
Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   

  

303

УДК 658.589  В.І. Бондар, інженер, Одес. нац. политехн. ун-т 

УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
В.И. Бондарь. Управление программой

обеспечения учебного процесса университета
средствами вычислительной техники. Показаны 
результаты управления программами создания тех-
нической базы средств вычислительной техники, 
для которых характерно нечеткое представление о 
продукте проекта и результате. Стратегия планиро-
вания подобных проектов состоит в пошаговой 
схеме формирования видения и достижения цели. 

 V.I. Bondar. Management of the program of
providing the university educational process by 
facilities computer engineering. Some results of 
managing the programs for creating the technical basis 
of computer engineering facilities are shown. Their 
characteristic feature is a vague notion of the project’s 
product and result. The strategy of planning such 
projects consists in a step-by-step scheme of viewing 
and achieving the purpose. 

 
Оснащення вищих навчальних закладів засобами обчислювальної техніки є одним з най-

важливіших показників забезпечення учбового процесу. Звітні дані по цьому показнику за ми-
нулі періоди відображають загальне число дисплейних місць, які надані для використання у 
навчальному процесі і науковій діяльності. Знання тенденцій розвитку системи необхідне для 
випереджаючої розробки програм забезпечення університету засобами обчислювальної техніки 
і проектів розвитку комп’ютерної мережі ОНПУ. 

Відомі моделі формування бачення проектів і програм: “туман”, “хмара”, “горизонт”, “те-
лескоп”, “піраміда” [1]. Управління програмами створення і вдосконалення технічної бази і 
програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки можна віднести до області проектів 
реструктуризації і розвитку організацій, що відповідає моделі “облако”, коли видно тільки си-
лует продукту і результат, а елементи системи практично не видно. Стратегія планування поді-
бних проектів полягає в просуванні в напрямі “хмара”. При цьому реалізується покрокова схе-
ма формування бачення і досягнення мети в умовах підвищених ризиків з численними змінами 
і корекцією вже виконаних проектів. 

Корпоративна комп’ютерна мережа (ККМ) університету є складним структурованим тери-
торіально розподіленим гетерогенним інженерно-технічним об’єктом, який забезпечує процеси 
передачі, обробки і зберігання інформації [2]. ККМ дозволяє реалізувати завдання колективно-
го використання обчислювальних і інформаційних ресурсів університету для навчальних по-
треб. Зрозуміло, що побудувати мережу за один етап неможливо у зв’язку з величезними фі-
нансовими витратами організації, а в деяких випадках і недоцільно, оскільки необхідно підго-
тувати користувачів до нових умов роботи. 

У зв’язку зі швидким розвитком електронних компонентів засоби обчислювальної техніки 
морально застарівають за 5 років, а кабельні мережі експлуатуються без модернізації 15…20 
років [3]. У міру розвитку нових технологій передачі, зберігання і обробки даних необхідно 
управляти змінами в процесі модернізації ККМ в часі. Тому у міру впровадження нових сегме-
нтів необхідно також враховувати і можливість модернізації працюючих сегментів. Дані аспек-
ти практично не враховуються існуючими технологіями створення ККМ. 

Розробку проекту ККМ університету необхідно розглядати не як ізольоване завдання, а як 
безперервний процес модернізації і удосконалення. Безперервний розвиток мережі в цілому 
слід вважати як її незмінну мету. Постійний розвиток заснований на концепції динамічного ци-
клу Шухарта-Демінга (РDСА): plan — планування (Р), do — виконання (D), control — перевірка 
(С), action — дія (А). При цьому раціонально розглядати три основні компоненти ККМ: мере-
жеве устаткування з кабельними мережами, комп’ютери, програмне забезпечення. 
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Ключовим моментом будь-якої технології створення ККМ є використовувана, в рамках 
технології, модель життєвого циклу мережі. Аналіз використовуваних моделей показує, що у 
відомих моделях не враховується ряд архітектурних особливостей і умов створення реальних 
мереж. Зокрема, не враховується ієрархічна структура мережі, не приділяється належної уваги 
багатофазній процедурі планування і впровадження, ігноруються процеси динаміки зміни ме-
режі при впровадженні, не розглядаються завдання модернізації окремих сегментів мережі, які 
виникають в процесі впровадження новітніх інформаційних технологій. 

Об’єктивно при модернізації ККМ реалізується 4-х фазна каскадна спіральна структура 
життєвого циклу на основі циклу РDСА, що орієнтована на управління змінами з урахуванням 
особливостей архітектури і процедури впровадження (рис. 1). На кожному черговому етапі роз-
витку ККМ напрям вдосконалення базується на досягнутому рівні. При цьому кінцевий стан 
мережі не має явно обкреслених меж. 

