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Анотація. У статті розглядаються особливості розробки та впровадження єдиного інформаційного
простору університету, створеного на архітектурі КлієнтXСервер. Були визначені вимоги до обладнання
комп’ютерної мережі та програмного забезпечення.
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Summary. The features of development and introduction of single informative space of the university, built on the
architecture ClientXServer are examined in this article. Certain requirements to the equipment of computer network
and software were determined.
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Постановка проблеми. Під час створення по�
тужних інформаційних, інформаційно�керуючих,
облікових і багатьох інших типів систем, основ�
ною метою створення яких є підвищення ефек�
тивності основної діяльності компанії, розробни�
ки зустрічаються із задачею створення єдиного
інформаційного простору системи.

Автоматизація організації дає гарний ефект,
але зазвичай використовується автоматизація ро�
бочих місць, що дозволяє певним співробітникам
працювати значно ефективніше. Щоб роботу зро�
бити більш ефективною, потрібно всі робочі місця
об’єднати в єдину систему. Така система називаєть�
ся єдиний інформаційний простір. Інформація,
яка потрапила в систему, буде доступна кожному
підрозділу, який її потребує [1, с. 35]. Підрозділи
будуть добре взаємодіяти між собою, що дає більш
глобальний масштаб, ніж автоматизація робочих
місць. Проте головне, що дасть така система, —
це картину стану справ в реальному часі, що доз�
воляє ефективно впливати на ситуацію. У неавто�
матизованій або частково автоматизованій системі
на виявлення реального стану речей іде багато часу
і робочої сили.

Якщо аналізувати структуру навчального зак�
ладу, то вона складається з відділів, які викону�
ють певні функції системи освіти. Отже, спочат�
ку потрібно визначити ці функції, потім знайти
відповідальні за них відділи й автоматизувати їх
в системі єдиного інформаційного простору. Для
реалізації поставленої задачі потрібно створити
єдину базу даних, для роботи з нею створити
АРМи, які б дозволили поділити виконання зав�
дань між працівниками і при цьому дозволяли
доступ тільки до тих даних, які необхідні конк�
ретному співробітнику для виконання завдань.
Тобто створити систему безпеки, яка б, з одного
боку, захищала від несанкціонованого доступу, а
з іншого, дозволяла виконувати поставлені задачі

закріпленим за ними особам. Означена система
повинна бути мережною з базою даних на голов�
ному сервері [2, с. 342].

Аналіз досліджень і публікацій. Широке коло
питань, пов’язаних з дослідженням перспектив
розвитку принципів єдиного інформаційного
простору організації, відображено у працях
вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як:
А. Сілін, О. Сладкова, Ю. Столяров, Ю. Нісне�
вич, Т. Берестова.

На сучасному ринку інформаційних про�
дуктів досить багато таких, які створено для ав�
томатизації певних функцій навчального проце�
су. Ці продукти дозволяють виконувати певні
завдання. Наприклад, перевіряти знання сту�
дентів або формувати розклад тощо. Але недо�
ліком цих програм є те, що вони не взаємопов’я�
зані між собою. Тобто студент пройде тестуван�
ня, потім викладач заносить ці дані в журнал. Для
створення статистики ці дані потрібно внести до
спеціальної програми, яка дозволить побудувати
діаграми для аналізу успішності, і вже на основі
них можна провести аналіз ефективності програ�
ми навчання. Такий стан речей не дозволяє ефек�
тивно керувати процесом навчання, адже дані
обробляються дуже повільно. Тому є доцільним
створення єдиного інформаційного простору.

Мета дослідження. Розглянути принципи
побудови та особливості впровадження єдиного
інформаційного простору університету.

Оскільки університет — це частина системи ос�
віти, то класифікація їх видів діяльності співпада�
ють. В системі освіти здійснюються види діяльності,
які за основним їх призначенням і виконуваними
функціями розподіляються на управління, навчан�
ня і наукові дослідження. У зв’язку з цим систему
ЄІПУ умовно можна розділити на три складові:

1) єдиний інформаційний простір управлін�
ської діяльності;
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2) єдиний інформаційний простір навчальної
діяльності;

3) єдиний інформаційний простір наукової
діяльності.

