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Вступ. Вищі навчальні заклади України побудували власні комп'ютерні мережі 

на основі стІUщартюrх аnаратних ріщень та сучасних інформаційних технологій. 

Складніщою є ситуація з кентентом у цих мережах. У кожного ВНЗ є своє бачення 

ролі інформаційних технологій у навчанні студентів та методів використання 

накоnиченої еле1-стронної інформації. В Україні немає стандартів на використання 

засобів електронної освіти. До того ж, інформаційні ресурси навчання вимагають до 

себе постійної уваги - оновлення, доопрацювання і розщирення. Тому є досить 

важливими, трудомісткими актуальними задачі створення інформаційного 

середовища навчання та розробю1 засобів автоматизації для роботи з навчальною 

інформацією у мережах. Певним чином на ці задачі вnливають вимоги організації 

нав'Іальноrо процесу, що зумовлені запровадженням в освітянський nростір України 

Белонеького процесу. 

Відо~1ості про мерсжу НЮАУ. У Національній юридичній академії України 

ім . Ярослава Мудрого за останні три роки побудована сучасна локальна комn'ютерна 

мережа, яка об'єднує всіх користувачів у навчальних корпусах академії і студентів, 

що проживають у гуртожитках. Загалом їх більше 800. Створена мережа має 

68 

розвинуту структуру. яка територіально розподілена на зна•тій nлощі . Деякі вузли 

в.инесені з головно•·о корnусу на відстань до З км, а сту дснтські гуртожитки -до 15 

км. У основу мережі nокладено багатофункціональний двопроцесорний сервер НР 

ProLiaпt DL380 з двома процессрами Lпtel Xeon З GHz. Дисковий масив зараз має 

ємність 540 Gb, з можливістю нарощення до 1 ТЬ. Завдяки системному nідходу при 

проектуванні і будівництві мережі не виникло nрИІщипових проблем з nідключенням 

нових об'єктів. Структура мережі базується на мережних картах Ethemet, 

комутаторах і маршрутизаторах D-Link, а на об'єктах, де ue доречно (наnриклад, 

Палац студентів), застосована технологія бездротового зв'язку Wi-Fi. 

Зараз в ідбувається активне наповнення ftр-ссрверів та ~vеЬ-сторінок 

навчальною інформацією і вnровадження всіх можливих інформаційних серві сів у 

мережу. 

Про інформаційн і сервісн у мережі. Для користувачів у мережі вередбачена 

низка сучасних інформаційних сервісів . Це наступні сервіси : 

автоматизація проведення модульного контролю знань студентів; 

оnеративний облік усnішності і відвідуваності студентів; 

забезпечення доступу до сайту бібліотеки та бібліотечного каталогу; 

достуn до FТР-серверу навчальних ресурсів, організованих відловідно до 

навчальних дисциплін; 

достуn до WеЬ-сторінки наукової діяльності академії з відnовідними базами 

даних; 

надання послуг ІР-телефонії; 

nерегляд nрограм цифрового ТУ (серед них і nрограм із власного телевізійного 

центру); 

отримання і відnравлення електронної nошти; 

nідтримка телефошюго зв'язку по локальній мережі з робочих станцій у 

підрозділах академії та у студентських гуртожиткІІХ; 

використання файлаобмінних лослуг користувачами (ICQ) у межах локальної 

забезnечення доступу до електронних кО11ій раритетних правових видань: 

забезnечення доступу до ресурсів мережі lnternet; 
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достуn до серверу наукової інформації EBSCO Host Researcl1; 

перегляд зображень деяких wеЬ-камер, встановпених у академії; 

• · jнші nослуги доnоміжного і обслуговуючого характеру. 

У чому nолягає nроблема. Збільшення частини самостійної та індивідуальної 

роботи nотребує нової організації індивідуального сnілкування викладача і студента. 

Але . вже зараз накоnичена інформація має складну структуру і різні формати 

nредставлення. Орієнтуватися у подібних інформаційних накоnи•Іеннях складно 

. навіть досвіченим користувачам. вс кажучи про студентів nочаткових курсів. Це 

дос1пь складні nроблеми, вирішення яких вбачаємо винятково у використанні 

сучасних технічних засобів, у першу •1ергу мережних інформаційних технологій [ І ]. 