Це дозволяє синтезувати раціональну структуру інтермережі ККМ, проектування якої за-
лежить від числа і інтенсивності трафіку всіх мереж, що входять до складу ККМ. Процес впро-
вадження фрагментів мережевих структур ККМ, що становить наступну фазу, включає етапи 
повторного аналізу і нового проектування, розрахунок оптимального плану комунікацій всієї 
мережі і впровадження нових фрагментів мережі. Число стадій розвитку визначається обсягами 
фінансування, що виділяються на розвиток мережі в періоди t1 ... tn. 

Реалізація кожного з циклів виконується з урахуванням динаміки розвитку ККМ. Конт-
роль параметрів мережі дозволяє встановити “узкие места” мережі. Зміна параметрів мереже-
вих компонент враховується на етапі удосконалення. Четверта фаза, що пов’язана з модерніза-
цією мережі впродовж її життєвого циклу, містить аналогічні етапи і реалізується також за спі-
ральною схемою. При цьому виконується нове проектування тих фрагментів мережі, які потре-
бують удосконалення. Для оптимізації процедури впровадження необхідний розрахунок опти-
мального плану впровадження на даному циклі, що дозволяє вибрати фрагмент, який забезпе-
чує екстремум деякої цільової функції (наприклад, співвідношення “продуктивність/вартість”). 

Аналіз зміни якісного і кількісного складу парку обчислювальної техніки університету по-
казує, що за 15 років чотири рази відбулася практично повна заміна засобів обчислювальної 
техніки (рис. 2). При цьому загальне число N дисплейних місць, що досягло до 1995 року 1000 
робочих місць, залишається практично постійним [4].  
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Рис. 1. Структура життєвого циклу ККМ Рис. 2. Зміна числа дисплейних місць:1 — ЄС ЕОМ; 2 — 
Мазовія, Іскра, ДВК;3 — IBM сумісні ПЭОМ; 4 — Пенті-

ум; 5 — загальна кількість дисплейних місць 

У даний час продовжується збільшення кількості ПЕОМ типу Пентіум (крива 4). Можна 
чекати, що число цих ПЕОМ до 2010 року збільшиться до 1400…1500 одиниць. А потім по-
чнеться новий цикл оновлення парку ПЕОМ. Це пояснюється тим, що у загальній кількості 
IBM сумісних ПЕОМ ще представлені застарілі ІВМ сумісні моделі: АТ 286, АТ 386, АТ 486, 
АТ 5х86, АМD K5 і ін. Друге життя вказаним моделям ПЕВМ можуть дати випробувані в уні-
верситеті нові технології термінального доступу на базі операційної системи Linux. Проте така 
організація комп’ютерних класів може бути тимчасовою мірою, оскільки експлуатація такої 
техніки і підтримка її в працездатному стані зв’язані з відсутністю комплектуючих матеріалів. 
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До того ж слід врахувати, що часто запчастини до старих моделей ПЕОМ мають більшу вар-
тість, ніж до сучасних моделей.  

Окрім вказаних особливостей і характеристик окремих ПЕОМ слід також враховувати змі-
ну статусу дисплейних класів. Так, у 1990 році забезпечення навчального процесу покладалося 
на обчислювальний центр університету. Потім отримали розвиток дисплейні класи кафедр. За-
раз час відбувається об’єднання цих класів з придбанням ними статусу факультетських і між-
факультетських. 

Одним з чинників нової організації дисплейних класів є необхідність ефективного викорис-
тання ліцензійного програмного забезпечення. Окрім цього така централізація дозволяє підвищи-
ти інтенсивність експлуатації класів і ефективніше підтримувати дисплейні класи в працездатно-
му стані. Тому можна чекати, що розвиток вказаних тенденцій приведе до організації загально-
університетських центрів обчислювальної техніки, призначення яких полягатиме в забезпеченні 
учбового процесу і наданні додаткових можливостей студентам для роботи на ПЕОМ при курсо-
вому і дипломному проектуванні, а також для інтенсифікації самостійної роботи студентів. Вка-
зані особливості організації забезпечення засобами обчислювальної техніки вже виявляються в 
тому, що частина мультимедійних класів має загально університетське підпорядкування. 

Виявлені тенденції розвитку парку обчислювальної техніки в університеті багато в чому 
зумовлюють основні напрями в розвитку кабельної мережі університету. Число робочих місць, 
підключених до внутрішньої комп’ютерної мережі університету і Internet, складало в 2003 році 
200 ПЕВМ; у 2004 р. — 266; у 2005 р. — 300, у 2006 р. — 470 ПЕВМ.  Приведені дані відобра-
жають тенденцію зростання числа робочих місць з доступом в Internet. Проте в зіставленні із 
загальним числом ПЕВМ в університеті це складає тільки близько 30 % .  

Розширення застосування інформаційних технологій в учбовому процесі, а також впрова-
дження безпаперових технологій в управлінні університетом зумовлюють необхідність пере-
розподілу ресурсів для реалізації проекту кабельної мережі університету в повному об’ємі.  
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