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АННОТАЦІЯ
Дана дипломна робота налічує 138 сторінок, 30 ілюстрації, 28 таблиць та
66 джерел за переліком посилань.
У сучасному суспільстві, інформація відіграє важливу роль у розвитку
людини. Тому інформаційні технології, які дозволяють швидко та доступно
інтерпретувати цю інформацію – дуже важливі. Отже, необхідно створити
систему для отримання цієї інформації та засвоєння її, а також тестів для
отримання та перевірки отриманих знань.
Мета роботи: розробити інтернет-ресурс для дистанційного навчання,
основою якого буде сайт зі створеним курсом по робототехніці, практичними
завданнями та тестами для оцінки пройденого, інформацію про відгуки і
контактами автора; а також описом самого сайту
При

написанні

дипломної

роботи

використовувалися

теоретичні

відомості про системи створення та проведення лекцій і тестування,
середовище JetBrains WebStorm, сервер на платформі Node.js, СУБД MongoDB,
аналітичний опис розробленого програмного забезпечення.
Ключові слова: онлайн-курси, курси онлайн, сайт з лекціями, база даних
лекцій, дистанційне навчання.

ABSTRACT
This thesis consists of 138 pages , 30 illustrations , 30 tables and 66 sources for
references.
In modern society, information plays an important role in human development.
That’s why information technology, which allow us to quickly and freely interpret the
information - very important. Therefore it is necessary to create a system to obtain
this information and its assimilation, as well as tests for obtaining and verifying the
knowledge.
Objective: to develop an online resource for distance learning, the foundation
of which will be the site with created course of robotics, practical tasks and tests to
pass, information about the review and contact the author and a description of the
site.
When writing a thesis used theoretical information about the system creating
and conducting lectures and testing environment JetBrains WebStorm, server
platform Node.js, database MongoDB, analytical description of the developed
software.

Keywords: online courses, courses online, lectures website, a database of
lectures, distance learning.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ
HTML – стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті
CSS – спеціальна мова, що використовується для відображення
сторінок, написаних мовами розмітки даних
PHP – скриптова мова програмування
MySQL – вільна система керування реляційними базами даних
JavaScript

–

назва

реалізації

стандарту

мови

програмування

ECMAScript, що базується на принципах прототипного програмування
JQuery – популярна JavaScript-бібліотека з відкритим вихідним кодом
ReactJS – React.js, здебільшого називають React, це open-source
JavaScript бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів, яка
покликана вирішувати проблеми при частковому оновлені вмісту вебсторінки, з якими стикаються в розробці одно-сторінкових додатках.
Бібліотека – набір готового функціоналу певної мови програмування
Фреймворк – інфраструктура програмних рішень, що полегшує
розробку складних систем
ПЗ – програмне забезпечення
REST – підхід до архітектури мережевих протоколів, які забезпечують
доступ до інформаційних ресурсів. Був описаний і популяризований у 2000
році Роєм Філдінгом (Roy Fielding), одним із творців протоколу HTTP
API – це прикладний програмний інтерфейс, набір визначень взаємодії
різнотипного програмного забезпечення
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ВСТУП

Актуальність
Ми живемо у технологічному суспільстві, у якому інформація та її
постійно оновлювані ресурси грають найважливішу роль. Тому технології, які
дозволяють швидко та якісно отримувати та інтерпретувати цю інформацію
дуже важливі. Отже, необхідно створити систему для проходження курсів та
тестів для отримання та перевірки отриманих знань.
Основна галузь застосування проекту – дистанційне навчання студентів
та працівників різного рівня досвіду. Оскільки на території СНД таких
ресурсів майже немає, то існує потреба у якісному проекті з безкоштовними
курсами, практичними завданнями та тестами.
Мета роботи: розробити інтернет-ресурс для дистанційного навчання,
основою якого буде сайт зі створеним курсом по робототехніці, практичними
завданнями та тестами для оцінки пройденого, інформацію про відгуки і
контактами автора; а також описом самого сайту.
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
1) створення сайту, який буде базою для системи навчання
2) заповнення сайту інформацією про автора та продукт
3) створення інтерфейсу системи на мові JavaScript для взаємодії з
користувачем
4) забезпечення взаємодії між клієнтською та серверною частинами
сайту за допомогою RESTful API
5) створення бази даних з користувачами та даними по курсах
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ОТОЧЕННЯ, ІСНУЮЧИХ
СИСТЕМ

Сайт — це набір будь-якої інформації в Інтернеті, що об’єднана під
однією адресою. Інформація на сайті розміщується на окремих сторінках.
Адреса будь-якої сторінки сайту складається з трьох частин:
1) Перша частина — приставка «http://», яка присутня в адресі
практично будь-якого сайту (і будь-якої його сторінки) та виконує
чисто технічну роль. При введенні адреси сайту цю приставку можна
не набирати;
2) Друга частина — адреса сайту, якому належить сторінка. В даному
випадку це «http://smartbs.com»;
3) Третя частина — адреса самої сторінки, що належить сайту.
Наприклад, це «http:/sites/general/what-is-site/)». Якщо ця частина
відсутня — значить це головна сторінка сайту;
В Інтернеті багато речей, які пов’язані так чи інакше з сайтами,
називають термінами, що починаються c приставки «веб-». Наприклад, галузь
дизайну, що покликана робити сайти красивими і зручними, називається «вебдизайном», а окрема сторінка сайту називається «веб-сторінкою». Та й самі
сайти часто називають «веб-сайтами».
Тепер можна дати ще одне визначення поняттю «сайт», вже більше
технічне і точне. Сайт — це набір веб-сторінок, які містять певну інформацію
або виконують певні функції. Отже, навіщо потрібен сайт? Для клієнта будьякої компанії сайт є її Інтернет-представництвом — місцем, де можна швидко
і просто знайти інформацію про компанію, її послуги, продукцію. Таким
чином, наявність сайту стало зручним способом донесення інформації про
себе або про свою компанію в Інтернеті, пошуку потенційних клієнтів і
партнерів. У нинішній час практично жодна компанія не може обійтися без
свого сайту в Інтернеті.
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Залежно від конкретного завдання, яке повинен вирішувати сайт, він
може виконувати безліч функцій: від простого забезпечення інформацією до
надання можливості здійснювати покупки або інші угоди через Інтернет
(наприклад, інтернет-магазини), або ж можливості спілкування користувачів
за

