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Вступ. Сучасний інформаційний ринок 
пропонує відносно невелику кількість програм-
них комплексів, розроблених різними фірмами, 
які дозволяють створити на їх основі єдиний ін-
формаційний простір управління як в окремому 
навчальному закладі, так і в територіальній сис-
темі освіти в цілому. 

Найвідомішими є такі програмні пакети: 
−  автоматизована інформаційно-аналітична 
система «Управління навчальним закладом» 
(АРМ Директор) ІВЦ «АВЕРС», Росія [1];  

−  програмні комплекси «Параграф: Навчальний 
заклад ХХІ» («ПараГраф 2.0») НВТОВ 
«ИНИС-СОФТ», Білорусь [2]; 

−  програмний комплекс «Шкільний офіс» ІТЦ 
«Системы – Программы – Сервис», Росія [3]; 

−  «Net ШКОЛА» ТОВ «РООС», Росія [4]. 
Крім програмних комплексів провідних 

фірм, що розробляють програмне забезпечення, 
відомо кілька програм, створених на базі конкре-
тних навчальних закладів, але пропонованих для 
широкого використання [5-7]. 

Аналіз програмних комплексів для інфор-
матизації освіти показує, що вони не повною мі-
рою задовольняють усі аспекти освітнього моні-
торингу, зокрема можливості ретельного аналізу 
даних і зручне відображення результатів. Потрі-
бні принципово нові підходи щодо оцінювання 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) і 
освітнього процесу, що відбувається в них, від-
повідні технології оперативного збирання й об-
роблення значущої інформації. Один з таких під-
ходів запропоновано в роботі авторів [8], реалі-
зація якого передбачає створення автоматизова-
них систем моніторингу ЗНЗ.  

Відомо, що програмне забезпечення є тіль-
ки одним із складників автоматизованої інфор-
маційної системи (АІС), а другим важливим 
складником є технічне забезпечення. Склад тех-
нічних засобів та їх характеристики значно впли-
вають на функціональні можливості та ефектив-
ність використання АІС. Тому актуальними є 
питання побудови автоматизованих систем моні-
торингу (АСМ) загальноосвітніх навчальних за-
кладів як на основі створюваного технічного 
комплексу, так і на основі існуючих у ЗНЗ засо-
бах комп‘ютерної техніки і комунікацій. 

Мета дослідження. Підвищення ефектив-
ності інформаційної технології моніторингу ЗНЗ 
шляхом створення автоматизованої системи мо-
ніторингу, яка враховує вимоги окремих підсис-

тем, а також технічні засоби, наявні в навчально-
му закладі. 

Постановка задач. Аналіз робіт [1-7], в 
яких описуються існуючі інформаційні системи 
(ІС) сфери освіти і підходи щодо створення но-
вих систем, показує, що з метою забезпечення 
єдиного підходу до побудови і розвитку ІС сфери 
освіти (функціональна, технічна, програмна та 
інформаційно-лінгвістична сумісність), проекти 
таких систем мають задовольняти ряд 
обов’язкових вимог. 

1. Технологічні вимоги: 
− сумісність з усіма сучасними стандартами 
мережного адміністрування і сервісу, викори-
стання тільки стандартних СКБД відомих ви-
робників, доступ до системи через Internet; 

− можливість підключення різноманітних дода-
тків, виходячи із характеру тих задач, для 
розв’язання яких вони використовуються; 

− можливість нарощування потужності системи; 
− можливість інтегрування в єдине інформацій-
не середовище і в середовище нових елемен-
тів, потрібних для розвитку її функціональних 
можливостей; 

− здатність функціонувати на різних апаратних 
платформах, серверах БД і в операційних сис-
темах. 

2. Технічні вимоги: 
− ядром системи має бути високопродуктивне 
серверне обладнання, яке забезпечує високу 
надійність і резервування; 

− для забезпечення надійного зберігання інфор-
мації має бути передбачена багаторівнева сис-
тема архівування даних;  

− мережне і комунікаційне обладнання, викори-
стовуване для побудови мережі, має забезпе-
чувати високу доступність сервісів і підвище-
ну відмовостійкість; 

− робочі місця мають бути забезпечені компле-
ктом периферійного обладнання, потрібного 
для ефективної роботи. 