Настала ~:юра розробІ1ТН засоби, які будуть виконувати роль «nровідника» для 

користува•Іів мережі у наданні ефективного дос1упу до релевантних і актуальних 

даних., необхідвих їм у досягненні мети навLJання. а також ефективн і засоби для 

формування. струюуриза.ції і актуалізаuії навчальної інформації. Особливо ця 

nроблема є актуальною для студентів гуманітарних сnеціальностей, тому що їх 

навчалью1й матерім nереважно є набором неструктурованих інформаційних 

матеріалів знаLJного обсягу, що розподілений по різних дЖерелах і має слабкі зв'язки 

між окремими елементами цього набору. Отже, nроблема nолягає в організації 

ефе~-.-rивного пошуку і достуnу до nотрібної інформації користувачам навчальних 

ресурсів мереж та створенні засобів підготовки навчальної інформації у мережах 

навчальних заІ<Ладів. 

Про nерсонал ізацію інформації і сервісів. Відповідно до парадигми 

юаuікавленому користувачу» «необхідні знання» у «його форматі» необхідно у 

мережі мати засоби для і ндивідуалізації даних і лослуг кожного конкретного 

користувача. Сцен<Ірії роботи користувача можна оnисати на рівні математичної 

моделі для двох цілей: 

- дшt опасу. nредсп.шІJ..:ння контролю поведіню1 користувача у розnоділеній 

мережі знань; 

• для отримання да.ю1х про зміну профіля користунача шляхом досJаіджеаня 

аспектів його активності у мережі і nояснення його поведінки. 
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використані: 

І ) ХМL файл, що моделюс задачу персоналізації даних; 

2) набір файлів. що забезпеLJує опис використовуваних WеЬ-сервісів (nідтримує 

задачу персоналізаuіі сервісів); 

3) файл, в якому зберігаються nравила форматування nерсоналізаційних даних, 

що заnисані у ХМL файлі і оброблюються сервісами. які зберігаються у наборі 

фаЙJІіВ [2) . 

Далі ця модель спеціалізується для кожного користувача, тобто уточюоються 

nараметри його налаштувань. Для nроцедури обчислень цих параметрів 

використовується nрограмне забсзпсLJення nроміжного рівня. недоступне для 

користуваLJа. А файли з індивідуалізованими налаштуваннями завантажуються на 

хост користувача і uикористuвуються під час роботи з ресурсами мережі. Така модель 

оnрацьовується зараз у нас і. вважаємо, їі вnровадження nідвищить ефективність 

використання інформаційних ресурсі в студентами. 

Онтологічні засади організа ціі гуманітарної іttформації. Особливості роботи 

правників з інформацією nолягають у тому, що діlя роботи їм nотрібні різноманітні 

інформаційні матеріали, які мають різнорідні формати nредставлення, розосереджені 

на окремих джерелах і здебільшого не мають між собою зв'язку. Також nроблемою є 

дина~1іLJна мінливість nравової інформації, шо унеможливлює створення статичних 

інформаційних систем з nостійним актуалізованим наnовненням. Щоб уникнути 

значного обсягу ручної nраці nри використанні таких матеріалів, nроnонується 

створення інтелектуальних комn 'ютерних систем, що базуються на 

знанняорієнтованому підході [2]. Знаннями вважається вся достуnна інформація

закони, рішення, rt равові документи. монографії, словники, nідручники. результати 

юриди'JНОЇ nрактики, звіти тощо. Оскільки така система має зберігати інформацію у 

вигляді знань, в першу LJepгy треба вибрати відnовідну модель знань. 

Проаналізувавши існуючі підходи, робимо висновок. що на лоточний мо~1ент 

найnрийнятнішою для такого типу інформації с фреймова модедь знань у виглящ 

онтологічного опису. У Центрі інформаційних техноJІоrій академ ії виконується 

дослідницька робота з розроблешІЯ nринщшів лобулови онто11огічної системи 
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правової інформації, яка буде впроваджена для опису навчальної інформації у 

локальній мережі академії. 

Висновки. Су•tасне гуманітарне навчання повинно базуватися на масштабній 

актуальній інформаційній базі, що містить матеріали різних типів. Ддя ефективної 

роботи користува•1ів у локальній мережі навчаньного закладу nролонується 

використати nерсоналізаційні налаштування користувачів, які виконують функцію 

«провідника» або «радника» у процесі достуnу до інформації. У Центрі 

і~формаційних технологій юридичної академії виконується розребнення засобів 

nерсоналізації інформації та сервісів. 

Структура інформаційної бази повинна враховувати всі особливості уявлення 

правової інформації, що можливо при використанні nрийомів штучного інтелекту та 

знанняоріснтованоrо nідходу. Пропонується використати онтологічний опис правової 

навчальної інформації у локальній мережі академії. 
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