допомогою

обміну

повідомленнями,

коментування

різноманітної

інформації (наприклад, соціальні мережі). Необхідна функціональність
визначається для кожного сайту окремо [1].
Також, при розробці слід розуміти, що він ділиться на дві частини:
клієнт та сервер. Клієнт – це зовнішній вигляд сайту, те з чим працює
користувач. Сервер – це «розум» сайту, бо там зберігаються усі дані
користувачів та сайту, а також процеси, які відповідають за роботу з цими
даними та спосіб їх передачі на клієнт.

1.1 Codecademy

Codecademy – це компанія, яка займається навчанням. Але не одна з тих,
о котрих ви подумали. Вони прагнуть до створення кращого досвіду навчання
з середини і назовні, що робить Codecademy найкращим місцем для
користувачів, щоб дізнатися, вчити, і створювати досвід онлайн-навчання
майбутнього. Сьогоднішній тип навчання застарів. Підхід Codecademy через
практику – тільки через вирішення задач. Інтерфейс програми прекрасний,
при помилках – дуже зрозуміло, що виконано не так. Також за плату э
можливість працювати над реальними проектами [2].
Переваги Codecademy:
1) Прекрасний інтерфейс;
2) Онлайн-навчання основним напрямкам саме веб-технологій;
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3) Підхід до навчання через вирішення практичних проблем;
4) Готова лабораторія для програмування своїх проектів;

Рисунок 1.1 – Інтерфейс курсів Codecademy

1.2 Udacity

Проект, в якому вже створюються курси тільки у відео-форматі, а також
с невеликими квестами та задачками на практичні навики. Цей ресурс
займається усіма видами курсів у будь-яких напрямках, а не тільки
програмуванням. Вдалий інтерфейс, цікаві квести на протязі лекційних
відеоматеріалів та важкі завдання дають важливий досвід по вивченню
матеріалів [3].
Переваги MicroDICOM Viewer:
1) Навчає сучасним навичкам, які потребують фірми;
2) Вдало зроблена можливість невелких опитувань під час лекційних
Матеріалів;
3) Велика різноманітність курсів різних рівней важкості;
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4) Створення ступеней для проходження групи курсів;
5) Показує список пройдених курсів;
6) Є можливість проходження практики у компаніях;
7) Є можливість обсудити з користувачами лекцію одразу після її
проходження;
8) Усі курси створені такими гігантами як Google, Facebook, IBM;

Рисунок 1.2 – Інтерфейс курсів Udacity

1.3 Coursera

Відрізняється від більшості курсів науковим підходом для вирішення
задач. Курси ведуть найкращі вчені світу у найкращих університетів світу.
Один з найстаріших ресурсів по онлайн-навчанню з великою кількістю
користувачів і прихильників. Приємний та корисний інтерфейс з
можливістю обговорення лекцій та практик [4].
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Переваги DICOMIZER 3:
1) Невеличкі опитування по матеріалам лекцій;
2) Міні-проекти по розділам курсу;
3) Науковий підхід до вирішення практичних задач;
4) Велика різноманітність курсів різних рівней важкості;
5) Є можливість проходити курси дистанційно разом з викладачем;
6) Сертифікація та дипломи по різним спеціальностям від найкращих
ВУЗів світу;

Рисунок 1.3 – Інтерфейс курсів Coursera

Висновки до розділу 1

Проведений аналітичний огляд організаційного оточення підтверджує,
що існує не так багато систем дистанційного навчання у світі. Обрані
основні та відомі ресурси, такі як: Coursera, Codecademy, Udacity. Обрані
ресурси мають спільні переваги у опитуваннях та практичних завданнях.
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РОЗДІЛ 2 СУЧАСНІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕОРІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ, ПРАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1 Сучасні клієнтські веб-технології