3. Вимоги щодо захисту і безпеки даних: 
− розмежування прав доступу до даних і функ-
цій відповідно до посадових інструкцій кори-
стувачів; 

− захист даних від несанкціонованого доступу і 
знищення через необережність; 

− забезпечення безпеки даних у разі  виникнен-
ня позаштатної ситуації;  

− забезпечення резервного копіювання та від-
новлення даних з резервної копії без участі 
розробників. 
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4. Організаційні вимоги: 
− внесення змін в існуючі складники діяльності 

(якщо це потрібно) й організація нових видів 
діяльності з урахуванням впровадження АСМ; 

− впровадження АСМ має відбуватися поетапно 
і здійснюватися спеціалізованим підрозділом, 
задачами якого є розвиток інформаційних 
технологій в навчальному закладі і супрово-
дження АСМ; 

− здійснення постійної роботи щодо навчання 
користувачів системи. 
Наведені вимоги становлять основу конце-

пції системи, що проектується. Також концепту-
альним положенням є використання принципів 
TQM-ідеології для організації моніторингу якості 
ЗНЗ [8]. 

Виходячи саме з цих концептуальних по-
ложень, будемо розглядати організацію автома-
тизованої системи моніторингу і процес її проек-
тування. 

Створення однакової для всіх навчальних 
закладів АСМ є малоефективним, оскільки впро-
вадження спроектованої комп’ютерної системи в 
конфігурацію комунікаційних каналів, що існує в 
навчальному закладі, здатне зробити добре про-
думану і логічну систему недієздатною. Тому в 
даній роботі розглядаються два підходи щодо 
створення АСМ: 
− проектування «з нуля»; 
− проектування на базі існуючої конфігурації 
комп‘ютерної мережі. 
Проектування АСМ «з нуля». При прое-

ктуванні інформаційних систем широко викорис-
товується функціонально-структурний підхід [9], 
який полягає у визначенні структури системи і 

процесів її функціонування, що реалізують зада-
ну сукупність функцій системи сукупністю еле-
ментів структури. При цьому як елементи систе-
ми розглядаються апаратні і програмні модулі 
системи. 

Функціональна організація системи – це 
модель системи, яка побудована на основі функці-
ональних елементів і відображає основні функціо-
нальні зв‘язки між ними. Структурна організація 
системи – це модель системи на основі структур-
них (конструктивних) елементів, яка відображає 
їхні взаємозв‘язки в процесі функціонування. 

Для представлення функціональної органі-
зації системи використовуються алгоритмічний, 
аналітичний, табличний та вербальний описи. 

Для представлення структурної організації 
системи використовують, як правило, наочний 
графічний опис системи і табличне представлен-
ня зв‘язків між елементами системи. 

Основними етапами проектування інфор-
маційних систем на основі функціонально-
структурного підходу є [9]: 
1) аналіз систем-прототипів; 
2) формування концепції системи; 
3) формування множини функцій системи; 
4) формування функціональної структури системи; 
5) формування структури системи на основі 
конструктивних модулів. 
Розглянемо реалізацію цих етапів для 

створення АСМ. 
Множина функцій, які має реалізувати 

АСМ, визначається інформаційною технологію 
моніторингу якості ЗНЗ, схему якої наведено на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Схема інформаційної технології моніторингу якості ЗНЗ 
 

Уведення даних з клавіатури, або шляхом 
сканування паперового документа, або зчитуван-
ня з електронного носія інформації вимагає ви-
користання певного набору алгоритмів IL . 

Процес вимірювання передбачає наявність 
певного набору алгоритмів вимірювання MSL . 

Процес оцінювання якості реалізується за 
допомогою множин алгоритмів згортання шкал 

.шк θL , згортання критеріїв К θL , згортання фак-

торів Ф θL  і визначення комплексної оцінки яко-

сті КО θL . 

Для реалізації процесу обчислень потрібна 
множина алгоритмів обчислень СL . 

