
ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі аналізується стан наукової проблеми, обгрунтовується акту-

альність вибраної тематики, формулюються мета і задачі дослідження, 
дається огляд одержаних результатів. 

 Перший розділ присвячено огляду літератури за темою дисерта-
ційної роботи та вибору напрямків досліджень. Описано предметну об-
ласть та методики дослідження. 

У підрозділі 1.1 подані основні визначення та поняття. У підрозділі 
1.2. описані базові автоматні моделі опису складних систем обробки інфо-
рмації розподіленого типу. Підрозділ 1.3. присвячено висвітленню основ-
них моментів роботи з онтологіями: зв’язок онтологій з іншими концепту-
альними моделями, стек стандартів SW (Semantic Web), семантичний по-
шук.  

У другому розділі, що містить три підрозділи, викладено підходи до 
побудови автоматної мережної моделі КРНС та її застосування до розв’я-
зання оптимізаційних проблем в РС та задач побудови програмних систем 
підтримки високопродуктивного КРНС. Обгрунтовано вибір моделі та її 
застосування для дослідженя питань оптимізації управлінської структури 
КРНС. Наведені евристичні алгоритми були використані для оптимізації 
ємкісних і часових оцінок багатьох модулів ПСП КРНС.  

За останні роки відбулося значне поширення Інтернет-послуг. Але 
технологія спільної роботи, що ґрунтується на спеціальному програмно-
му забезпеченні та середовищі взаємодії для спільного розв’язання конк-
ретних задач (так зване collaboration environment), розвивалася досить 
повільно через те, що навіть на неформальному рівні досить складно 
описати дистанційне співробітництво, яке дає змогу людям спільно вико-
ристовувати і маніпулювати мультимедійною інформацією в реальному 
часі і на різних рівнях модальності. Робилися спроби описати конструк-
тивно мережну синхронну мультимедійну роботу в Інтернет великих 
груп користувачів1. 

Проектування системи дистанційного співробітництва досить складне, 
оскільки охоплює користувачів, мережу та проблеми з головними комп’юте-
рами (хостами), наприклад різнорідні платформи для “застосувань”. Корис-
тувачі прагнуть отримати середовище дистанційного співробітництва, яке 
має забезпечити якість взаємодії, близької до “зустрічі віч-на-віч”. У цьому 
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випадку стають необхідними координаційні механізми досягнення консенсу-
су для спільного й ефективного використання ресурсів. Конфлікти, що бло-
кують перебіг процесу, можуть трапитись як до, так і безпосередньо під час 
використання. Такі координаційні механізми необхідні, щоб надати користу-
вачам можливості досягти індивідуальних цілей в контексті групової дистан-
ційної взаємодії, коли “дистанційна присутність” замінюється фізичною. 

Першим кроком вирішення поставленої проблеми побудови ефектив-
ної комп’ютерної системи підтримки розподіленого навчального середо-
вища колаборативного типу, яке належить до розподілених систем, є ство-
рення формальної моделі КРНС. Очевидним є і те, що це мусить бути ме-
режна модель за рахунок необхідності використання в КРНС можливості 
мережі Інтернет. У підрозділі 2.1 наводиться опис побудови такої моделі 
за допомогою використання теорії скінченних автоматів та мереж Петрі. 

При цьому ми намагалися якнайбільше абстрагуватися від конкрет-
них предметних областей застосування та конкретних програмних реаліза-
цій засобів підтримки таких середовищ. Вирішення проблем, пов’язаних з 
координацією, на базі абстрактної моделі допоможе згодом побудувати 
програмні реалізації, що матимуть аналогічні властивості. 

В пункті 2.1.1 зроблений огляд існуючих моделей. 
Далі описано структуру колаборативного середовища в комп’ютерній 

мережі. Колаборативне середовище подано як набір Г = <S, U, R, F>, де S 
– множина сеансів, U – множина користувачів, R – набір спільних ресур-
сів, F – множина рівнів, що керують ресурсами. Кожна з цих сутностей 
має свій набір атрибутів. Розглянуто кожну з них детально. 

Оскільки дана модель надає в наше розпорядження детальну структу-
ру формальної специфікації та можливість перевірки властивостей колабо-
ративних систем, саме її ми взяли за основу при побудові нашої моделі 
колаборативного середовища. Показано, як за допомогою скінченних ав-
томатів та мереж Петрі можна змоделювати контролери для чотирьох 
складових системи: сеансу, користувача, ресурсу та рівня.  

Починається моделювання з опису в 2.1.2 мережної моделі контроле-
рів. Для зручності побудови мережної моделі спочатку уточнюється їх 
опис роботи за допомогою автоматного підходу. В системі користувачі 
репрезентуються своїми профілями. Під профілем користувача ми розумі-
ємо його “особову справу”, що зберігається на головному сервері мережі. 
Профіль визначає права користувача в межах даної мережі та є джерелом 
інформації про поточні дії користувача. Уточнено і модель профіля корис-
тувача. 

Контролер ресурсу відповідає за надання ресурсу за запитом та за 
коректне його вилучення (в разі аварійного завершення роботи системи). 
Наведена модель контролера ресурсу. Протокол рівневого контролю дома-
гається доступу до спільно використовуваних об’єктів, надаючи доступ до 
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рівнів відповідно до політики, визначеної для групи обслуговування. Фак-
тично зайняття рівня рівносильне одержанню права говорити. Саме через 
контролер рівня, як буде показано пізніше, відбуваються практично всі дії 
з ресурсом (окрім створення, яке робиться безпосередньо). Побудовано 
модель рівневого контролю. 

Потім на базі автоматної моделі побудовано відповідні моделі мовою 
мереж Петрі. Таке перетворення традиційне, а втім, були виявлені певні 
тонкощі. Наприклад, моделювання механізму прибирання неактуальних 
повідомлень, який продукує повідомлення про звільнення/видалення ре-
сурсу, вимагало введення додаткових специфічних переходів. Це потрібно 
для запобігання виникненню тупика в роботі контролера рівня. 

Як відомо, апарат мереж Петрі не лише полегшує моделювання скла-
дних систем, а й дає змогу зробити глибокий аналіз властивостей системи 
(наприклад, безпечність системи чи тупиковість), що моделюється. Що й 
було зроблено в пункті 2.1.3. 

Для дослідження нашої системи на наявність вищезазначених власти-
востей використано метод побудови дерева досяжності. Доведено твер-
дження: 

Твердження 2.1. Мережа моделі контролера сеансу обмежена і активна. 
Твердження 2.2. Мережа моделі профілю користувача обмежена і 

активна. 
Твердження 2.3. Мережа моделі контролера ресурсу обмежена і ак-

тивна. 
Твердження 2.4. Мережа моделі контролера рівня обмежена і активна. 
Для моделювання колаборативної системи в цілому (пункт 2.1.4) 

потрібно було внести користувачів у запропоновану раніше модель. По-
казано, як це можна зробити для двох користувачів. Очевидно, що запро-
понована методологія може бути перенесена і на довільну кількість кори-
стувачів. 