Сучасні веб-сайти все більше стають схожими на додатки, які за
функціональністю не поступаються самостійним додаткам. Хочете, щоб і Ваш
сайт крім гарного оформлення мав інтерактивність та функціональність
повноцінного додатка? Тоді Вам просто необхідно скористатися однією з
технологій веб-програмування при створенні свого веб-ресурсу. Ділянки
програмного коду, що реалізують ці технології, або іншими словами скрипти,
бувають серверні й клієнтські. Серверні скрипти виконуються сервером за
запитом, що посилається клієнтським додатком (у даному випадку
браузером). Клієнтські, відповідно, - самим клієнтським додатком.
Давайте докладніше розглянемо, що собою представляють клієнтські
скрипти і навіщо вони потрібні.
Що таке клієнтські скрипти?
Як Ви вже, напевно, знаєте, сторінки веб-сайтів описуються за
допомогою мови гіпертекстової розмітки - html. Але оскільки ця мова
відповідає всього лише за оформлення веб-сторінок, то задати з його
допомогою яку-небудь динамічну дію неможливо. Саме для подібних
випадків і існують клієнтські скрипти - спеціальні веб-сценарії, які дають
можливість змінювати вміст html-сторінки без перезавантаження самої
сторінки із сервера. Часто клієнтські скрипти вбудовуються прямо в html код
сторінки і для їхнього виконання не потрібна установка якого-небудь
додаткового програмного забезпечення. Все що потрібно - це браузер з
підтримкою клієнтських скриптів. Всі сучасні інтернет-браузери (крім деяких
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старих версій) підтримують виконання розповсюджених клієнтських
скриптів.
До мов веб-програмування, призначених для створення клієнтських
скриптів відносять Javascript, VBScript, ActionScript, що використовується в
технології flash і SilverLight. Зупинимося докладніше на мовах Javascript і
VBScript, як на найбільш яскравих представниках сімейства клієнтських мов
веб-програмування.
Javascript
Серед клієнтських мов веб-програмування почесне місце заслужено
займає Javascript. Мова Javascript була розроблена на початку 90-х років
минулого століття фірмою Netscape. Спочатку ця мова розроблялася для
взаємодії винятково із браузером Netscape Navigator - продуктом компанії
Netscape. Однак на сьогоднішній день ця мова веб-програмування одержала
найширше розповсюдження і практично всі браузери його підтримують. Крім
того, сценарії Javascript підтримуються в таких додатках як Adobe Photoshop,
Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator або Adobe InDesign, які активно
використовуються професіоналами для створення веб-дизайна.
Що ж робить Javascript таким популярним і затребуваним?
Найпоширеніший

приклад

-

заповнення

реєстраційних

форм.

Клієнтський скрипт перевіряє дані у формі ще до відправлення на сервер і у
випадку помилки вказує на неї. Інші дані при цьому зберігаються в динамічній
пам'яті, і немає необхідності при помилці в одному полі введення ще раз
повністю проходити процес заповнення. Інших подібних випадків, у яких
застосування Javascript реалізує завдання, недоступні для статичних сторінок,
ще безліч. Серед них: зміна вмісту сторінки у відповідь на дію користувача;
створення спливаючих підказок; реагування на клацання миші, рух курсору.
Як додати javascript на веб-сторінку?
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Існує два способи. Перший, як уже згадувалося, - це вставити
програмний код javascript безпосередньо в html-код. Робиться це зазвичай в
рамках тегу <head>, оскільки в цьому випадку сценарій javascript
завантажується відразу, разом з усією сторінкою. Рядок вставки цього коду
виглядає так:
<script type="text/javascript"> // команди мовою javascript</script>
Другий спосіб - описати всі необхідні команди в окремому файлі й
зберегти його з расширением .js. Тоді для підключення javascript до вебсторінки потрібно буде вказати джерело з назвою файлу. Виглядає це так:
<script src="/file_name.js"> </script>
VBScript
Visual Basic Scripting Edition, або попросту VBScript, від компанії
Microsoft - гідний конкурент популярному Javascript. VBScript є підмножиною
сімейства Visual Basic, тому й синтаксис, і структура його подібні всім іншим
членам цього сімейства. Однак, VBScript трохи простіше й має всього один
тип

змінних

-

variant.

Завдяки

великій

кількості

вже

написаних

користувальницьких скриптів, простоті й доступності VBScript стає усе
більше й більше популярним. однак його підтримка вбудована тільки в
браузер від Microsoft - Internet Explorer. Для інших же браузерів потрібна
установка додаткових розширень - плагинів. Коло завдань, які вирішують
скрипти, написані на VBScript, таке же, як і в скриптів, написаних на javascript,
тому повторюватися не будемо:
Вставка коду VBScript у сторінку відбувається трохи інакше, ніж
Javascript:
<script language="vbscript">// команди мовою vbscript</script>
Переваги й недоліки клієнтських скриптів
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Навколо Javascript і VBScript постійно ведуться запеклі суперечки вебпрограмістів. Деякі вважають, що javascript працює швидше, ніж VBScript,
однак визнають, що останній більш функціональний. Але, так чи інакше,
обидві ці мови мають кілька загальних переваг:
- дані не відправляються на сервер, що значно прискорює роботу веб
додатків;
- для виконання клієнтських скриптів не потрібно ніякого додаткового
програмного забезпечення;
- за користування клієнтськими мовами компанії, що надають хостинг,
не вимагають грошей;
- є можливість динамічно змінювати стиль або зміст веб-сторінок
залежно від характеристик браузера клієнта;
- можна здійснювати автоматичне відновлення сторінок через певні
проміжки часу;
- можливість реагування на різні події (рух курсору миші, натискання
кнопок миші);
- можна робити всілякі математичні розрахунки;
На жаль, у цій бочці меду є своя ложка дьогтю.
Щоб побачити вихідний код скрипта, досить переглянути вихідний код
веб-сторінки, що доступно практично у будь-якому браузері. Тому, якщо
спробувати за допомогою такого скрипта захистити якісь дані паролем, то
нічого не вийде - можна просто переглянути код сторінки й довідатися всі
паролі. Підтримку клієнтських скриптів користувач може відключити в
браузері, а значить виконуватися вони не будуть.
До речі, слід зазначити, що й Javascript і VBScript використовуються для
написання не тільки клієнтських, але й серверних скриптів. Але в них немає
можливості відправити файл на сервер. Тому для рішення завдань, пов'язаних
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з відправленням даних на сервер все-таки краще застосовувати серверні мови
[5].

