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донестидонести інформаціюінформацію пропро організаціюорганізацію,, функціїфункції,,

можливостіможливості,, перспективиперспективи розвиткурозвитку

КорпоративноїКорпоративної КомпКомп’’ютерноїютерної МережіМережі
освітніхосвітніх закладівзакладів ((надалінадалі:: ККМККМ ОЗОЗ))
ХмельницькоїХмельницької областіобласті
уу складіскладі

УкраїнськоїУкраїнської науковонауково--освітньоїосвітньої
телекомунікаційноїтелекомунікаційної мережімережі УРАНУРАН
((надалінадалі:: УРАНУРАН))

МетаМета презентаціїпрезентації --



ВВ презентаціїпрезентації
представленіпредставлені::

–– КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх
закладівзакладів ((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобласті

–– ХмельницькийХмельницький сегментсегмент УкраїнськоїУкраїнської науковонауково--
освітньоїосвітньої телекомунікаційноїтелекомунікаційної мережімережі УРАНУРАН
((УРАНУРАН)) 

–– ДодатковіДодаткові можливостіможливості длядля користувачівкористувачів
ККМККМ ОЗОЗ припри інтеграціїінтеграції вв національнунаціональну
мережумережу УРАНУРАН



1.1. КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх закладівзакладів
((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобласті

1.1. ФормуванняФормування єдиногоєдиного інформаційногоінформаційного просторупростору::

·· забезпеченнязабезпечення вільноговільного доступудоступу учнямучням іі викладачамвикладачам

шкільнихшкільних тата позашкільнихпозашкільних закладівзакладів,, вв томутому числічислі

сільськихсільських,, додо інформаційнихінформаційних ресурсівресурсів всіхвсіх рівніврівнів::

районногорайонного,, обласногообласного,, національногонаціонального,, світовогосвітового;;

·· наданнянадання можливостіможливості використаннявикористання вв інтерактивномуінтерактивному

режимірежимі базбаз данихданих,, бібліотекбібліотек,, учбовихучбових тата методологічнихметодологічних

програмпрограм,, посібниківпосібників фахівцямифахівцями тата учнямиучнями вв процесіпроцесі

вивченнявивчення шкільнихшкільних дисципліндисциплін нана базібазі сучаснихсучасних

компкомп''ютерівютерів іі мультимедійноїмультимедійної технікитехніки..

Мета створення



1.1. КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх закладівзакладів
((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобластіМета створення

2.2. РозвитокРозвиток дистанційногодистанційного навчаннянавчання::
•• впровадженнявпровадження системсистем дистанційногодистанційного навчаннянавчання тата
йогойого технологічнатехнологічна підтримкапідтримка припри підготовціпідготовці,,
перепідготовціперепідготовці тата підвищенніпідвищенні кваліфікаціїкваліфікації
педагогічнихпедагогічних кадрівкадрів;;

•• проведенняпроведення практикумівпрактикумів іі відеоконференційвідеоконференцій вв режимірежимі
onon--lineline длядля працівниківпрацівників освітиосвіти..



3.3. ВдосконаленняВдосконалення управлінняуправління системоюсистемою освітиосвіти::

•• створеннястворення єдиногоєдиного уніфікованогоуніфікованого документообігудокументообігу тата

електронноїелектронної звітностізвітності вв межахмежах освітніхосвітніх закладівзакладів областіобласті зз

можливістюможливістю автоматизованоїавтоматизованої обробкиобробки документівдокументів;;

•• впровадженнявпровадження іі підтримкапідтримка сучаснихсучасних управлінськихуправлінських рішеньрішень зз

використаннямвикористанням засобівзасобів компкомп''ютернихютерних тата мережевихмережевих

технологійтехнологій;;

•• впровадженнявпровадження комунікаційнихкомунікаційних технологійтехнологій нана основіоснові

ІРІР--телефоніїтелефонії тата відеовідео--конференцзвконференцзв’’язкуязку;;