В університеті єдиний інформаційний
простір управлінської діяльності має автоматизу�
вати функції, які стосуються управління навчаль�
ним закладом. Він за своїми функціями нагадує
систему електронного документообігу, але на
відміну від неї, в системі зберігаються не самі
документи, а тільки їх дані. Така система дозво�
ляє перевести в електронний вигляд всю внут�
рішню документацію і прискорити створення
зовнішньої. Оскільки внутрішня документація
направлена на організацію діяльності всередині
організації і за межами університету, то її можна
створювати, зберігати, затверджувати і доносити
до відома в електронному вигляді. Вся інша до�
кументація, яка має зберігатися в паперовому
вигляді, створюватиметься швидше за рахунок
автоматизації і буде збережена і в електронному
вигляді, і в друкованому. Електронне збережен�
ня дозволить легко відшукувати і відновлювати,
якщо потрібно, документи, а також підтримува�
ти дані в актуальному стані, інакше система ма�
тиме недолік — неповноту даних.

З іншого боку, в цій системі можна проводи�
ти аналіз даних. Наприклад, аналіз домашніх
адрес студентів дозволить виявити ті райони та
області, де потрібно провести рекламну кампа�
нію, щоб заохотити до вступу більшу кількість ви�
пускників шкіл. Щодо внутрішнього управління,
то тут, наприклад, можна аналізувати на основі
даних з оцінювання навчальні плани. Щодо єди�
ного інформаційного простору навчальної діяль�
ності, то ця система повинна дозволяти зберіга�
ти й аналізувати дані відносно навчання. Тобто
зберігати в електронному вигляді всі одержані
студентами оцінки, відомості, залікові книги
тощо. Дозволяти аналізувати успішність як вза�
галі, так і для кожного студента окремо. До цієї
системи можна віднести системи тестування і
дистанційного навчання та інше.

Найскладніше в систему ЄІП внести функцію
наукової діяльності, оскільки творчу діяльність
складно автоматизувати. В цій області можна ство�
рити єдиний реєстр у рамках університету, науко�
вих робіт. Це дозволить використовувати досягнен�
ня робіт у подальших наукових дослідженнях,
проводити аналіз наукової діяльності на предмет
неохоплених сфер діяльності тощо.

Метою створення єдиного інформаційного
простору є об’єднання всіх відділів, які займають�
ся організацією навчального процесу в єдину
систему. Причиною такого об’єднання є те, що
ці відділи дуже тісно взаємопов’язані між собою.
Є два варіанти такого зв’язку: дані одного відділу
потрібні іншому для виконання поставлених за�
дач (наприклад, деканати користуються даними

приймальної комісії, бо студенти відбираються і
реєструються саме нею), або відділ користується
статистичними даними з інших відділів для впро�
вадження якогось управлінського рішення (на�
приклад, аналіз успішності студентів може пока�
зати ефективність нової програми навчання і
допомогти прийняти рішення з її вдосконален�
ня). Для такого об’єднання потрібна єдина сис�
тема, яка б дозволяла виконувати всі поставлені
задачі конкретним особам, причому система має
бути досить гнучкою, адже певні задачі можуть
призначатися іншим особам, при скороченні чи
розширенні відділів або у зв’язку з іншими непе�
редбачуваними обставинами [4, с. 54]. Крім того,
система повинна мати хорошу систему захисту і
резервного копіювання.

Перелік АРМів для системи ЄІП визначаєть�
ся відповідно до функціональної схеми універси�
тету. Відповідно до неї першочергової автомати�
зації потребують такі відділи: «Відділ кадрів» і
«Приймальна комісія». Адже ці відділи вносити�
муть в систему основні дані, на основі яких пра�
цюватимуть інші відділи. Відділ кадрів — вноси�
тиме дані працівників, які працюватимуть в уні�
верситеті, а приймальна комісія — реєструвати�
ме дані студентів. Далі ці дані поступатимуть в
деканати і кафедри, які, співпрацюючи, і створю�
ють навчальний процес. Тому ці відділи мають
бути автоматизовані наступними і т. д.