2.2 Сучасні серверні веб-технології

Web, як гіпертекстову систему, можна розглядати із двох точок зору.
По-перше, як сукупність відображуваних сторінок, зв'язаних гіпертекстовими
переходами. По-друге, як безліч елементарних інформаційних об'єктів, що
становлять відображувані сторінки (текст, графіка, мобільний код, тощо). В
останньому випадку безліч гіпертекстових переходів сторінки - це такий же
інформаційний фрагмент, як і вбудована в текст картинка.
За допомогою технології Java можна додати своїй сторінці елементи
інтерактивности, формувати, компонувати й повністю контролювати формат
спливаючих вікон і вбудованих фреймів, організовувати такі активні
елементи, як годинник, анімовані рядки та чат. Більшість web-камер, що
передають на сайт живе зображення, також працюють на базі відповідних
додатків Java [6].
Технологія CGI (Common Gateway Interface) передбачає використання в
складі ресурсу Інтернет інтерактивних елементів на базі додатків, що
забезпечують передачу потоку даних від об'єкта до об'єкта. Саме так
організоване у Всесвітній мережі більшість чатів, конференцій, дощок
оголошень, гостьових книг, пошукових машин і систем підрахунку рейтингу.
У загальному випадку принцип роботи CGI виглядає так: користувач
заповнює на web-сторінці форму й натискає на кнопку, після чого вбудований
в HTML-код рядок виклику Cgi-скрипта запускає відповідну програму CGI і
передає їй керування процесом обробки інформації.

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
18

Технологія CGI звичайно реалізується двома методами: або з
використанням програм, написаних мовою PERL (Practical Extraction and
Reportlanguage), — такі файли мають розширення .pi, або за допомогою
додатків, створених, як правило, із застосуванням мови С и відкомпільованих
безпосередньо на сервері, оскільки більшість Unix-сумісних платформ містять
у собі вбудований транслятор цієї мови. Подібні програми мають розширення
.cgi. Необхідно відзначити, що PERL, як і HTML, є мовою, що інтерпретується
[3]. Іншими словами, для того щоб запустити подібний скрипт на виконання,
не потрібно додаткової компіляції. Використання даної технології дозволяє
організувати послідовний показ рекламних баннерів або автозавантаження
файлів на сервер, створити форму відправлення електронного листа
безпосередньо зі сторінки сайту або службу віртуальних листівок. Серед
переваг CGI слід зазначити їх незалежність від клієнтського програмного
забезпечення — цю технологію зможе застосовувати кожний користувач, що
переглядає вміст сервера за допомогою браузера.
Найчастіше в web-дизайнера виникає необхідність застосувати в
процесі створення html-документа складне форматування — від абзацу до
абзацу змінювати шрифт, його колір, розташувати текст, формувати різні
таблиці даних [7]. Можна розв'язати цю проблему за допомогою стандартних
засобів HTML: описувати кожний абзац окремим набором команд, але в
цьому випадку підсумковий документ буде мати великий розмір, а створення
коду є досить трудомісткою роботою. Можна також підключити до сторінки
зовнішній файл, виконаний у стандарті CSS — Cascading Style Sheets
(каскадні таблиці стилів), у якому за допомогою спеціальної макромови один
раз задати форматування об’єктів на сторінці. Інакше кажучи, файл CSS
виконує роль шаблону, застосовуваного для форматування тексту, таблиць і
інших елементів у документі HTML. Є можливість підключати той самий
фізичний

файл

CSS

до

різних

web-сторінкам

сайту.

CSS
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використовувати практично на будь-якому сервері без жодних обмежень.
Великі недоліки даної технології також практично відсутні.
ASP — Active Server Pages — «активні серверні сторінки» — технологія
компанії Майкрософт (Microsoft), дозволяє створювати інтернет додатки,
динамічно формувати HTML сторінки на стороні сервера [8]. ASP працює на
платформах Windows сімейства NT (Windows NT, 2000, XP, 2003, 2008) на
веб-сервері IIS. ASP не є мовою програмування (на відміну від PHP, у якості
мов програмування в ASP використовуються Vbscript і Jscript (також можуть
використовуватися
інтерпретатора).Крім

й

інші

мови,

вбудованих

при

наявності

можливостей

мов

відповідного
програмування,

технологія ASP дозволяє використовувати різні Com-компоненти, створені з
використанням різних мов програмування й скомпільовані в модулі, що
виконуються. Сторінка ASP це звичайний текстовий документ, що містить
HTML разом із вставками ASP. Вставки ASP позначаються обмежниками <%
і %>. Текст, що перебуває усередині обмежників являє собою сценарій на
однїй з мов програмування, що використовуються у технології ASP (Vbscript,
Jscript).
У теперешній час на зміну класичної технології ASP прийшла нова
технологія ASP.Net, що базується на сучасній технології компанії
Майкрософт — .Net, у якій, на відміну від ASP, використовуються повноцінні
мови програмування C# і VB.Net (а також ряд інших мов, що підтримуються
платформою .Net).
Також, не слід забувати про Node.js, яка являється серверним
фреймворком, написаним на клієнтському JavaScript. Гнучкість даного
платформи полягає у тому, що на ній можна розробляти за допоигою саме
клієнтського скріпта, а також неблокуючого вводу/виводу, що пропускає
будь-яку кількість запитів і повертає їх по мірі їх завершення, а не
впорядковано як інші системи [9].
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Таким чином, у сучасному інформаційному суспільстві існує безліч
web-технологій для створення сайтів у мережі Internet. Кожний користувач
«глобальної павутини» може вибрати web-технологію, яка має необхідні
переваги й зручність у використанні [10].

2.3 Теорія дистанційного навчання

Незначний за обсягом час існування системи дистанційної освіти, що
базується на використанні сучасних технічних засобів збереження та доставки
інформації, масової комунікації, не сприяє створенню розвинених наукових
теорій у цій галузі. У тому вигляді, в якому вони вже існують, вони більше
стосуються технічної й організаційної сторін функціонування цієї системи.
Суто психологічні і педагогічні аспекти системи дистанційної освіти до
сьогодні залишаються найменш науково-теоретично обґрунтованими й
усвідомленими.