Мета створення

1.1. КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх закладівзакладів
((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобласті



nn ЦентральнийЦентральний вузолвузол освітньоїосвітньої мережімережі
((ЦВМЦВМ))

nn СтруктурнийСтруктурний сегментсегмент освітньоїосвітньої мережімережі
районурайону

nn СтруктурнийСтруктурний сегментсегмент освітньоїосвітньої мережімережі
містаміста

Принципи організації і структура.
Складові ККМ ОЗ:

1.1. КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх закладівзакладів
((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобласті



nn ЦентральнийЦентральний вузолвузол освітньоїосвітньої мережімережі ((ЦВМЦВМ))
ЦВМЦВМ розміщенорозміщено вв УправлінніУправлінні освітиосвіти іі наукинауки ХмельницькоїХмельницької ОДАОДА ((УОіНУОіН ХОДАХОДА).). ВінВін виконуєвиконує рядряд
функційфункцій::

–– підтримкапідтримка роботироботи локальноїлокальної мережімережі УОіНУОіН ХмельницькоїХмельницької ОДАОДА,, інтеграціяінтеграція міськихміських тата районнихрайонних сегментівсегментів
вв КорпоративнуКорпоративну компкомп’’ютернуютерну мережумережу ККМККМ ОЗОЗ.. ЦіЦі функціїфункції забезпечуютьсязабезпечуються некерованимнекерованим комутаторомкомутатором
тата сервернимсерверним компкомп’’ютеромютером;;

–– забезпеченнязабезпечення ((вв якостіякості ЦОДЦОД)) збереженнязбереження іі обробкиобробки інформаційнихінформаційних ресурсівресурсів тата базбаз данихданих мережімережі.. ЦіЦі
функціїфункції виконуєвиконує сервернийсерверний компкомп’’ютерютер;;

–– формуванняформування віртуальнихвіртуальних каналівканалів звзв’’язкуязку зз районнимирайонними сегментамисегментами ККМККМ ОЗОЗ,, захистзахист цихцих каналівканалів відвід
інтернетінтернет--атакатак.. ОзначеніОзначені функціїфункції виконуєвиконує VPNVPN--шлюзшлюз;;

–– комутаціякомутація освітньоїосвітньої мережімережі зз мережеюмережею УРАНУРАН,, забезпеченнязабезпечення високошвидкіснимвисокошвидкісним (5(5 МбітМбіт//сс)) доступомдоступом додо
ІнтернетІнтернет –– виконуєвиконує керованийкерований комутаторкомутатор 22--гого рівнярівня;;

–– забезпеченнязабезпечення безперебійноїбезперебійної роботироботи системисистеми –– блокблок гарантованогогарантованого живленняживлення..

ПриПри розбудовірозбудові ЦВМЦВМ використановикористано обладнанняобладнання відвід LinksysLinksys, D, D--Link,Link, ZyXELZyXEL,, PowerwarePowerware.. РоботаРобота СерверуСерверу

організованаорганізована нана операційнійопераційній системісистемі Windows Server 2003 StdWindows Server 2003 Std.. УУ звзв’’язкуязку зз розвиткомрозвитком ККМККМ ОЗОЗ,,

ускладненнямускладненням функційфункцій тата збільшеннямзбільшенням кількостікількості користувачівкористувачів мережімережі розглядаєтьсярозглядається питанняпитання

модернізаціїмодернізації тата технічноготехнічного переоснащенняпереоснащення ЦВМЦВМ..

ФізичноФізично каналиканали звзв’’язкуязку елементівелементів ЦВМЦВМ іі шлюзишлюзи виконанівиконані зз використаннямвикористанням СКССКС тата оптичногооптичного волокнаволокна..

РезервнийРезервний каналканал доступудоступу додо ІнтернетІнтернет реалізованореалізовано заза технологієютехнологією ADSLADSL відвід УкртелекомуУкртелекому..