Втім, у процесі об’єднання мереж окремих складових в одне ціле постає 
низка проблем. По-перше, це забезпечення контролю команд, які віддає ко-
ристувач. Через недетерміновану природу мереж Петрі цілком імовірна ситу-
ація, коли користувач буде постійно віддавати системі одну й ту саму коман-
ду, наприклад “створити ресурс”, або ж віддаватиме команди у неправильній 
послідовності (спочатку – “вилучити ресурс”, потім – “створити ресурс” і 
т.д.). Для уникнення подібних ситуацій потрібно було ввести додаткові умо-
ви. Прив’язки дозволу на віддачу певної команди до одержаного від системи 
повідомлення про виконання попередньої операції було недостатньо.  

Для розв’язання цієї проблеми ми взагалі відмовилися від команд та 
повідомлень, замінивши відповідні послідовності переходів безпосередні-
ми зв’язками між станами контролерів, яким віддається команда. При цьо-
му поточний стан підлеглого контролера визначає можливі команди, які 
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йому може віддати користувач.  
Друга проблема, яку треба було розв’язати додатково, пов’язана з 

виходом користувача із системи. Користувач на момент виходу може во-
лодіти якимсь ресурсом, і доки він не звільнить його своєю командою, 
ніхто інший не зможе до нього доступитися. Тому на вихід користувача з 
системи також було накладено додаткові умови. Задля полегшення пода-
льшого аналізу мережі системи була проведена оптимізація шляхом замі-
ни деякої послідовності позицій та переходів одним переходом, спрацю-
вання якого реалізувало той самий сценарій.  

Для аналізу цієї мережі ми використали програмні засоби. За допомо-
гою графічного редактора PM Editeur ми малюємо саму мережу Петрі та 
задаємо її початкову розмітку. Після за допомогою Petri Nets Toolbox пе-
реводимо її в матричний вигляд, що оброблявся програмою МАТLAB. 
Результатом було дерево досяжності для нашої мережі. На основі аналізу 
останнього доведено такі твердження: 

Твердження 2.5. Мережа моделі колаборативної системи з одним 
користувачем М1 обмежена і активна. 

Далі було побудовано мережну модель колаборативного середовища 
з двома користувачами, що конкуруватимуть між собою за доступ до од-
ного спільного ресурсу. Доведено таке твердження: 

Твердження 2.6. Мережа моделі колаборативної системи з двома 
користувачами М2 обмежена і активна. 

Запропонована нами модель колаборативного середовища є базисом 
як для досліджень властивостей вже існуючих систем організації дистан-
ційної співпраці користувачів, так і для проектування нових систем. Завдя-
ки тому, що для її побудови були використані мережі Петрі, її можна роз-
ширювати за рахунок додавання нових користувачів та ресурсів, передба-
чення можливості одночасного існування двох або більше сеансів зв’язку. 
Крім того, для більш глибокого дослідження системи її можна перевести 
на мову часових або стохастичних мереж Петрі. 

При створенні розподілених систем перед розробниками ставиться 
ряд вимог, яким має відповідає система: гетерогенність або різнорідність, 
відкритість, безпека, можливість розширення, значний паралелізм, широка 
прозорість і ефективна обробка збоїв. Зрозуміла важливість останньої ви-
моги. Тому для дослідження останньої в підрозділі 2.2 запропоновано ал-
горитм визначення зупинки розподіленої асинхронної системи. 

При розробці розподіленої системи необхідно врахувати всі можливі 
типи збоїв системи і реалізувати адекватну поведінку системних компоне-
нтів у разі їх виникнення. Зрозуміла важливість вирішення цієї проблеми і 
для ПСП КРНС. 

У пункті 2.2.1. уточнено модель опису розподіленої системи асинх-
ронного типу, обгрунтовано зручність її використання для вирішення по-
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ставленої проблеми збоїв. 
Нехай існує деяка розподілена система асинхронного типу, що скла-

дається із n процесів, які пронумеровані від 0 до n-1. Кожен процес може 
відправляти повідомлення за допомогою буферизованих каналів зв’язку 
до інших процесів. Спочатку всі процеси активні. Процес може посилати 
повідомлення тільки тоді, коли він активний. Який завгодно активний 
процес може вирішити перестати бути активним, але не навпаки. При 
отриманні повідомлення від іншого процесу неактивний процес стає знову 
активним.  

Наша основна задача буде полягати в розробці такого алгоритму, 
який дозволив би головному процесу, для зручності це буде процес 0, ви-
значити, коли система повністю зупинена (terminated), тобто всі процеси 
неактивні і всі черги повідомлень каналів зв’язку порожні. У такому випа-
дку система вважається зупиненою і жоден з процесів не зможе стати зно-
ву активним. 

Для опису системи та алгоритму визначення зупинки системи ми 
скористалися підходом Лампорта. У ній розподілена асинхронна система – 
це множина або набір поведінок (behaviors), кожен елемент цієї множини, 
поведінка s, складається, в свою чергу, із послідовності станів. Було уточ-
нено визначення основної системи в рамках цієї моделі.  

Для побудови алгоритму визначення зупинки системи (пункт 2.2.2) 
розширено визначення основної системи:  

 
 SystemT n in N(act in Zn→B, chan in Zn x Zn→Seq(MSG), term in B) . 
Основна ідея алгоритму полягає в наступному. Якщо процес 0 (або 

головний процес) хоче визначити зупинку системи, він відправляє повід-
омлення останньому процесу n-1. Якщо неактивний процес i > 0 отримує 
таке повідомлення, він просто пересилає це повідомлення процесу i-1. 
Активний процес тримає це повідомлення доти, доки сам не стане неакти-
вним. Далі він також відправляє повідомлення процесу i-1. Можна сказа-
ти, що це повідомлення є “сигналом” (token), який циркулює у мережі і 
сигналізує про закінчення роботи для кожного процесу, через який прохо-
дить цей сигнал. 

Програмна реалізація алгоритму апробувалася в обчислювальному 
центрі НаУКМА і показала ефективну застосовність на практиці. 

Значна розповсюдженість розподілених асинхронних систем і важли-
вість алгоритму визначення їх зупинки потребує формального доведення 
коректності алгоритму. Доведення правильності алгоритму шляхом послі-
довного уточнення тверджень додає значної долі впевненості в тому, що 
алгоритм відповідає основним вимогам до нього. Ми не можемо бути аб-
солютно впевнені, що алгоритм коректний, не зробивши формального 
доведення, не провівши декомпозицію всіх дій системи і неперевіривши їх 
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правильність. Основна складність доведення полягає в тому, що на кожно-
му етапі функціонування система може згенерувати дію, яка може привес-
ти до помилки роботи всієї системи. Для формальних викладок доведення 
ми скористалися апаратом часових логік. 

Детальний опис доведення коректності алгоритму визначення зупин-
ки розподіленої асинхронної системи наводиться в пункті 2.2.3. 

Перш за все, було доведено, що кожна можлива поведінка розшире-
ної системи також є можливою поведінкою базової системи, і навпаки, 
кожна поведінка базової системи можлива в системі визначення зупинки. 
Це обгрунтовано доведенням такої леми:  

Лема 2.1. (Еквівалентність). SystemT є розширенням системи 
System, і навпаки, тобто для всіх n, act і chan виконується: 

 
(var term in B: SystemTn(act, chan, term)) <=> Systemn(act, chan).  
 