Однак

вітчизняний

і

зарубіжний

досвід

практики

дистанційної освіти, що вже склався, наближає нас до розуміння сутності та
особливостей цієї системи, заснованої на використанні специфічних освітніх
технологій, сучасних методик навчання, технічних засобів і способів передачі
інформації, інформаційних та телекомунікаційних технологій, дає змогу
осмислити їх на рівні теоретичної концепції. Базовим для створення будь-якої
концепції є визначення основних її понять [11].
Аналіз та узагальнення літературних джерел свідчать, що сьогодні є
різні

трактування

сутності

дистанційної

освіти,

які

відображають

різноманіття підходів до його тлумачення. У багатьох випадках термін
"дистанційна

освіта"

використовується

поряд

або

"дистанційне навчання", "дистантне навчання" тощо.

замість

терміна

Так, у Концепції

створення і розвитку дистанційної освіти в Російській Федерації за основу
прийнято таке: дистанційна освіта - це комплекс освітніх послуг, що
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надаються широким верствам населення у країні і за її мережами за
допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке
базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані
(супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.)1. Отже, у цьому
визначенні наголошується на розумінні дистанційної освіти як комплексу
послуг, якими може скористатися будь-яка людина. Другий аспект у цьому
визначенні пов'язаний з розумінням цієї системи як технічної, що
підкреслюється поняттям інформаційно-освітнього середовища, і трактується
як сукупність інформаційних ресурсів, технічних засобів і каналів
телекомунікації1 [12].
Дистанційна

освіта

характеризується

також

як

якісно

новий,

прогресивний вид навчання, що виник в останній третині XX ст. завдяки
новим технологічним можливостям, які з'явилися внаслідок інформаційної
революції, і на підставі ідеї відкритої освіти. В основу цього виду навчання
покладено

самостійну

інтерактивну

роботу

студента

зі

спеціально

розробленими навчальними матеріалами. Наведене визначення прийнято за
основу в Міжнародному інституті менеджменту "ЛІНК", що є російським
представництвом Британського відкритого університету та зорієнтовано,
відповідно, на британську Модель дистанційної освіти з її характерним
акцентом на інтерактивність, роль спеціальних матеріалів для самостійної
роботи, а також на відкритий і прагматичний характер освіти.
У праці В.І. Овсяннікова, де наводиться ґрунтовний аналіз поняття
"дистанційна освіта", зазначено, що в сучасній теорії і практиці поряд з цим
поняттям як синонім використовується також поняття "дистанційне
навчання". Прикладом цього може бути таке визначення: "Дистанційна освіта
- це навчання на відстані. Навчання реалізується завдяки поєднанню
поштового, радіо-, телевізійного, електронного зв'язків, телефону і газет за
обмеженого безпосереднього контакту того, хто навчається, з викладачем або
за повної його відсутності" [13].
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"Дистанційна освіта - комплекс освітніх програм, що призначені
полегшити стратегію навчання, не залежну від щоденного контакту з
викладачем, а засновану на кращому використанні самостійного навчання
студентів.
Отже, дистанційна освіта є формою навчання, за якої переважає
самостійне навчання з використанням сучасних технічних засобів трансляції
інформації. Ще в одному визначенні дистанційну освіту охарактеризовано як
освіту на відстані, у якій "очні і синхронні заняття з викладачем зведено до
мінімуму або їх взагалі немає. Це переважно самостійна освіта (самоосвіта),
що включає в тій чи іншій формі зворотний зв'язок з викладачем (освітнім
закладом)" [14].
У праці О.О. Андреєва і В.І. Солдаткіна дистанційне навчання
розглядається як нова організація освітнього процесу, що базується на
принципі самостійного навчання студента. Середовище навчання в цьому
випадку характеризується тим, що студенти здебільшого віддалені від
викладача в просторі і/або у часу. Водночас вони мають можливість у будьякий момент встановлювати і підтримувати діалог за допомогою засобів
телекомунікації.
В іншому місці ці автори визначають дистанційне навчання вже як
"цілеспрямований, організований процес інтерактивної взаємодії тих, хто
навчає, і студентів між собою і з засобами навчання, інваріантний до їхнього
розташування в просторі і часі, що реалізується у специфічній дидактичній
системі". Отже, на відміну від попередніх, у цих визначеннях є вказівка на
процесуальний характер зазначеної системи навчання, наявність у ньому
інтерактивної взаємодії, що поширюється не тільки на учасників навчального
процесу, але й на засоби навчання, інваріантість цієї взаємодії та його
реалізація шляхом використання специфічної дидактичної системи.

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
23

О.О. Андреєв і В.І. Солдаткін подають ще одне визначення, в якому
дистанційне навчання тлумачать як сукупність інформаційних технологій, що
забезпечують

надання

студентам

основного

обсягу

досліджуваного

матеріалу, інтерактивну взаємодія тих, кого навчають, і тих, хто навчає, у
процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з
освоєння досліджуваного навчального матеріалу, а також оцінку їхніх знань і
навичок, отриманих у процесі навчання. На думку авторів, дистанційне
навчання - це новий щабель заочного навчання, на якому забезпечується
застосування інформаційних технологій, заснованих на використанні
персональних комп'ютерів, відео- та аудіотехніки, космічної й оптиковолоконної техніки.
Ще в одному визначенні, яке наводить В.І. Овсянніков, дистанційна
освіта охарактеризована як "планований процес навчання (вивчення), в якому
використовується широкий спектр технологій задля того, щоб налагодити
контакт зі студентами на відстані, з метою забезпечення взаємодії з ними й
атестації знань, які вони одержали" [15].
Як бачимо, всі наведені визначення відображають одну або декілька
аспектів складного і багатогранного явища, пов'язаного з освітою на відстані
за допомогою сучасної комп'ютерної техніки.
На нашу думку, доволі вичерпне визначення наводить О.О. Андреєв,
який враховує всі характерні риси і варіанти організації системи дистанційної
освіти в її повному обсязі: "Дистанційна освіта - це синтетична, інтегральна
гуманістична форма навчання, яка базується на використанні широкого
спектра традиційних і новітніх інформаційних технологій та їхніх технічних
засобів, що застосовуються для доставки навчального матеріалу, його
самостійного вивчення, діалогового обміну між викладачем і тим, хто
навчається, причому процес навчання взагалі некритичний щодо їхнього
розташування в просторі та часі, а також щодо конкретної освітньої