Процес зберігання даних передбачає реалі-
зацію множин алгоритмів керування базою даних 

RL , архівування AL  і відновлення даних rL . 
Візуалізація даних вимагає множини алго-

ритмів VL . 
Процеси аналізу результатів моніторингу і 

прогнозування розвитку   реалізуються з викори-
станням таких множин алгоритмів: 

ML  – множина алгоритмів, що реалізують 
формальні правила аналізу; 
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ZAL  – множина алгоритмів, які реалізу-
ють запити суб‘єкта щодо аналізу; 

ZФL  – множина алгоритмів, за якими реа-
лізуються запити суб‘єкта щодо прогнозування 
розвитку. 

Доступ користувачів АСМ до даних забез-
печується множиною алгоритмів DL , що реалі-
зують політику безпеки АСМ. 

Таким чином, в АСМ якості ЗНЗ має бути 
реалізована така множина функцій: 

{ , , , ,, ,, CθККФ θθКшк. θMSIАСМ LLLLLLLF =            
}DZФZAMVrAR ,,,, ,,, LLLLLLLL . 

Частина цих функцій може бути реалізована іс-
нуючими програмними засобами, а реалізація 
інших функцій вимагає розробки нових програм-
них засобів. 

Функціональну структуру АСМ пропону-
ється представити як сукупність пов‘язаних між 
собою підсистем, кожна з яких реалізує відповід-
ний процес інформаційної технології моніторин-
гу якості ЗНЗ: 

,,,,,,,,,, λrEqSDq TФAVMCOMIM =  

де DI  – підсистема введення даних;  

sM  – підсистема вимірювання; 

qO  – підсистема оцінювання якості; 

C  – підсистема оброблення даних; 

EM  – підсистема зберігання даних; 
V  – підсистема візуалізації даних; 
A  – підсистема аналізу даних; 
Ф  – підсистема прогнозування розвитку; 

rT  – підсистема розповсюдження даних. 

Структура відношень λ  підсистем у сис-
темі моніторингу якості описується схемою, що 
наведена на рис. 2. 

Для побудови АСМ будемо застосовувати 
підхід, що ґрунтується на використанні бази да-
них. Для створення бази даних і звернення до неї 
суб‘єктів моніторингу пропонується використо-
вувати одну із серійних СКБД. При цьому буде 
реалізовуватися технологія «клієнт-сервер», яка 
передбачає розміщення програмного забезпечен-
ня і єдиної бази даних на сервері. Функції, що 
потрібні клієнтам, реалізуються за допомогою 
автоматизованих робочих місць (АРМ). 

Сервер і АРМ з‘єднані між собою через 
локальну мережу, для побудови якої використо-
вується мережне і комунікаційне обладнання. 
Оскільки АСМ має бути відкритою системою, 
тобто забезпечувати доступ батьків до даних мо-
ніторингу учнів, то потрібне комунікаційне об-
ладнання для підключення до Internet. Врахову-
ючи сказане, маємо узагальнену структуру АСМ, 
яку наведено на рис. 3. 

Клієнтами в АСМ є об‘єкти і суб‘єкти мо-
ніторингу. Інформація, що характеризує об‘єкти, 
вводиться в базу даних і має бути доступною 
суб‘єктам моніторингу для ознайомлення, аналі-
зу і прогнозування. Виходячи з цього, АРМ ма-
ють реалізовувати різні функції і складатися з 
різних наборів конструктивних модулів. 

АРМ об‘єктів моніторингу (АРМО) реалі-
зує функції підсистем введення даних, вимірю-
вання й оцінювання. Введення даних може від-
буватися за одним із варіантів, наведених на 
рис. 4. Варіанти а) і в) передбачають використан-
ня клавіатури, варіант б) – сканера і варіант г) – 
картридера. 
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Рис. 2. Функціональна структура АСМ 
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Рис. 3. Узагальнена структура АСМ  
 

Оскільки базовий комплект комп‘ютера 
складається із системного блока, монітора і кла-
віатури, то можливі такі варіанти АРМО: АРМО-
1 (системний блок, монітор, клавіатура), АРМО-2 
(системний блок, монітор, клавіатура, сканер) і 
АРМО-3 (системний блок, монітор, клавіатура, 
картридер). 