Система є зупиненою, якщо всі процеси системи є неактивними і чер-

ги повідомлень усіх каналів зв’язку є порожніми. Тобто: 
terminated_n(in act, in chan) :<=>  
/\  

 forall i in Zn: ~acti  
 forall i in Zn, j in Zn: chani, j = < > . 

 
Дуже важливою властивістю зупинки системи є стабільність. 
Лема 2.2. (Стабільність зупинки). Коли система зупинена, вона зали-

шається такою постійно, тобто для усіх n, act, chan:  
[](terminated_n(act, chan) => []terminated_n(act, chan)).  
 
Для доведення того факту, що алгоритм є коректним, було викорис-

тано доведення теореми: 
Теорема 2.1. (Коректність). Якщо алгоритм визначає, що система 

зупинена, то система дійсно зупинена, тобто для всіх n, act, chan, term:  
 
SystemTn(act, chan, term) => [](term => terminated_n(act, chan)).  
 
Для доведення теореми ми довели істинність таких лем: 
Лема 2.3. (Коректність типів даних). Типи даних усіх змінних сис-

теми зберігаються, тобто  
 
[]( 
 /\ 

 act in Zn->B 
 chan in Zn x Zn->Seq(MSG) 
 term in B/\ run in B 
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 cnt in Zn->N 
 sig in Zn->B 
 mark in Zn->B 
 tval in N 
 tmark in B 

).  
Лема 2.4. (Підрахунок повідомлень). Система тримає у змінній cnt 

кількість повідомлень, що знаходяться у каналах зв’язку, тобто:  
 
[](msgcntn(in chan, in cnt)), 
 

де  
 msgcntn(in chan, in cnt) :<=> countn(chan) = sumi in Z_ncnti,  
 countn(chan) := sumi in Z_n sumj in Z_n len(chani,j),  
 len(ch):= such l in N: exists m0,...,ml-1: ch = <m0, ...,ml-1>.  

Лема 2.5. (Визначення існування сигналу зупинки). У змінній run сис-
тема зберігає значення true, якщо сигнал зупинки знаходиться в мережі, 
тобто [](run <=> exists k in Zn: sigk).  

Само по собі це твердження не є індуктивним, тому його потрібно 
доводити разом із такою лемою:  

Лема 2.6. (Унікальність сигналу зупинки). У системі може існувати 
тільки один сигнал зупинки системи, тобто 

 
[](forall k in Zn: sigk => forall j in Zn: (sigj => j = k)).  
Лема 2.7. (Інваріантність). Система залишається стабільною, тобто 

виконується інваріант:  
 
[]Invn(in act, in cnt, in sig, in mark, in tval, in tmark),  

 
де 

 Invn(in act, in cnt, in sig, in mark, in tval, in tmark) :<=>  
    forall k in Zn: sigk =>  
    \/  

 InvCn,k(in act, in cnt, in tval);  
 0 < tval+sumj in Z_n, j <= kcntj  
 exists j in Zn: j <= k/\ markj  
 tmark.  

 InvCn,k(in act, in cnt, in tval) :<=>  
       /\  
 forall j in Zn: j > k => ~actj  
 tval = sumj in Z_n, j > kcntj . 
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Дослідження прикладних аспектів роботи розподілених систем ви-

значаються різноманіттям класів задач, які вони повинні розв’язувати. 
Вони включають проблеми розподілу ресурсу, зв’язку, згоди (консенсусу) 
серед розподілених процесів, контроль паралелізму в базах даних, вияв-
лення вузьких місць і т.п. У підрозділі 2.3 приводяться евристичні алгори-
тми розпізнання ізоморфізму графа та мінінімізації булевих функцій, часо-
ві характеристики яких забезпечують вдале їх застосування для розв’язан-
ня багатьох із них. 

Запропонований у пункті 2.3.1 алгоритм визначення ізоморфізму гра-
фів можна віднести до класу алгоритмів, що використовують локальні 
характеристичні інваріанти графа. Там же доведені теореми: 

Теоpема 2.2. Якщо гpаф не має n-iнваpiантiв (не є автоеквiвалентним), 
то iснує полiномiальний спосiб Q пеpетвоpення його в класичний гpаф. 

Теорема 2.3. Симетричнi пiдмножини веpшин (СПВ), що мають вер-
шини, які не належать кpильцям, містять кожна хоча б один визначний n-
iнварiант. 

Теорема 2.4. Спосiб Q1 залишає без змiн нумерацiю багатозначних 
веpшин, що є визначними n-iнварiантами вiдповiдних СПВ. 

Теоpема 2.5. Алгоpитм Q’ коpектний i має полiномiальну часову 
складнiсть.  

У пункті 2.3.2 описано алгоритм мінімізації булевих функцій, який є 
вдосконаленням узагальненого алгоритму куба для знаходження МДНФ 
функції трьох змінних на будь-яку кількість змінних. В найгіршому випад-
ку загальна часова оцінка становитиме O(n2n+1 * 18n), a об’ємна –O

(2n+1*n+n2n)=O(n2n). 
Високопродуктивне КРНС потрібно розглядати як інтелектуальну 

мережу або деяку онтологічну систему. Можна вважати, що інтелектуалі-
зація електронного навчання полягає в виробленні ефективних автомати-
зованих методів задання знань предметної області як слухача, так і середо-
вища навчання. 

Проблема керування інформаційними потоками документів та авто-
матизація процесу їх аналізу з метою вироблення базису для прийняття 
певного рішення залишається найактуальнішою при розробці інтелектуа-
лізованої КРНС. Не можна сказати, що архітектура систем, призначених 
для цієї мети, являє собою щось принципово нове в порівнянні з типовими 
складними системами обробки інформації, проте певна специфіка, варіа-
тивність технологій і розкид робочих характеристик альтернативних кор-
поративних цифрових бібліотек існують. Для організації роботи таких 
систем на сьогодні ми мусимо більш грунтовно організовувати інтеграцію 
взаємодії середовищ Intranet та Internet, яка виступає як основа для інфра-
структури керування широким колом знань навчальної установи. Тема 
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наступного розділу полягала в виробленні концептуальних принципів ке-
рування документами й знаннями, а також концептуальної основи побудо-
ви корпоративних цифрових бібліотек для КРНС. 

У звичайному розумінні електронне навчання, як і електронний біз-
нес, зовні виглядає як потік транзакцій, що циркулюють усередині органі-
зацій і між ними для підтримки бізнес-процесів. Незважаючи на значну 
привабливість існуючих технологій обробки електронних транзакцій, ор-
ганізації підстерігають ряд проблем, вирішити які здатні лише нові мето-
ди. До них можна віднести такі, як несумісність форматів даних, консолі-
дація бізнесу, керування розподіленими корпоративними даними. 

Тому основним предметом нашого дослідження в розділі 3 будуть 
електронні документи. Оскільки більшість документів, представлених у 
мережі, зберігається у форматі HTML, то задача отримання знань стає не-
тривіальною. Іншими словами, сучасний Інтернет не є інтелектуальним 
за своєю природою, оскільки зберігає не чисті знання, а дані, з яких знання 
треба одержувати евристичними методами.  