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
24

установи". Відповідно до цього визначення дистанційного навчання постає як
особлива педагогічна технологія XXI ст., що базується на відкритому
навчанні з використанням сучасних телекомунікацій для спілкування (студент
- викладач, студент - студент, студент - інформація) в інформаційному
просторі. Головна особа дистанційного навчання - студент.
Розглядаючи сутність дистанційної освіти і дистанційного навчання,
більшість авторів визнає, що ідея не нова, оскільки її елементи реалізуються
в заочній й екстернатній формах навчання.
Традиційна очна освіта також містить багато елементів, спільних з
дистанційною. Це застосування комп'ютерів і телекомунікацій, що дають
змогу трансформувати традиційні види занять; введення модульної системи і
гнучкого графіка вивчення дисциплін, збільшення частки самостійної
навчальної й дослідної роботи студентів, інші заходи, що дозволяють
модифікувати цю форму освіти [16].
На відміну від очної, заочна форма навчання характеризується досить
жорстким

регламентом:

настановчі

заняття,

міжсесійна

робота,

екзаменаційно-залікові сесії, жорсткий перелік дисциплін для вивчення,
обмежене використання засобів нових інформаційних технологій, особливо в
міжсесійний період, незначний час контакту та ін.
Однак, як підкреслює багато авторів, заочне навчання не можна плутати
з дистанційним. Заочне навчання лише прообраз дистанційного. Набагато
простіше реалізовувати концепцію дистанційного навчання в тих навчальних
закладах, які мають досвід заочного навчання. Натомість необхідно чітко
уявляти принципові відмінності стандартів заочного навчання і нових ідей
дистанційного навчання.
Так, заочне навчання передбачає одержання конкретної спеціальності за
цілком визначеним навчальним планом. Дистанційне навчання більш
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демократичне. Студент може вибрати будь-який курс або систему курсів, не
пов'язуючи це з одержанням конкретної спеціальності.
При заочному навчанні зазвичай плануються очні заняття, коли
студенти збираються разом для прослуховування оглядових лекцій,
виконання

лабораторних

робіт,

складання

заліків

та

іспитів.

При

матеріали,

що

дистанційному навчанні такі сесії не плануються.
Заочне

навчання

орієнтується

на

друкарські

пересилаються звичайною поштою. Дистанційне навчання у своїй основі
базується на використанні комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.
При дистанційному навчанні забезпечується систематична й ефективна
інтерактивність, причому не тільки між тими, хто навчає, і тими, кого
навчають, але й останніх між собою, незалежно від того, на якому носії
розміщено основний зміст навчання (в мережах чина СD-диску). Така
взаємодія здійснюється на основі комп'ютерних телекомунікацій, але
зберігаються

всі

елементи

навчально-виховного

процесу

(викладач,

підручник, засоби навчання, методи навчання й організаційні форми), чого не
можна сказати про заочну форму навчання [17].
Як зазначає Є.С. Полат, поділ понять заочного і дистанційного навчання
принципово важливий, оскільки, якщо розглядати дистанційне навчання як
різновид заочного, то цілком логічно прийняти і його ідеологію1. У цьому
випадку достатньо перевести лекції, підручники в електронний вигляд і
надіслати за списком розсилання студентам-заочникам, що в більшості
випадків сьогодні і робиться. Відмінність дистанційного навчання від
традиційного зрозуміла, якщо розглянути їх з погляду форм взаємодії
викладача і студента. В основу традиційної моделі навчання покладено
читання лекцій, проведення семінарських, лабораторних та різних ігрових
видів занять, організація самостійної роботи студентів та інші форми роботи.
База навчання - книга і викладач як інтерпретатор знання. Дистанційне
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навчання орієнтоване на впровадження в навчальний процес принципово
відмінних моделей навчання, що передбачають проведення конференцій,
самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань,
проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп'ютерними та
нетрадиційними технологіями.
Як зазначають В.М. Кухаренко, В.І. Овсянніков, Є.С. Полат,
застосування

нових

організаційних

(технологічних)

форм

навчання

принципово змінює спосіб одержання і засвоєння знань, а також взаємодію
між студентом та викладачем. Джерелом інформації в цих моделях є бази
даних в освітньому просторі, координатором навчального процесу - викладач,
а інтерпретатором знань - студент.
Суттєво змінюється в цьому навчальному процесі і роль викладача. На
нього покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу,
коригування курсу, що вивчається, консультування слухачів під час
впорядкування індивідуального навчального плану, керування їхніми
навчальними проектами тощо. Він допомагає студентам у їхньому
професійному самовизначенні. Діяльність студента змінюється у напрямі від
одержання знань до їх пошуку [18].
Якщо