АРМ суб‘єктів моніторингу (АРМС) реалі-
зує функції підсистем візуалізації, аналізу, про-

гнозування і розповсюдження. Суб‘єкт повинен 
мати можливість ознайомитися з результатами 
моніторингу як візуально на екрані монітора, так 
і в друкованому вигляді.  

З урахуванням цього можливий такий 
склад АРМС: АРМС-1 (системний блок, монітор, 
клавіатура) і АРМС-2 (системний блок, монітор, 
клавіатура, принтер). 

 
 Паперовий 

документ Клавіатура 
 

Комп‘ютер Людина Людина 
 

 
а) 

 Паперовий 
документ Комп‘ютер 

 
Людина Сканер 
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Клавіатура 
 

Комп‘ютер Людина 
 

 
в) 

 
Картка Комп‘ютер 

 
Людина Картридер 

 
г) 
 

Рис. 4. Схеми введення даних в АСМ:  
а) з паперового документа за допомогою клавіатури; б) з паперового документа за допомогою сканера; 

в) безпосереднє введення за допомогою клавіатури; г) з картки за допомогою картридера 
 

У деяких випадках функції АРМО і АРМС 
доцільно поєднати в одному автоматизованому 
місці – АРМОС. Наприклад, класний керівник 
вводить показники, що характеризують навчаль-
ний процес, і після цього здійснює їх аналіз. Мо-
жливість організації АРМОС  також забезпечує 
відмовостійкість АСМ. Коли відмовляє АРМО, 
то його функції виконує АРМС і навпаки. 

АРМО можуть поєднуватися в групи і тоді 
замість групи {АРМО-2} можна утворити групу 
{{АРМО-1}, сканер}, до складу якої буде входи-

ти всього один сканер, або замість  групи {АР-
МО-3} можна утворити групу {{АРМО-1}, карт-
ридер} з одним картридером. 

Для автоматичного обліку відвідування 
уроків і проведення уроків учителями потрібно 
встановити в кожному навчальному кабінеті кар-
тридер для введення ідентифікаційних даних з 
індивідуальної картки учня чи вчителя. Всі ці 
картридери під’єднуються до одного з АРМО. 

Так саме, у разі утворення групи АРМС, 
достатньо під’єднати до неї тільки один принтер, 
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тобто буде створено групу {{АРМС-1}, прин-
тер}. 

Таким чином, до складу АСМ мають вхо-
дити АРМ таких типів: АРМО-1, АРМО-2, АР-
МО-3, АРМС-1, АРМС-2 і окремо принтери, ска-
нери і картридери. Усі ці складники є структур-
ними елементами (СЕ) системи.  

У початковій конфігурації АСМ кожному 
СЕ, що є АРМ, призначаються функції або АР-
МО, або АРМС. У процесі експлуатації, коли 
виникають несправності СЕ, що вимагають три-
валого часу на їх усунення, має відбуватися пе-
репризначення функцій. 

Зв‘язки між СЕ доцільно представити у ви-
гляді структурної матриці системи 
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Тут  1=ijα , коли існує зв‘язок між iCE  і jCE . 

Якщо зв‘язок відсутній, то 0=ijα . 
Однією із задач проектування є визначення 

кількості різнотипних конструктивних модулів. 
Кількість АРМО визначається, виходячи з 

кількості видів об‘єктів моніторингу, обсягів да-
них моніторингу і часу, за який їх потрібно ввес-
ти, а кількість АРМС залежить від кількості 
суб‘єктів моніторингу, які мають працювати ін-
дивідуально, і кількості груп суб‘єктів, які мо-
жуть працювати в режимі розподілення часу.  

Видами об‘єктів моніторингу є процеси, їх 
результати і ресурси, що забезпечують ці проце-
си. Кількість видів об‘єктів моніторингу має ви-
значатися, виходячи з квалітивних моделей ЗНЗ, 
наведених у роботі [8]. 

Обсяг даних моніторингу значною мірою 
визначається кількістю учнів ЗНЗ, оскільки інші 
ресурси є похідною від неї згідно з існуючими 
нормативами забезпечення освітнього процесу. 