Як відомо, основна ідея створення розширеного HTML знайшла вті-
лення у стандарті, розробленому консорціумом W3С, мові XML 
(Extensіble Markup Language). Ще одну парадигму пропонує Тім Бернерс-
Лі. Його проект називається “Semantіc Web” і описує концепцію нової 
структури Web, у якій не тільки будуть посилатися один на одного доку-
менти, але при цьому також буде розпізнаватися зміст інформації в тих 
документах, у яких проставлено посилання. Методологією, що дуже добре 
відповідає цим вимогам, є онтологічний спосіб формалізації знань, що 
полягає у вичерпному описі певної предметної області за допомогою фор-
мальних мовних конструктів, які є зрозумілими для відповідних семантич-
но-орієнтованих інформаційних систем. 

Мета онтологій полягає в описанні предметної області певним загаль-
ним способом та забезпеченні загально прийнятого розуміння цієї області, 
яке може бути повторно використане та розподілятись між різними засто-
суваннями. Онтології забезпечують спільний словник предметної області і 
визначають на різних рівнях формальності, значення термінів та зв’язки 
між ними. Онтології, як правило, організовані у вигляді таксономій і міс-
тять такі примітиви, як класи, реляції, функції та аксіоми. 

Тому початок розділу 3 становить підрозділ 3.1, в якому висвітлюєть-
ся наше бачення організаційних онтологій. Необхідність організаційної 
онтології є одним із найскладніших завдань побудови інтелектуальних 
систем підтримки організаційного управління та співпраці. Наявність якіс-
но визначеної та несуперечливої організаційної онтології є передумовою 
успішності автоматизації організаційних процесів, поширення організа-
ційного досвіду та співпраці з іншими організаціями. 

Подальші зусилля були сфокусовані на методах, підходах до розвит-
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ку і впровадження онтології. В підрозділі 3.2. проаналізовані інструмента-
льні засоби наповнення метаданих XML документів за онтологіями. До-
сліджено шляхи кращого використання сучасних редакторів онтологій при 
створенні як схеми XML метаданих для певної предметної області, так і 
при наповненні кожного окремого екземпляра XML документа.  

Найкращим розв’язанням задачі створення метаданих IMS з викорис-
танням онтологій, на наш погляд, є використання Protйgй + plugins. Для 
створення онтологій предметних областей ми використовували OWL Plugin, 
а для збереження метаданих маніфесту IMS створили 2 власних розширення. 
Один – типу “елемент керування”, інший – типу “альтернативне сховище”.  

Оригінальним методом семантичного пошуку є поширення активації 
– “spread activation”. Поширення активації працює над екземплярами онто-
логій доменів. Відношенням між концепціями онтології (властивостям 
концепцій у термінах OWL) присвоюються числова вага. Поширення ак-
тивації призначене для виявлення тісно пов’язаних концепцій у екземпля-
рі онтології за множиною заданих концепцій та відповідних значень акти-
вації. Ці початкові значення є результатами традиційного пошуку, засто-
сованого до ресурсів (вузлів RDF-графа), анотованих категоріями із онто-
логії. Алгоритм активації поширення суттєво залежить від домену. Відно-
сна вага шляху в графі до певного екземпляра концепції може бути оціне-
на тільки у добре визначеному контексті. Тому, у залежності від домену, 
на роботу алгоритму активації поширення накладаються різні обмеження 
(максимальна довжина шляху, максимальна кількість вузлів, які розгорта-
ються алгоритмом тощо). Тому в підрозділі 3.3. запропоновано алгоритм 
поширення активації. Новизна такого підходу полягає в інтеграції тради-
ційного пошуку та технологій поширення активації.  

Головна проблема традиційних пошукових машин у тому, що релева-
нтність ресурсу встановлюється за ключовими словами. Щодо семантич-
ного пошуку, то вимога бути ознайомленим із концепціями домену ускла-
днює висловлення користувачем його інформаційних потреб. Із цих при-
чин доцільно поставити у відповідність кожній концепції домену множину 
ключових слів.  

Через поширення активації поза результатами традиційного пошуку 
ми видобуваємо екземпляри концепцій, пов’язаних із концепціями, асоці-
йованими з ключовими словами. Алгоритм поширення активації працює 
як “дослідник концепцій”. При заданій множині активованих концепцій та 
спеціальних обмежень на поширення активація протікає у мережі та вияв-
ляє концепції, тісно пов’язані з початковими. Кожному екземпляру відно-
шення присвоюється числова вага, оскільки використання семантичної 
інформації поруч із символічною повинне покращити пошук. Таким чи-
ном, поширення активації співпрацює із “гібридною мережею”. Для авто-
матичного визначення ваг відношень пропонуються три метрики – класте-
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рна, специфічності, комбінована. Часова складність алгоритму поширення 
активації становить O(|E|·log(|V|)). 

Основним поняттям електронного навчання є навчальний об’єкт – 
певна сутність, що може бути використана у навчанні в різних ситуаціях. 
Власне, якщо ще декілька років тому ця сутність була лише концепцією, 
то сьогодні навчальний об’єкт – це чітко специфікований, окремий пред-
метний домен, метою якого є організація навчальних матеріалів у компо-
нент багаторазового використання. Корисними стандартами на сьогодні 
для цього є усім відомий IEEE Learning Object Metadata стандарт, IMS 
Content Packaging, IMS Learning Design та IMS Simple Sequencing, SCORM 
CAM (Content Aggregation Model).  

Останнім часом багато навчальних інституцій пропонують як власні 
моделі агрегації, так і специфічні методи розповсюдження навчальних об’-
єктів. Ці моделі є або повністю власними розробками, або ж просто адапта-
ційними моделями для використання стандартів IMS чи SCORM. Проте 
донині залишається відкритим питання про взаємодію власне систем керу-
вання навчальним процесом (LMS) та інструментальних засобів підтримки 
таких систем, що виконують задачі компонування та розповсюдження на-
вчальних матеріалів як компонентів багаторазового використання.  

Багато інструментальних засобів можна знайти на ресурсі 
SourceForge.net. Вони, без сумніву, також заслуговують на увагу і можуть 
використовуватися для задачі, яку ми розв’язували в підрозділі 3.4. Проте, 
якщо придивитися прискіпливіше, усі ці засоби є обмеженими тим чи ін-
шим чином. До суттєвих обмежень можна віднести відсутність локалізації 
і повноцінної підтримки вимог SCORM та складність інтеграції з іншими 
навчальними середовищами. 

У підрозділі 3.4 закладена основа розробки такого інструментального 
засобу, який задовольнив би вимоги міжнародних стандартів, був зручним 
та зрозумілим у використанні навіть для людини, що не має технічної 
освіти. За допомогою такого засобу можна поєднати зусилля команд роз-
робників, що розділені різними навчальними середовищами. 

Проведені дослідження можна структурувати таким чинном: розроб-
лено модель взаємодії навчальних середовищ на рівні обміну пакетами 
навчальних матеріалів на основі адаптаційної моделі стандартів IMS 
Content Packaging, SCORM CAM, IEEE LTSC LOM для реалізації інстру-
ментальних засобів, що відповідають вимогам SCORM, та проведена влас-
на розробка інструментального засобу Content Packager для компонування 
навчальних матеріалів. На основі аналізу практичних результатів виділено 
напрями подальших досліджень в галузі організації та доставки навчаль-
них матеріалів, а також окреслено можливості використання досягнень 
даної роботи для організації навчального проекту з відкритим кодом. Тут 
же розроблено концептуальну модель опису навчального процесу. Найчас-
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тіше процес виконання певних завдань виглядає просто як виконання рол-
лю певного обов’язку та отримання певного документа як результату. Та-
ка, на перший погляд, проста схема є універсальною. Описано адаптовну 
модель реалізації навчальних матеріалів як компонентів повторного вико-
ристання. 