розглянути

особливості

дистанційної

освіти

з

погляду

комунікацій між викладачем і студентом, то можна визначити такі її
характерні риси:
- самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає
самомотивацію студента щодо власного навчання, а також певний рівень
самоорганізації особистості;
- спілкування викладача і слухача за принципом "один до одного", що
відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації;
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- спілкування і взаємодія "один до одного" не виключає взаємодії
"одного до багатьох", оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного
графіка, працює відразу з безліччю студентів. Така форма взаємодії нагадує
традиційне навчання в класах;
- взаємодія "багатьох до багатьох" означає, що можливе одночасне
спілкування безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і
враженнями;
Засобами, що забезпечують у дистанційній освіті використання всього
багатства форм взаємодії, є сучасні інформаційні телекомунікаційні
технології. Так, "павутина", або Інтернет, дає змогу студентам самостійно
долучатися до найрізноманітніших інформаційних джерел, у т. ч. зарубіжних.
Студент може за невеликий час відвідати, наприклад, безліч вітчизняних та
іноземних університетів, водночас знаходячи потрібну інформацію і,
можливо, налагоджуючи особисті контакти.
Електронна пошта дає змогу студенту, слухачу листуватися з
викладачем, ставити запитання й одержувати на них відповіді, обговорювати
поточні проблеми й організаційні моменти.
Телеконференції дають можливість декільком студентам "збиратися" у
призначену годину у віртуальному класі і працювати, практично, як на
звичайному уроці, виконуючи завдання викладача і ставлячи при цьому
запитання. Причому запитання, що ставлять викладачу, і відповіді на них
доступні відразу всім відвідувачам віртуального класу.
Чат дає змогу студентам і тим, хто тільки переглядає для себе варіанти
навчання через Інтернет, поспілкуватися в режимі реального часу,
обмінюючись враженнями і ставлячи актуальні запитання.
Проте поряд з багатьма позитивними рисами автори визначають і певні
обмеження комп'ютерної дистанційної освіти. Так, дистанційна освіта, навіть

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
28

під час інтенсивної організації, триває довше, ніж очна, а у деяких випадках і
менш ефективна. По-перше, це може бути зумовлено браком у студента
елементарної самодисципліни і самомотивації, що, природно, не сприятиме
ефективному самостійному вивченню нового матеріалу. По-друге, це може
бути пов'язане з індивідуальними особливостями того, хто навчається,
наприклад, з домінантним аудіальним каналом сприйняття інформації, коли
людина здатна засвоювати нову інформацію тільки в озвученій формі.
Дистанційна освіта потребує певного рівня технічного і програмного
забезпечення. Якою б доступною не здавалася комп'ютерна дистанційна
освіта, вона потребує наявності у того, хто навчається, комп'ютера і доступу
до Інтернету, що є далеко не в усіх, особливо в безробітних громадян [19].
У дистанційній освіті домінує знеособлене спілкування. Будь-яке,
навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет - це лише опосередковане
спілкування. Особисте, живе спілкування залишається поза кадром. Крім
того, орієнтованість на технічні засоби, на віртуальне середовище, постійна
концентрація на екрані монітора, тривале включення у віртуальний світ не
може не відобразитися на внутрішньому стані студента.
A.B. Мінаков, аналізуючи соціально-психологічні аспекти дистанційної
освіти, підкреслює, що сьогодні стрімке поширення сучасних комп'ютерних
засобів телекомунікації ставить на порядок денний цілу низку філософських,
політичних і соціальних питань, пов'язаних з цим явищем1. Особливе місце
займають психологічні феномени впливу нового інформаційного середовища
як на особистість людини, так і на всю систему його відносин зі світом.
Вчений зазначає, що на сучасному етапі Інтернет перестає бути просто
системою збереження й передачі надвеликих обсягів інформації і стає новим
психологічним середовищем та сферою життєдіяльності людини. У
користувачів комп'ютерних мереж виникає низка психологічних новотворів
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(інтересів, мотивів, потреб, установок, форм психологічної і соціальної
активності), безпосередньо пов'язаних із цим новим простором.
Специфіка взаємодії людей у цьому середовищі має яскраво виражені
особливості: можливість одночасного спілкування значної кількості людей,
що знаходяться в різних частинах світу і водночас неможливість
використання більшої частини невербальних засобів спілкування; збіднення
емоційного компонента спілкування тощо, що призводить до вироблення
нових норм впливу і виникнення своєрідного інтернет-етикету.
Існування й успішне функціонування людини в новому психологічному
середовищі висуває до неї низку специфічних вимог: уміння виділити й
відфільтрувати інформацію з великого інформаційного потоку, здатність
коротко, точно і грамотно формулювати повідомлення або запити, уміння
правильно розподіляти навантаження і швидко обробляти одержувану
інформацію.
Все очевиднішим стає той факт, що процес взаємодії людини з
глобальними інформаційними мережами впливає на її психіку. Так,
фрагментарність і роздрібненість інформації призводить до збільшення
когнітивного навантаження на її сприйняття, використання гіпертекстового
режиму, підтримуваного всіма веб-серверами, потребує вміння орієнтуватися
у складній і часто заплутаній системі посилань, під час тривалої роботи на
людину починає впливати "інформаційний шум".
Аналіз і узагальнення досвіду дистанційної освіти, проведений В.М.
Кухаренко, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, дає змогу виокремити низку
властивостей, що розкривають її сутність. По-перше, гнучкість. Студенти
системи дистанційної освіти здебільшого не відвідують регулярних занять у
вигляді лекцій та семінарів, а працюють у зручний для себе час, у зручному
місці, що дає значну перевагу для тих, хто не може або не хоче порушувати
свій звичайний спосіб життя. Від студента формально не вимагається певного
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освітнього цензу. Кожен може навчатися стільки, скільки йому особисто
потрібно для засвоєння предмета та можливості отримання необхідних заліків
за обраними курсами.
По-друге, модульність. В основу програм дистанційного навчання
покладено модульний принцип. Кожен окремий курс створює цілісне
уявлення про певну предметну галузь. Це дає змогу з набору незалежних
курсів-модулів