В результаті аналізу було виділено наступний
перелік АРМів:

1. АРМ «Приймальна комісія» — призначе�
ний для введення і редагування в системі даних
про абітурієнтів, студентів і студентів підготовчо�
го відділення. Включає в себе пакет наказів, які
можуть бути сформовані і затверджені як в елект�
ронному вигляді, так і в паперовому.

2. АРМ «Відділ кадрів» — призначений для
введення і редагування даних про працівників, на
основі яких адміністратор формує таблиці безпе�
ки. Включає в себе пакет наказів, які можуть бути
сформовані і затверджені як в електронному ви�
гляді, так і в паперовому.

3. АРМ «Приймальня ректора» — призначе�
ний для розгляду і підготовки даних для ректора,
формування всіляких звітів з роботи навчально�
го закладу тощо.

4. АРМ «Ректора» — призначений для пере�
гляду, формування і затвердження наказів, пере�
гляду статистичних даних про роботу навчально�
го закладу. В програму вбудована функція пере�
гляду побажань викладачів і студентів.

5. АРМ «Кафедра» — призначений для форму�
вання документації для роботи цих відділів. На�
приклад, закріплення за викладачем дисциплін,
формування навантажень тощо. Крім того, генеру�
вання статистики роботи відділу і підпорядкованих
працівників, на основі чого можна приймати рішен�
ня, щодо підвищення ефективності роботи.
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6. АРМ «Деканат» — дозволяє обробляти і
зберігати дані студентів, а також формувати нака�
зи для організації роботи цього відділу. Дозволяє
виводити статистику успішності, відвідування,
формувати залікові книги і відомості. Дозволяє
формування розкладу викладачів і студентів. Доз�
воляє відслідковувати статистику щодо занять.

7. АРМ «Декан» — дозволяє переглядати, ко�
регувати і затверджувати накази по роботі підпо�
рядкованого йому відділу. Пакет статистики доз�
воляє переглядати дані по роботі відділу, статис�
тичних даних про успішність студентів тощо.

8. АРМ «Викладач» — дозволяє ведення жур�
налів успішності студентів, внесення оцінок до
відомостей, перегляд особистого розкладу, пере�
гляд і затвердження навантаження, формування
списку рекомендованої літератури для предметів,
які ним викладаються. Дані цих списків допома�
гають бібліотекарям запропонувати студентам саме
ту літературу, яка найбільше підходить для вивчен�
ня цього курсу. Пакет статистики дозволяє пере�
глядати статистику по кількості занять, що зали�
шились, це дає можливість ефективніше виклада�
ти матеріал і розподіляти час. Крім цього, пакет
статистики дозволяє аналізувати успішність групи
й ефективніше проводити навчальний процес,
відслідковувати ефективність нововведень тощо.

9. АРМ «Студент» — дозволяє перегляд ста�
тистичних даних, таких як особистий журнал
успішності, особистий журнал відвідування, залі�
кової книги і своїх даних по відомостях. Крім
цього, дозволяє перегляд рекомендованої літера�
тури, літератури в наявності, особистого розкла�
ду тощо. Розглядається можливість додавання в
це АРМ можливості тестування, збереження ви�
конаних завдань в електронному вигляді тощо.

10. АРМ «Бібліотека» — дозволяє управляти
бібліотечним фондом, реєструвати дані про ви�
дачу книг студентам і їх повернення, реєстрацію
списання книг тощо. АРМ дозволяє переглядати
списки рекомендованої літератури. Пакет стати�
стики дозволяє аналізувати попит і пропозицію
для прийняття рішень щодо оновлення фонду. В
програму вбудована функція перегляду побажань.

11. АРМ «Адміністратор» — дозволяє редагу�
вати БД і надавати права на доступ до єдиного
інформаційного простору і СУБД тощо.

Для єдиного інформаційного простору, однією
з вимог якого є неприв’язаність працівника до
робочого місця, найдоцільнішим вибором є архі�
тектура «Клієнт�Сервер». Такий вибір обумовле�
ний тим, що для роботи такої системи потрібен
централізований підхід збереження даних. Це оз�
начає, що СУБД і сама база даних повинні збе�
рігатися на окремому сервері, а клієнт повинен
мати можливість доступу до цих даних віддалено.