Для вирішення проблеми суто повторного використання навчальних 
об’єктів застосовують давно перевірені та надійні прийоми програмування 
програмних комплексів.  

Запропоновано нову модель задання навчальних матеріалів. В її осно-
ві – адаптована модель навчального пакету. 

КРНС – це середовище представлення (rendering) навчальних пакетів 
та власне система керування навчальним процесом. Середовище залежить 
від репозитарію навчальних ресурсів і взаємодіє з ним на рівні імпорту/
експорту навчальних пакетів. Правильно організоване навчальне середо-
вище має відповідати специфікаціям IMS LIP, IMS Learning Design, IMS 
SS. Тестове впровадження розробленого в даній роботі інструментального 
засобу Content Packager проведене з використанням навчальних систем 
ILIAS або MООDLE. 

Для реалізації було обрано компонент створення навчальних пакетів, 
без якого на сьогоднішній день автори навчальних матеріалів змушені 
складати навчальні пакети “вручну”, використовуючи для цього текстовий 
редактор та файловий менеджер. 

У пункті 3.4.2 дається короткий огляд реалізації розробленого нами 
інструментального засобу Content Packager, мета якого надати авторам 
засіб легкою та прозорою компонування SCORM сумісних навчальних 
пакетів. Відомі нам аналогічні засоби не виконують задекларованих функ-
цій, особливо стосовно уніфікованого та універсального підходу до обмі-
ну навчальними матеріалами. 

Отже, головні функції нашого інструментального засобу зводяться до 
такого: створення деревоподібної ієрархічної структури розділів навчаль-
ного пакета, його підрозділів та сторінок; редагування властивостей кож-
ного вузла дерева та специфікація його типу; редагування метаданих під-
розділу; імпорт ресурсів та створення посилань на ресурси окремих сторі-
нок навчального пакета; компіляція навчального пакет; збереження тимча-
сового робочого маніфесту навчального пакета. 

Наступним кроком було прийняття рішення щодо вибору каркасної 
моделі для реалізації ініціалізації та зв’язування головних класів інструме-
нтального засобу. Для цього було обрано легковаговий контейнерний 
фреймворк Springframework, який реалізує патерн “ін’єкції залежнос-
тей” (Dependency Injection). Відомий факт, що власне використання даної 
технології пропагує використання усталених патернів проектування засто-
сування. Для реалізації прототипу інтерфейсу та власне інтерфейсу засто-
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сування було обрано технологію Thinlet. Дана розробка є набором інстру-
ментів та бібліотек для створення “легких” інтерфейсів, які можна засто-
совувати на мобільних пристроях.  

При реалізації розподілених децентралізованих систем зберігання 
навчальних об’єктів особливу увагу звертають на ефективний пошук. Але 
поточний стан справ у галузі має ухил в бік розвитку функціональності й 
підтримки стандартів, втрачаючи масштабність й ефективність. Ціль під-
розділу 3.5 – описати деякі з можливих підходів до підвищення ефектив-
ності пошуку в розподілених репозитаріях навчальних об’єктів. 

Цікавим і багатообіцяючим методом пошуку в розподілених базах 
знань, на наш погляд, є використання посередника пошуку (search 
intermediary). У багатьох джерелах такого посередника називають 
“мобільним агентом”. Фактично створюється ще один рівень абстракції 
між користувачами і даними. Посередник пошуку дозволяє відокремити 
процес пошуку від акторів системи й шару бізнес-об’єктів. Такий підхід 
надає великі можливості для створення нових інтелектуальних моделей 
збереження і пошуку даних у навчальних середовищах. Більше того, посе-
редник стає необхідним, коли користувач повинен мати можливість пра-
цювати з системою в режимі off-line.  

Для отримання відповіді на поставлені питання було запропоновано 
комплексне використання таких підходів, як використання агрегаційного 
репозитарію, реалізацію мета пошукових інструкцій, застосування статис-
тики звернень і векторного пошуку. Запропонована нами реалізація є репо-
зитарієм навчальних об’єктів, який відповідає стандартам IMS Digital 
Repositories Interoperability, IMS Metadata та IMS Content Packaging і – част-
ково – ADL SCORM. У системі використаний посередник при пошуку, 
який керує одним сховищем даних у форматі XML та одним – у форматі 
MS SQL. Система побудована на платформі Microsoft. NET та написана 
мовою C#. Проведені практичні експерименти з використанням посередни-
ка показали непогані результати й засвідчили можливості подальшого під-
вищення інтероперабельності, масштабованості й ефективності системи.  

Проблема оцінювання знань є однією з основних задач при розробці 
систем навчання. Комплексне й об’єктивне оцінювання знань через надан-
ня ефективного зворотного зв’язку є запорукою успішного навчання. Різ-
номанітність систем тестування вражає. Практично кожна система автома-
тизованого навчання містить свій варіант підсистеми тестування. Такі роз-
робки дуже схожі між собою, причому більшість з них реалізують тільки 
найлегші сценарії тестування, залишаючи комплексний підхід до оцінки 
знань на майбутнє. Кожна така система є окремою розробкою, несумісною 
з іншими системами навчання, не кажучи вже про можливість їх подаль-
шого розширення та вдосконалення. 

Наявні системи тестування різняться за багатьма критеріями: форма-
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ми тестових запитань, видами тестів, взаємодією з користувачем, метода-
ми оцінювання ефективності результатів і багатьма іншими параметрами. 
Створена в основному для конкретного навчального курсу або конкретної 
предметної області, кожна окрема підсистема тестування має також тільки 
специфічний набір функцій та параметрів, що допомагає вирішити конкре-
тну проблему. Це призвело до розробки величезної різноманітності вузь-
коспеціалізованих систем тестування, несумісних між собою, з мінімаль-
ною специфічною функціональністю. 

Базуючись на досвіді, отриманому при розробці власної системи, та 
аналізі величезної кількості інших розробок, ми дійшли висновку, що потрі-
бно вибрати таку технологію і такий архітектурний підхід, який дозволив би 
створити гнучку платформу побудови систем тестування і легкого їх налаш-
тування на будь-який навчальний курс будь-якої навчальної платформи.  

У підрозділі 3.6 описано використання технології семантичних веб-
сервісів у розробці систем тестування для КРНС. Тут визначено, що плат-
форма побудови систем тестування не залежить від платформи розробки, 
вона повинна базуватися на відкритих стандартах, дозволяти чітке вирі-
шення проблеми інтероперабельності, розподіл системи на будь-яких ком-
п’ютерах мережі. До того ж платформа не повинна накладати обмеження 
на види тестування чи на типи тестових питань, формат тестів, мати при-
в’язку до відображення. Така платформа повинна мати чітко визначений 
опис інтерфейсів та основних компонентів системи для подальшої тісної 
інтеграції з будь-якими системами навчання без необхідності вносити змі-
ни у вихідні коди системи тестування. 