Для більшості об‘єктів моніторингу час 
введення даних моніторингу не є визначальним. 
Виключенням є тільки моніторинг якості знань 
за допомогою комп‘ютерного тестування, оскі-
льки тестування має відбуватися за фіксований 
проміжок часу і для цілого класу одночасно. 

До суб‘єктів моніторингу, які мають пра-
цювати індивідуально, варто віднести директора 
школи та його заступників. Групи суб‘єктів мо-
ніторингу утворюють учителі початкової, основ-
ної і профільної шкіл, а також працівники відпо-
відних служб, що забезпечують допоміжний 
процес. 

Проектування АСМ на базі існуючої 
конфігурації комп‘ютерної мережі. Даний під-
хід щодо проектування АСМ передбачає побудо-

ву моделей АСМ, як описано вище, та їх відо-
браження на існуюче програмне забезпечення й 
існуючу конфігурацію комп’ютерної мережі з 
доповненням структурних елементів  і функцій, 
яких не вистачає. Виходячи з цього, основними 
компонентами технології проектування АСМ є: 
– формування функціональної моделі АСМ; 
– побудова структурної моделі АСМ; 
– виявлення існуючих структурних елементів; 
– виявлення функцій, які реалізують структурні 
елементи; 

– виявлення зв‘язків між структурними елемен-
тами; 

– доповнення функцій існуючих структурних 
елементів новими функціями згідно з функці-
ональною моделлю АСМ та усунення дублю-
вання існуючих функцій; 

– доповнення існуючої структури комп‘ютерної 
мережі новими структурними елементами, 
потрібними для повної реалізації АСМ. 
Виявлення існуючих СЕ передбачає одер-

жання інформації про типи СЕ (системний блок, 
монітор, клавіатура, сканер, принтер, картридер) 
та кількість кожного з них. Цю інформацію ре-
комендується подати у вигляді таблиці (табл. 1). 

Виявлення функцій, що реалізуються 
комп‘ютерами, і зв‘язків між СЕ дозволяє сфор-
мувати різні види АРМО і АРМС (табл. 2). Але 
такі АРМ можуть не реалізовувати наявним про-
грамним забезпеченням усі функції, які покла-
даються на них. Тому для реалізації відсутніх 
функцій потрібно встановити додаткове програ-
мне забезпечення. 

Таблиця 1  
Структурні елементи 

 

№ 
п/п 

Тип 
структурного 
елемента 

Кількість 

1 Системний блок  
2 Монітор  
3 Клавіатура  
4 Сканер  
5 Принтер  
6 Картридер  

 
Таблиця 2 

Види АРМ 
 

№ 
п/п 

Вид 
АРМ 

Склад 
СЕ 

Функції, 
що 

реалізує 

Потрібні 
додаткові 
функції 

     
     
     

 
Крім того, наявних структурних елементів 

може виявитися недостатньо для повної реаліза-
ції АСМ. У цьому випадку до комп‘ютерної ме-
режі потрібно ввести додаткові СЕ з утворенням 
АРМ, яких не вистачає. 
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Види забезпечення АСМ. Згідно із зага-
льними підходами щодо побудови інтелектуаль-
них інформаційних систем та автоматизованих 
систем управління [10] АСМ має такі основні 
види забезпечення: технічне, інформаційне, про-
грамне та організаційне, структуру яких наведе-
но на рис. 5. 

Технічне забезпечення становлять апаратні 
засоби, що випускаються світовими виробниками 
засобів автоматизації і комп‘ютерних систем, а 
також комунікаційних засобів. 

Ефективність використання АСМ значною 
мірою залежить від інформаційного забезпечен-
ня, яке характеризується великим обсягом інфо-
рмаційних операцій, пов‘язаних із вимірюванням 
і оцінюванням параметрів станів об‘єктів моніто-
рингу, статистичною обробкою, аналізом і візуа-
лізацією даних, прогнозуванням, криптографіч-
ним захистом інформації і керуванням масивами 
даних. Тому математичне й алгоритмічне забез-
печення доцільно вважати складовою інформа-
ційного забезпечення. 