Щодо обладнання сервера, то до нього досить
специфічні вимоги. Він повинен реалізовувати
RAID — масиви, які збільшують стійкість до

відмови обладнання, що захищає інформацію від
виходу з ладу накопичувачів інформації. А також
на сервері повинно бути встановлене високо�
швидкісне мережне обладнання. Для визначен�
ня інших параметрів, а також оптимального спів�
відношення ціни — продуктивності проводиться
дослідження ринку серверів [5, с. 175].

Якщо розглянути програмні продукти, які
працюють з базами даних, то можна виявити ціка�
ву закономірність, а саме — всі функції, які реа�
лізуються, мало зв’язані. Тобто, якщо потрібно
відредагувати певний довідник, то викликається
окрема форма, яка дозволяє працювати саме з
цією таблицею. Зазвичай ця форма мало зв’язана
з іншими і може бути відділена в окремий модуль.
Тепер, якщо декілька різних АРМів працюють з
цим довідником, то до них потрібно просто при�
єднати цей модуль. Якщо в ньому виникають
помилки, то для їх пошуку й усунення потрібно
значно менше часу, бо цей модуль містить наба�
гато менше коду і, що більш важливо, мінімаль�
но взаємодіє з іншими частинами програмного
коду [6, с. 65].

Такий підхід дозволяє не створювати окремі
АРМ, а створювати набори Plugin�модулів для їх
реалізації. Що, в свою чергу, дозволяє без зусиль
створювати максимально функціональні продук�
ти, не відволікаючи користувачів додатковими
меню і функціями. Причому для створення таких
продуктів не потрібно змінювати код, досить
просто приєднати потрібний Plugins�модуль.

На основі вищесказаного видно, що продукт
має складатися з двох частин: головного модуля і
набору Plugins — Модулів, які дозволяють викону�
вати спеціалісту поставлені задачі. Головний модуль
повинен включати в себе три механізми, а саме:

1) механізм безпеки;
2) механізм доступу до бази даних;
3) механізм для підключення Plugins�модулів.
Механізм безпеки повинен давати можливість

перевіряти особистий підпис користувача і на ос�
нові таблиці безпеки підключати лише дозволені
Plugins�модулі. Механізм для підключення Plugins�
модулів — реалізується програмно і дозволяє
Plugins�модулям через механізм доступу до БД
брати звідти дані, обробляти і виводити всю по�
трібну інформацію в головному модулі.

Для реалізації програмного забезпечення тако�
го рівня потрібно звернути особливу увагу на питан�
ня безпеки. Бо навмисне змінювання або знищення
даних такої системи матиме негативні наслідки.

Висновки. В результаті проведеного аналізу було
визначено, що система ЄІП — це система, яка доз�
волить максимально автоматизувати й об’єднати
відділи в одну систему. Визначено, що системи та�
кого класу актуальні і дозволяють значно покращу�
вати роботу закладів, в яких вони встановлені. Адже
вони не тільки дозволяють краще працювати, але й
дозволяють аналізувати проведену роботу, що дуже



Економіка та управління підприємствами

149

важливо, оскільки можна будувати стратегію роз�
витку, спираючись на реальні факти, тощо.

В результаті аналізу інших підходів автоматизації
було визначено, що такий підхід не є кінцевим ви�
дом автоматизації, але реалізовувати більш складні
підходи, зважаючи на розмір організації, економіч�
но невигідно. З іншого боку, було підібрано такі
інструменти розробки, які б дозволили, за потреби,
перейти до більш складного виду автоматизації.

Проаналізувавши лінійно�функціональні схе�
ми, виявили початковий перелік відділів, які по�
трібно автоматизувати. Крім цього, запропоновано
практичний підхід по реалізації програмного про�
дукту, який дозволить гнучко визначати функції
кожного АРМ і за потреби легко розширювати або
звужувати їх число. Було також виявлено, що більш
докладного розгляду потребують  логічна і фізична
структура мережі. Адже ці параметри прямо про�
порційно впливатимуть на роботу програмного
продукту, а значить, і всієї організації.
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