У підрозділі надано опис вибраного підходу при побудові такої плат-
форми і самої системи тестування, що відповідає вищенаведеним вимо-
гам. Основний акцент зроблено на базовій технології, що була використа-
на, – сервісно-орієнтований підхід і його розширення до використання 
семантичних веб-сервісів.  

Як показують дослідження, процес створення агентної платформи без 
застосування будь-якого інструментарію змушує розробника самостійно 
вирішувати багато проблем – від організації мережної взаємодій до парсі-
нга XML та вибраної мови спілкування агентів (Agent Communication 
Language). Ці проблеми значно ускладнюють сам процес та збільшують 
час розробки.  

Агентна система, розроблена з використанням існуючих інструмента-
ріїв, безперечно, позбавлена частини недоліків, описаних у попередньому 
пункті. Але існуючі інструментарії не вирішують її у повному обсязі. Во-
ни не надають можливостей повністю уникнути взаємодії з бібліотеками 
мови програмування, операційною системою та не вирішують питання 
уніфікації агентних платформ. Тому нами був розроблений спеціалізова-
ний інструментарій розробки агентних платформ, який описано в підрозді-
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лі 3.7. Використання розробленого інструментарію надає такі переваги 
розробнику агентної платформи: розробник уникає необхідності безпосе-
редньо використовувати функції операційної системи та бібліотеки мови 
програмування для отримання необхідних йому функцій – замість цього 
він використовує функції інструментарію, які є уніфікованими за викли-
ком і в яких враховані потреби агентної системи; при змінах у функціях 
мови програмування чи операційного середовища необхідні зміни лише у 
коді інструментарію, а сама агентна платформа лишається незмінною; 
досягається можливість створення сумісних одна з одною агентних плат-
форм – за рахунок використання однакових функцій роботи з мережею, 
XML, базами даних, мовами комунікації агентів і т.п.  

Для демонстрації можливостей створеного інструментарію було розро-
блено агентну платформу, призначенням якої є забезпечення агентної взає-
модії в системах дистанційного навчання. Створена система демонструє 
можливості швидкої розробки агентної платформи на базі створеного ін-
струментарію. Розроблений інструментарій створення платформ агентних 
систем об’єктно-орієнтованого типу являє собою розвинену бібліотеку кла-
сів мови Java, зібраних в один “пакунок”. Функціональність інструментарію 
продемонстрована на прикладі створеної тестової агентної платформи. 

У Додатку А наведена коротка характеристика агентно-орієнтованих 
методологій.  

У розділі 4 представлено опис програмної системи підтримки КРНС. 
Висвітленню побудови метатехнології розробки програмного середо-

вища підтримки РНС навчального закладу з розвинутою системою підтри-
мки електронного навчання (освіти) і присвячений даний розділ. Додаток 
Б висвітлює основні сучасні підходи та парадигми створення програмних 
середовищ розподіленого типу, Додаток В – програмну інженерію. 

Починається розділ (підрозділ 4.1) висвітленням прототипу типової 
автоматизованої системи управління навчальним закладом (АСУНЗ) на базі 
створеної в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” 
системи управління, що забезпечує виконання стандартних функцій керу-
вання навчальним процесом та допоміжними структурними підрозділами: 
створення внутрішньої інформаційної мережі університету (Intranet), інфор-
маційних порталів факультетів та основних структурних підрозділів універ-
ситету з забезпеченням прозорого віддаленого доступу до інформаційно-
довідкових та навчальних матеріалів засобами Інтернету, порталів навчаль-
но-методичного відділу та відділу кадрів із забезпеченням “дружнього” 
інтерфейсу, що має можливість віддаленого доступу, який забезпечить зру-
чне ведення облікової інформації, складання розкладів занять, розрахунки 
навантаження викладачів, запис студентів на вибіркові курси, ведення та 
облік оцінок студентів за всі види навчальних робіт, документообіг, пошу-
кові послуги тощо.  
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Однією з задач досліджень була розробка архітектурного рішення і 
реалізація платформи, які б забезпечили можливість ефективного вико-
нання довільної функціональності згідно з вимогами, що будуть розробля-
тися під час поетапної автоматизації навчального закладу.  

Вибір архітектури та технології розробки системи базувався на їх 
можливості забезпечити гнучку розробку системи протягом великого пері-
оду часу багатьма незалежними розробниками. Обрана компонентно-
орієнтована технологія забезпечує розбиття системи на незалежні модулі 
та гнучке зв’язування модулів в одну систему. Більш того, при необхідно-
сті внесення змін до будь-якого модуля у майбутньому кожен компонент 
може бути замінений на модифіковану версію без перекомпіляції всього 
коду. Такий підхід не тільки покращує параметри підтримки коду, приско-
рює розробку системи, організує вихідний код, а й надає можливість дуже 
чітко тестувати системні модулі, що підвищує стабільність усієї системи. 

Основним підходом при побудові компонентної структури є так зва-
на концепція Inversion of Control (IoC). При розробці АСУНЗ був викорис-
таний каркас Spring Framework, який оснований на підході IoC і викорис-
товує вставку через спеціальні методи класу – сеттери, через які клас 
отримує конкретні дані ззовні. Spring реалізує IoC контейнер, який вико-
ристовує XML файли для зберігання конфігурації кожного компонента 
(або інші методи зберігання) за допомогою якої виставляє (injects) необ-
хідні параметри компонентам. Використаний підхід дозволяє будувати 
компоненти з чітко визначеним інтерфейсом, які не залежать один від од-
ного, а їх поєднання в одне ціле відбувається за допомогою окремої конфі-
гурації. Слід зазначити, що компоненти не залежать від Spring каркасу, а 
сам каркас виконує службові функції, наприклад, читає конфігураційні 
файли та виставляє необхідні значення. 

Основною метафорою при розробці архітектури було розбиття робо-
ти навчального закладу на цикли документообігу. Розроблена архітектура 
відображає реальні цикли документообігу у навчальному закладі і продов-
жує їх на проміжках, які можна автоматизувати. Для можливості роботи з 
базовими об’єктами системи узгоджено і цілісно в архітектурі використо-
вується метафора документа. Кожен документ передається між прошарка-
ми системи і для кожного прошарку достатньо працювати з документом, 
щоб забезпечити конкретні кроки будь-якого автоматизованого процесу. 
Кожному прошарку відома структура даних системи, і кожен прошарок 
може модифікувати документ у межах цієї структури. 

Система складається з таких основних прошарків: інтерфейс користу-
вача, модель, прошарок обробки даних. 

До нестандартних архітектурних рішень (4.1.3) можна віднести: не-
контрольовані модифікації, передачу параметрів через фільтр, ієрархічні 
форми та заповнення даних, видалення і зміни сутностей, протоколюван-
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ня (ведення журналу змін). 
 Основним каркасом в реалізації (4.1.4) описаної архітектури є 

Spring Framework. Для реалізації конкретних прошарків або функціональ-
них частин були застосовані додаткові каркаси. Одним з основних проша-
рків є прошарок роботи з даними. При виборі технології реалізації проша-
рку велику увагу було приділено незалежності від системи, де дані збері-
гаються, можливості чітко співставляти бізнес-об’єкти системи з даними і 
швидкості роботи. На момент вибору технології найкращою системою 
підтримки зберігання об’єктів і їх зв’язків, а також пошуку таких об’єктів 
став Hibernate. Можливості Hibernate надають величезні переваги для зага-
льної системи, особливо при зберіганні таких об’єктів, як конкретні види 
документів, що можуть бути дуже великими і відображатися на величезну 
кількість таблиць реляційної бази даних.  

