ-
ველყოფს მონაცემების ასახვას ანალიტიკურ
დიაგრამებზე და ინტერაქტიული ანგარიშგებების
ასახვას პორტალზე [12].
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Менеджмент программных систем для проектирования и построения мультимедийных приложений

Сургуладзе Г., Топурия Н., Басиладзе Г., Урушадзе Б., Ломидзе М., Габинашвили  Л.

Грузинский Технический Университет

Аннотация – рассматриваются вопросы моделирования, проектирования и реализации бизнес-процессов
менеджмента разработки мультимедийных программных систем на базе современных информационных
технологий. Моделирование бизнес-процессов осуществляется с помощью BPMN и UML диаграмм,
автоматизированное проектирование структуры баз данных ORM (объектно-ролевое моделирование)
инструментом, анализ имитационных ситуаций – цветными сетями Петри, а программная реализация
технологиями WPF (C#/XAML) и Metro Style App. Предлагается экспериментальная версия системы
электронного голосования с поддержкой мультимедийных средств, интерфейсов пользователей и
инструкций.

Management of Software Systems for Design and Construction of Multimedia Applications

Surguladze M., Topuria N., Basiladze G., Urushadze B., Lomidze M., Gabinashvili L.

Georgian Technical University

Abstract - discusses modeling, design and implementation of business process management of development for
multimedia software systems based on modern information technology. Business process modeling is carried out
using BPMN and UML diagrams, computer-aided design database structures ORM (Object-Role Modeling) tool, the
analysis of simulation situations – CPN (Colored Petri Nets) and software implementation technologies WPF (C # /
XAML) and Metro Style App. Offered an experimental version of the electronic voting system with support of
multimedia tools, user interfaces and instructions.