Інформацію складають вхідні і вихідні да-
ні, а також дані, що зберігаються в базі даних. 

Кодування інформації розглядається як 
спосіб кодового узгодження даних, що форму-
ються в підсистемах АСМ. Це стосується кодів 
уведення і виведення даних, машинних кодів, 

кодів, що забезпечують ущільнення інформації, 
підвищення її завадостійкості та безпеки. 

Контроль охоплює процеси функціонуван-
ня АСМ і доступу до інформації. 

Складниками програмного забезпечення є 
операційна система, СКБД і комплекс сервісних 
програм провідних виробників програмних засо-
бів, а також комплекс спеціальних програм. Які 
реалізують функції, специфічні для даної АСМ. 

Організаційне забезпечення становлять 
технічний опис АСМ, інструкції користувачів 
різного рівня (від звичайного користувача до ад-
міністратора системи), документація і заходи з 
технічного обслуговування, інструкції та заходи 
щодо забезпечення інформаційної безпеки, нор-
мативні і правові акти стосовно як самої АСМ, 
так і загальної діяльності ЗНЗ і моніторингу яко-
сті, зокрема. 

Розмежування доступу до ресурсів АСМ. 
Специфікою АСМ є велика кількість осіб, що без-
посередньо беруть участь у моніторингу, створю-
ючи базу даних і аналізуючи ці дані. Крім того, є 
користувачі, які можуть здійснювати доступ до 
бази даних через Web-інтерфейс, – це батьки уч-
нів. Тому дуже важливою при створенні АСМ є 
організація розмежування доступу до ресурсів 
системи, тобто підтримання потрібного рівня 
конфіденційності, цілісності та доступності даних. 
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Рис. 5. Види забезпечення АСМ 

 
У загальному вигляді розмежування ресур-

сів можна описати за допомогою матриці, що 
задає відношення суб‘єктів і об‘єктів доступу 
[11]. До суб‘єктів належать користувачі системи, 
а об‘єктами є ресурси системи: база даних, фай-

ли, прикладне програмне забезпечення, зовнішні 
пристрої та ін. 

Оскільки пряма реалізація повної матриці є 
достатньо складною, то на практиці використо-
вують реалізацію елементів матриці доступу 
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тільки в разі потреби на основі атрибутів об‘єктів 
і суб‘єктів, що визначаються політикою доступу. 

Класичними політиками контролю досту-
пу, що реалізуються в сучасних ОС, і СКБД, є 
мандатне керування доступом (МАС) і дискре-
ційне керування доступом (DАС) [11]. 

Мандатне керування доступом недоцільно 
використовувати в АСМ, оскільки воно орієнто-
вано, в першу чергу, на збереження таємності 
даних, що містяться в системі. Цей підхід поля-
гає у розподілі користувачів і документів на рівні 
таємності: «відкриті матеріали» – «для службо-
вого використання» – «таємно» – «цілком таєм-
но». Тоді як більшість інформації, що зберігаєть-
ся в АСМ, має бути доступною широкому колу 
користувачів для ознайомлення. Обмеження сто-
суються тільки створення і модифікації даних. 

Дискреційне керування доступом базуєть-
ся на поняттях володаря об‘єкта і списку доступу 
до об‘єкта. Для отримання відповідних прав що-
до дій над об‘єктом, користувач має бути вказа-
ний в списку доступу до цього об‘єкту або пер-
сонально, або в складі групи користувачів, для 
якої дозволені відповідні дії над об‘єктом. Поді-
бна система доступу реалізована в файлових сис-
темах Windows 2000 і Windows XP. 

Оскільки АСМ має використовувати роз-
повсюджену ОС, то доцільно вибрати Windows 
XP, яка і забезпечує можливості розмежування 
доступу до ресурсів АСМ. 

Потрібний захист бази даних можуть за-
безпечити такі захисні механізми СКБД Oracle, 
як шифрування трафіка, авторизація, розмежу-
вання доступу до елементів таблиць та ін. 