Як уже було відзначено, Spring Framework не реалізує конкретні засоби 
роботи з даними, але дозволяє використовувати будь-яку реалізацію, якою в 
нашому конкретному випадку є Hibernate. Таким чином, об’єкти, що зберіга-
ються (persistent), поєднуються за допомогою патерну DI, а це дає змогу, 
наприклад, конфігурувати такі об’єкти через зовнішні конфігураційні файли, 
зберігати SQL/HQL запити в зовнішніх конфігураціях. Таким чином, об’єкти 
прошарку даних є повністю незалежними від інших об’єктів, проте легко з 
ними пов’язуються. При розробці архітектури використовувався патерн 
MVC (Model-View-Control), що дозволило досягти незалежності від предста-
влення будь-яких даних. Так, одні й ті самі дані можуть бути відображені 
HTML сторінкою, PDF документом або SVG діаграмою. 

Основною концепцією при побудові інтерфейсу користувача було 
створення тонкого клієнта – веб застосування, що надає такі переваги до 
системи АСУНЗ: доступ з будь-якої точки Інтернет, відсутність необхід-
ності інсталювати систему на робочих станціях, одночасна доступність 
змін одразу для всіх користувачів, невибагливість до програмного забезпе-
чення клієнтів та потужності клієнтських комп’ютерів, безкоштовність 
платформи для клієнтів, прості у користуванні інтерфейси. Незважаючи на 
це, архітектура підтримує й інші види інтерфейсів (наприклад повноцін-
ний графічний інтерфейс або інтерфейс для мобільних пристроїв), які мо-
жуть бути використані поруч зі стандартним веб інтерфейсом у разі необ-
хідності. При розробці тонкого клієнта був вибраний каркас Tapestry, ос-
новною відмінністю якого у порівнянні зі схожими розробками (JSP, 
Velocity) є чітка компонентна структура і використання параметрів 
JavaBeans для задання конфігурації веб-компонентів. Це дає низку пере-
ваг: чітке розділення представлення від коду, всі компоненти в Tapestry 
можуть повторно використовуватися в будь-якому місці веб-застосування; 
підвищення можливості якісного тестування компонент представлення, 
що в умовах інших каркасів майже недосяжно; додаткові переваги у захи-
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сті, а також можливість роздільної роботи команди програмістів та техніч-
них дизайнерів. Використання JavaBeans і компонентного підходу як ос-
новного в Tapestry дуже добре інтегрується в каркас IoC Spring Framework, 
тому отримуємо додаткові переваги від їх поєднання. Як і з іншими ком-
понентами, веб-компоненти Tapestry є незалежними і конфігуруються 
окремими конфігураціями, які потім виставляються контейнером Spring.  

Використавши Spring як основний каркас системи, що реалізує прин-
цип IoC, ми змогли природно поєднати додаткові каркаси роботи з дани-
ми, а також каркаси представлення.  

Така уніфікована робота практично не застосовується в інших подібних 
системах АСУНЗ. Зазвичай шари систем працюють неуніфіковано, шар ін-
терфейсу викликає різні методи сервісів, а сервіси викликають потрібні їм 
методи шару роботи з даними. А такий архітектурний підхід знижує конт-
роль над виконанням операцій, призводить до розсіювання подібних функцій 
по багатьох класах і збільшує можливість помилок при обробці даних у різ-
них контекстах. Новизна розробленої архітектури полягає в тому, що поточ-
ний контекст задається типом контенту документа. Такий підхід забезпечує 
виконання важливої вимоги – робота з даними завжди відбувається у відпові-
дності до контексту, в якому вони збираються, обробляються і зберігаються.  

При побудові архітектури, а також реалізації системи велику увагу 
було приділено нефункціональним вимогам, для підтримки яких архітек-
турні рішення є ще однією перевагою АСУНЗ над схожими розробками. 

У системі реалізована модель захисту, що базується на ролі користу-
вача. Модель захисту функціонально розширює модель захисту платфор-
ми Java. Метод аутентифікації, що використовується за замовченням, – 
логін користувача і пароль. Система легко підтримує й інші методи, на-
приклад використання сертифікатів (Kerberos, X.509). Сесія підтримується 
за рахунок захищених cookies. 

Побудована на компонентному підході із застосуванням принципу 
IoC система без принципових обмежень може бути розширена до рівня 
автоматизації будь-якого навчального закладу або будь-якої установи, де 
документообіг відіграє важливу роль, без обмеження функціональності 
поточних доробок. Найбільш вразливими для подібних змін є тільки інтер-
фейси користувача (вони можуть суттєво відрізнятися для кожного нового 
застосування системи) та специфічні для окремого випадку використання 
бізнес-об’єкти. 

Структура бази даних та структура класів повністю відповідає реаль-
ним об’єктам світу і не вносить суттєвих обмежень на майбутню розши-
рюваність системи. Основні ймовірні ускладнення системи можуть приве-
сти скоріше до додавання нових структур і зміни ролі існуючих структур, 
аніж до їх повної заміни і повторної розробки. 

Застосування гнучкої архітектури дозволяє розподіляти частини сис-
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теми, будуючи розподілене застосування, що особливо важливо при вели-
кій кількості користувачів і інформації, що зберігається в системі. В тако-
му випадку вдається вирішити проблеми піків навантаження, ввести пріо-
ритети в обробці інформації та забезпечити безперервне функціонування 
системи. Опис вже існуючих інтерфейсів у небінарному форматі може 
відкрити доступ до їх використання будь-якій іншій системі, застовуючи, 
наприклад, технологію веб-сервісів.  

Використання Spring Framework, чітке виділення інтерфейсів та під-
хід до уніфікованого інтерфейсу Document дозволяє покрити практично 
всю критичну функціональність unit-тестами за допомогою JUnit або поді-
бних систем. Крім того, використовуючи Tapestry каркас, ми досягли ви-
сокого рівня можливості тестувати компоненти презентаційного рівня, що 
в комплексі дає можливість повністю проводити підхід паралельного тес-
тування (test-driven approach) при розробці системи. Такий підхід не тільки 
забезпечує стабільність системи в цілому, а й полегшує її розвиток і під-
тримку в майбутньому. 

У результаті була розроблена архітектура, що включає останні досяг-
нення у побудові сучасних застосувань. Для її побудови були використані 
такі стандартні рішення: використання уніфікованого інтерфейсу для пе-
редачі даних між прошарками системи; визначення контексту документа 
згідно з його вмістом та обов’язками прошарку, що його обробляє. Розши-
рене використання патерну IoC дозволило створити гнучку, стабільну та 
зручну платформу для розробки АСУНЗ. Прикладом реалізації архітекту-
ри стала розробка системи автоматизованого управління НаУКМА. 