Принципи організації
1.1. КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх закладівзакладів

((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобласті



nn РайоннийРайонний сегментсегмент освітньоїосвітньої мережімережі
ВідділВідділ освітиосвіти РДАРДА організаційноорганізаційно єє базовимбазовим длядля районногорайонного сегментусегменту освітньоїосвітньої мережімережі
областіобласті.. ВВ відділахвідділах освітиосвіти розміщуютьсярозміщуються::
-- серверсервер районногорайонного відділувідділу освітиосвіти –– забезпечуєзабезпечує збереженнязбереження данихданих,, управлінняуправління локальноюлокальною

мережеюмережею районурайону;;
-- комутаторкомутатор доступудоступу –– забезпечуєзабезпечує доступдоступ шкілшкіл районногорайонного центруцентру тата сілсіл,, будинкубудинку
творчостітворчості,, додо ресурсівресурсів освітньоїосвітньої мережімережі..
-- модеммодем –– забезпечуєзабезпечує доступдоступ всіхвсіх користувачівкористувачів районноїрайонної мережімережі додо ІнтернетІнтернет.. ЯкЯк правилоправило,,

провайдеромпровайдером послугипослуги виступаєвиступає УкртелекомУкртелеком..
РайоннийРайонний сегментсегмент мережімережі підпід’’єднуєтьсяєднується додо ЦВМЦВМ ((УОіНУОіН ХОДАХОДА)) заза допомогоюдопомогою

VPNVPN--шлюзушлюзу..
ФізичнийФізичний звзв’’язокязок шкілшкіл тата установустанов районурайону зз відділомвідділом освітиосвіти РДАРДА забезпечуєтьсязабезпечується різнимирізними

технологіямитехнологіями тата способамиспособами::
1.1. РадіозвРадіозв’’язокязок заза допомогоюдопомогою WiWi--FiFi обладнанняобладнання –– умовоюумовою використаннявикористання єє
наявністьнаявність прямоїпрямої видимостівидимості міжміж обоб’’єктамиєктами підключенняпідключення..

2.2. МодемиМодеми длядля виділенихвиділених лінійліній –– використовуютьсявикористовуються припри значнійзначній віддаленостівіддаленості (5(5--66 --
99 кмкм)) обоб’’єктівєктів підключенняпідключення..

3.3. ТехнологіяТехнологія EthernetEthernet –– використовуєтьсявикористовується припри маліймалій відстанівідстані міжміж обоб’’єктамиєктами
підключенняпідключення тата забезпечуєзабезпечує високувисоку швидкістьшвидкість зз’’єднанняєднання ((додо 100100 МбітМбіт//сс).).

nn МіськийМіський сегментсегмент освітньоїосвітньої мережімережі -- аналогічнийаналогічний районномурайонному сегментусегменту охоплюєохоплює
шкільнішкільні тата позашкільніпозашкільні закладизаклади містаміста

ВВ узагальненомуузагальненому виглядівигляді схемасхема організаціїорганізації ККМККМ ОЗОЗ представленапредставлена наступнимнаступним слайдомслайдом

Принципи організації
1.1. КорпоративнаКорпоративна компкомп’’ютернаютерна мережамережа освітніхосвітніх закладівзакладів

((ККМККМ ОЗОЗ)) ХмельницькоїХмельницької областіобласті
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Мережа УРАН:
• ХНУ
• ХУУП
• ХГПА
• ХОІППО
• Упр-ня ОіН
• ХОЦНТТУМ

Структурна схема
освітньої мережі
Хмельницької області

1.Корпоративна комп´ютерна мережа освітніх закладів
(ККМ ОЗ) Хмельницької області

шлюз

VPN
1

• Вищі навчальні
заклади України
• Наукові установи
України

1- В містах та районних центрах
всі навчальні заклади з’єднані за
допомогою:
- Виділених ліній;
- технології Ethernet вітою парою;
- радіозв'язком;



РегіональнийРегіональний сегментсегмент мережімережі УРАНУРАН вв
мм.. ХмельницькийХмельницький