Для реалізації можливостей ОС і СКБД 
щодо розмежування доступу потрібно визначити 
таке: 
- множину користувачів { } Niiu ÷== 1U ; 
- множину інформаційних об‘єктів 

{ }
MjjO

÷=
=

1
IO ; 

- набір привілеїв pO ; 

- матрицю прав PM ; 
- множину ролей { }iR=R . 

В АСМ розв‘язується множина задач, кож-
на з яких вимагає певних інформаційних об‘єктів 
на вході, і як результат розв‘язку формується на-
бір вихідних інформаційних об‘єктів. 

Тому, коли визначається множина інфор-
маційних об‘єктів IO і множина користувачів U, 
потрібно врахувати те, що кілька задач можуть 
вимагати однакові інформаційні об‘єкти на вході. 
Виходячи з цього, доцільно призначити тільки 
одного користувача, який буде створювати і ре-
дагувати ці об‘єкти. 

Наприклад, для задач моніторингу якості 
навчального процесу учнів класу, якості здоров‘я 

учнів класу і якості виховного процесу учнів 
класу спільним інформаційним об‘єктом є список 
учнів класу, і тому його має створювати і редагу-
вати або окремий користувач, не пов‘язаний з 
цими задачами, або один з користувачів, що за-
безпечують розв‘язання цих задач. 

Привілей – це мінімально можлива дія ко-
ристувача, яка вимагає розмежування доступу до 
неї. Такими діями є: створення rC , перегляд rB , 

редагування dE  і знищення elD  об‘єктів, які 
утворюють набір привілеїв 

{ }eldrrp DEBCO ,,,= . 
Матриця прав описує відношення «приві-

лей-об‘єкт» і має такий вигляд: 
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Тут ljα  приймає два значення: 0 і 1. Якщо 

ljα = 1, то це означає, що об‘єкт jO  має l-й при-

вілей і дозволено виконання даної дії. Якщо 

ljα = 0, то виконання відповідної дії заборонено. 
Роль – це набір прав, що визначають          

якими привілеями і над якими об‘єктами буде 
володарювати користувач, якому присвоюється 
дана роль. 

Роль i-го користувача описується в такому 
вигляді: 

{ } { } { } { }( )4321 ,,, jieljidjirjiri ODOEOBOCR =  
Тут сукупність індексів jil позначає номери 

об‘єктів, для яких ljα = 1. 
Кожен користувач реєструється в системі і 

йому надається ідентифікатор (ім‘я) і пароль. 
Тим користувачам, яким дозволяється створюва-
ти, редагувати і знищувати інформаційні об‘єкти, 
додатково надається код для цифрового підпису. 
Якщо ідентифікатор і пароль випадково потрап-
ляють іншому користувачу, то він отримує до-
ступ до створення, редагування і знищення, од-
нак ці дії не будуть завершені без цифрового під-
пису. Крім того, коли кілька користувачів має 
однакові привілеї, є можливість з‘ясувати, хто 
останнім мав справу з інформаційним об‘єктом. 

Висновки 
1. Концепцію автоматизованої системи 

моніторингу ЗНЗ, що проектується, мають стано-
вити технологічні, технічні й організаційні вимо-
ги та вимоги щодо захисту і безпеки даних, а та-
кож принципи TQM-ідеології, спрямовані на ор-
ганізацію моніторингу якості ЗНЗ. 
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2. Проектування АСМ «з нуля» доцільно 
реалізовувати для навчальних закладів, які мають 
невелику кількість комп‘ютерів, непов‘язаних 
мережею, а проектування на базі існуючої конфі-
гурації комп‘ютерної мережі – для навчальних 
закладів з розвиненою локальною комп‘ютерною 
мережею, яка має вихід до глобальної мережі 
Internet. 

3. Автоматизована система моніторингу 
ЗНЗ є різновидом автоматизованих інформацій-
них систем, тому вона повинна мати такі основні 
види забезпечення: технічне, інформаційне, про-
грамне та організаційне. 

4. Оскільки більшість інформації, що збе-
рігається в АСМ, має бути доступною широкому 
колу користувачів для ознайомлення, а обмежен-
ня стосуються тільки створення і модифікації 
даних, то доцільно використовувати дискреційне 
керування доступом до інформаційних ресурсів і 
даних. 
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