У підрозділі 4.2 описано особливості реалізації підсистеми управлін-
ня навчальним контентом. Сформульовано загальні вимоги до системи 
дистанційного навчання.  

Об’єктом дослідження пункту 4.2.1 є процес побудови моделі та про-
грамної реалізації веб-орієнтованого віртуального навчального процесу, 
повною мірою орієнтованого на використання сучасних можливостей ме-
режі Інтернет. Тут запропоновано основні підходи до реалізації такого 
середовища на прикладі опису проекту “ArtLearn”. Ілюстративний матері-
ал по системі знаходиться в Додатку Д. Резюмуючи, можна сказати, що 
створено ефективну і мобільну систему підтримки моделі веб-
орієнтованого електронного навчання, яка побудована на UNIX-подібній 
платформі з боку серверу та є платформо-незалежною для клієнта. Запро-
поновано алгоритм побудови бази даних системи. Розроблені конкретні 
рекомендації з питань використання веб-орієнтованих технологій та відпо-
відних методик електронної освіти, проаналізована ефективність та зруч-
ність системи, при безпосередній участі викладачів і студентів, розробле-
ної підсистеми тестування. 

Значний досвід використання розподілених експертних систем (РЕС), 
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здатних забезпечити ефективну роботу користувачів мережі для розв’язку 
різноманітних задач, зумовлює потребу спроби їх використання для ефек-
тивного розв’язку головної задачі підрозділу 4.2. Тому в пункті 4.2.2 за-
пропоновано свій підхід до побудови КСПДО на основі РЕС з використан-
ням технології CORBA та постреляційної СКБД Cache. Короткий опис 
останньої наводиться в Додатку Е. 

У цьому пункті було розглянуто загальний принцип розподілення од-
ного з класів ЕС. Даний принцип полягає у розподілі ЕС на клієнтську, ко-
ординаційну та сервісні частини. Наведено приклад застосування цього 
принципу до ЕНС для побудови РЕНС. Також описана реалізація прототипу 
РЕНС, побудованої згідно із запропонованим принципом розподілення ЕС. 

Із проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Для 
побудови незалежних від апаратної платформи, надійних та продуктивних 
РЕС доцільно використовувати технологію CORBA як найбільш універса-
льний та повний стандарт у порівнянні з головними її суперниками – RMI 
та COM. Існуючі на сьогодні способи збереження даних розподілених сис-
тем (РС) за допомогою реляційних або об’єктно-орієнтованих СКБД ма-
ють певні недоліки, від яких страждає загальна швидкодія РС. Проте їх 
можна позбавитися, використавши постреляційну СКБД Cache. З огляду 
на вищесказане варто рекомендувати використання у побудові РС станда-
рту CORBA, СКБД Cache, а також платформно незалежної мови Java. 

Функціональний підхід до розгляду особливостей ЕС привів до ідеї 
розподілення її на два основних типи частин: координаційну та сервісні. 
Такий підхід дозволяє використовувати різнотипні ЕС у складі РЕС. Він 
також зменшує витрати на взаємодію між розподіленими частинами РЕС 
завдяки обміну лише результатами їх роботи, а не знаннями з їх БЗ. Для 
користувачів надається можливість контролювати вирішення проблеми на 
етапах проміжних результатів. У Додатку Ж зосереджено опис особливос-
тей реалізації. 

У пункті 4.2.3 роботи зроблено наступний крок, що розвиває тради-
ційний погляд на побудову систем підтримки дистанційної освіти. Реалі-
зовано модель дистанційного навчання з урахуванням найновіших тенден-
цій створення інформаційних розподілених систем – використання агент-
них технологій. Ця технологія витісняє традиційне використання веб-
сайтів, виходячи на новий рівень інтерактивності та інтелектуальності.  

Особливості мультиагентних систем (МАС) роблять зрозумілою до-
речність їх використання в системах підтримки дистанційного навчання. 
Наведено сценарій, який демонструє зручність використання програмних 
систем, побудованих по принципу МАС. 

За допомогою системи проектування Rational Rose Professional 
Edition було розроблено програмну систему підтримки дистанційної осві-
ти, що базується на використанні агентних технологій. Проектування ве-
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лося мовою UML (Unified Modeling language). Модель було створено на 
основі вже існуючої архітектури агентів JADE (Java Agent Development 
Environment) – програмної структури, а реалізовано на Java (Додаток З). 

Ретельно організована інформація, погляд на систему дистанційної 
освіти як реалізацію потужного програмного комплексу – це основа дано-
го проекту. Більшість систем дистанційної освіти (ДО), що існують сього-
дні в різних університетах України, майже не розглядаються комплексно 
як складні програмні системи. Тому досить природне виникнення потреби 
створення саме такої моделі, яка б давала цілісний погляд на процес дис-
танційного навчання. 

Реалізована в даній роботі система за допомогою агентної архітекту-
ри є новітньою, дуже перспективною технологією завдяки своїм інтелек-
туальним властивостям, можливістю оперування знаннями. Для процесу 
дистанційного навчання важливим є той факт, що агент здатний виконува-
ти роль експерта, а також навчатись. Модель побудована з огляду на осно-
вні характерні риси ДО – гнучкість, модульність, паралельність, охоплен-
ня, технологічність. Принагідно зазначимо, що агентність у природний 
спосіб визначає розподіленість системи. 

Навчальні портали є об’єднуючою складовою будь-якої платформи 
електронної освіти. Будучи точкою перетину всіх інформаційних потоків 
навчального процесу, навчальний портал перш за все відповідає за збере-
ження та накопичення інформації у вигляді досвіду для подальшої оброб-
ки та розповсюдження. Тому в пункті 4.2.4 представлено опис реалізова-
ного нами навчального порталу “Електронний медіаресурсний центр 
України (EMERECU)”, виконаного в рамках проекту програми ТЕМПУС-
ТАСІС JEP23055-2002. Враховуючи розмах функціональних вимог до пор-
талу, ми запропонували мультирівневу архітектуру. 

Базова функціональність порталу забезпечується такими модулями: 
EMERECU Platform (Веб-портал) – власне веб-портал проекту, що забез-
печує як пересічного, так і досвідченого користувача порталу необхідною 
інформацією та гіперпосиланнями на окремі модулі; Working and 
Communications Area – частина порталу, що забезпечує активне спілкуван-
ня учасників (форум, аудіо-, відеоконференції); E-Learning Area – навчаль-
не середовище, що підтримується кількома платформами з відкритим ко-
дом, також є центральним сховищем навчальних матеріалів; Intranet – роз-
діл порталу, що підтримує процес розробки та забезпечує спілкування між 
розробниками; E-Portfolio Area – частина порталу, яка служить персоналі-
зованим сховищем набутого досвіду учасників порталу у вигляді власних 
проектів, публікацій та іншої інформації, що стосується навчального про-
цесу. Описано практичну реалізацію порталу. 

Важливим є те, що портал уже зараз містить 2ГБ навчальної інформа-
ції, а також основні засоби для організації електронної освіти та навчання, 
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які можуть використати всі бажаючі в Україні. Він може слугувати бази-
сом реалізації державної програми “Інформаційні та комунікаційні техно-
логії в освіті і науці” на 2006-2010 роки (постанова Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2005 р. №1153). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 