1. Вузол міжміського зв'язку: філія ЗАТ Датагруп - Соборна, 34
2. Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут - Проскурівського підпілля, 139
3. Хмельницький університет управління та права - Театральна, 8
4. Хмельницьке обласне управління освіти і науки - Соборна, 92
5. Хмельницька міська точка обміну інтернет-трафіком: технічний майданчик ХмельницькІнфоком -

Володимирська, 68
6. Хмельницький національний університет - Кам'янецька, 110
7. ХОЦНТТУМ – Проскурівська, 83

2.Українська науково-освітня
телекомунікаційна мережа УРАН



3.3. ККМККМ ОЗОЗ тата УРАНУРАН

nn ПриєднанняПриєднання районнихрайонних тата сільськихсільських сегментівсегментів додо всеукраїнськоївсеукраїнської
науковонауково--освітньоїосвітньої мережімережі..

nn МожливістьМожливість співучастіспівучасті школярівшколярів тата педагогічнихпедагогічних працівниківпрацівників вв
проектахпроектах членівчленів АсоціаціїАсоціації УРАНУРАН..

nn РозміщенняРозміщення освітніхосвітніх сайтівсайтів нана високошвидкісномувисокошвидкісному серверісервері УРАНУРАН..
ЗокремаЗокрема,, освітнійосвітній ПорталПортал ХмельницькоїХмельницької областіобласті тамтам
розміщуєтьсярозміщується тата функціонуєфункціонує..

nn ДоступДоступ додо базбаз данихданих,, каталогівкаталогів тата електроннихелектронних бібліотекбібліотек вищихвищих
навчальнихнавчальних закладівзакладів длядля учнівучнів тата педагогічногопедагогічного складускладу
загальноосвітніхзагальноосвітніх,, професійнопрофесійно--технічнихтехнічних тата позашкільнихпозашкільних
навчальнихнавчальних закладівзакладів областіобласті..

Додаткові можливості для користувачів ККМ ОЗ



Напрямки робіт по створенню ІТ-сервісів в
мережі УРАН

Проект-II: «УРАН – бібліотечні бази
даних навчальних закладів»

• Уніфікація програмного забезпечення
доступу до електронних бібліотек
навчальних закладів.

• Інтеграція електронних навчальних
матеріалів, освітніх технологій в єдину
інформаційно-освітню базу даних.

• Забезпечення умов захисту
інтелектуальної власності.

• Єдина електронна картотека
бібліотечного фонду. освітніх закладів



Напрямки робіт по створенню ІТ-сервісів в
мережі УРАН

Проект-III: «УРАН - науково-дослідна
робота»

• Впровадження технологій розподілених
комп’ютерних потужностей.

• Створення системи тимчасових наукових
колективів.

• Створення банку даних пропозицій і
потреб експериментального опрацювання
моделей інформатизації освіти.



Напрямки робіт по створенню ІТ-сервісів в
мережі УРАН

Проект-IV: «УРАН – сервер навчальних
програм»

• Акумулювання і поширення навчальних
програм.

• Розробка прикладних навчальних програм.

• Підготовчі роботи по створенню
операційної системи навчальних закладів.



Напрямки робіт по створенню ІТ-сервісів в
мережі УРАН

Проект-V: «УРАН – система
інтерактивного дистанційного
навчання»

• Наскрізна система підвищення кваліфікації
викладачів, фахівців.

• Семінари та тренінги on-line для викладачів-
предметників та студентів.



Напрямки робіт по створенню ІТ-сервісів в
мережі УРАН

Проект-VI: «УРАН – бази даних світової

системи освіти і науки»

• Обмін базами даних і науковими доробками.

• Доступ до патентних і дисертаційних

джерел.



НадатиНадати своїсвої пропозиціїпропозиції
щодощодо розвиткурозвитку ККМККМ ОЗОЗ тата УРАНУРАН,,

ознайомитисяознайомитися зз опитувальноюопитувальною анкетоюанкетою
виви можетеможете заза адресоюадресою::

http://www.bonevich.ru/mail_ua.php

ДякуємоДякуємо заза увагуувагу!!