сформувати

навчальну

програму,

що

відповідає

індивідуальним або груповим (наприклад, для персоналу окремої фірми)
потребам.
По-третє, паралельність. Навчання може проводитися відразу за
декількома спеціальностями окрім основної, у різних предметних галузях
знання.
По-четверте, далекодія. Відстань від місця знаходження того, хто
навчається, до навчального закладу (за умови якісного зв'язку) не
перешкоджає ефективному навчальному процесу.
Серед інших властивостей, які виокремлюють дистанційну освіту зпоміж інших, автори зазначають:
- асинхронність. У процесі навчання той, хто навчає, і студент можуть
реалізовувати технологію навчання й учіння незалежно від часу за зручним
для кожного розкладом та темпом;
- охоплення. Цю властивість іноді також називають "масовістю".
Кількість студентів у системі дистанційної освіти не є критичним параметром.
Вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних
бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним та з
викладачем через мережі зв'язку або за допомогою інших засобів
інформаційних технологій без будь-яких обмежень;
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- рентабельність. Під цією властивістю розуміють економічну
ефективність дистанційної освіти. Середня оцінка зарубіжних і вітчизняних
освітніх систем дистанційної освіти свідчить, що вони приблизно на 10-50 %
дешевші, ніж традиційні, завдяки концентрації та уніфікації змісту, орієнтації
технологій дистанційного навчання на велику кількість користувачів, а також
більш ефективному використанню наявних навчальних площ і технічних
засобів, наприклад у вихідні дні;
Отже, дистанційна освіта і дистанційне навчання, започатковані
наприкінці XX ст., входять у XXI ст. як одна з найбільш ефективних і
перспективних систем і технологій підготовки фахівців.
Відомо, що місце освіти в житті суспільства багато в чому визначається
тією роллю, яку відіграють у суспільному розвитку знання людей, їхній
досвід, уміння, навички, можливості розвитку професійних та особистісних
якостей. Ця роль стала зростати у другій половині XX ст., принципово
змінившись у його останні десятиліття.
Зміни у сфері освіти нерозривно пов'язані з процесами, які відбуваються
в соціально-політичному й економічному житті світового співтовариства. У
сучасному суспільному розвитку чітко виявляється те, що знання, інновації і
способи їх практичного застосування дедалі частіше стають джерелом
прибутку. Втілення нових знань, інформації, умінь, навичок, орієнтація на
їхнє відновлення і розвиток - фундаментальні характеристики працівників у
постіндустріальній економіці.
Новий тип економічного розвитку, що утверджується в інформаційному
суспільстві, викликає необхідність для працівників декілька разів протягом
життя змінювати професію, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Сфера
освіти перетинається в інформаційному суспільстві з економічною сферою
життя суспільства, а освітня діяльність стає найважливішим компонентом
його економічного розвитку.
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Усе зазначене привело до того, що освіта дедалі менше ототожнюється
з формальним шкільним і навіть вузівським навчанням. A.B. Соловов вважає,
що будь-яка діяльність нині трактується як освітня, якщо вона має на меті
змінити установки і моделі поведінки індивідів шляхом передачі їм нових
знань, розвитку нових умінь та навичок. Функції освіти виконують різні
соціальні інститути, а не тільки школи і ВНЗ. Як підкреслюється в доповіді
ЮНЕСКО "Вчитися бути", освіта не повинна більше обмежуватися стінами
школи. Всі наявні заклади, незалежно від того, призначені вони для навчання
чи ні, повинні використовуватися в освітніх цілях.
Перехід від концепції функціональної підготовки до концепції розвитку
особистості, яка спостерігається в усьому світі, полягає не тільки у зміні
пріоритетів від державного замовлення на підготовку фахівців до задоволення
потреб особистості. Нова концепція передбачає індивідуалізований характер
освіти, що дає змогу враховувати можливості кожної конкретної людини і
сприяти її самореалізації та розвитку. Важливим чинником у цьому напрямі
розвитку освіти є формування у студентів умінь навчатися, самостійно
когнітивно

діяти,

використовуючи

сучасні

та

перспективні

засоби

інформаційних технологій.
Розвиток концепції безперервної освіти, прагнення реалізувати її на
практиці загострили в суспільстві проблему освіти дорослих. Відбулася
радикальна зміна поглядів на освіту дорослих та її роль у сучасному світі.
Сьогодні її розглядають як основний шлях подолання кризи освітньої
системи, формування адекватної сучасному суспільству системи освіти.
Важливою рисою розвитку сучасної освіти є її глобальність. Ця риса
відображає сучасні інтеграційні процеси, інтенсивних взаємодій між
державами в різних сферах суспільного життя. Освіта з категорії
національних пріоритетів високорозвинених країн переходить у категорію
світових пріоритетів.
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Вказані тенденції визначають основні напрями в розвитку нової
освітньої системи, якою стає дистанційна освіта. Принципова відмінність цієї
нової системи від традиційної визначається її технологічною базою.
Технологічні елементи вкрай нерозвинені у традиційній освіті, яка
ґрунтується в основному на навчанні "віч-на-віч" та друкарських матеріалах.
Нова освітня система орієнтована на реалізацію високого потенціалу
комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Саме технологічний базис
нових інформаційних технологій дає змогу реалізувати одну з головних
переваг нової освітньої системи - навчання на відстані або, як його ще
називають, дистанційне навчання. Міжнародна система дистанційного
навчання, що розвивається, забезпечує широкий міжнародний доступ до
кращих світових освітніх ресурсів; істотно збільшує можливості традиційної
освіти шляхом формування освітнього інформаційного середовища, в якому
студент самостійно або під керівництвом викладача може вивчати цікавий для
нього матеріал; значно розширює коло людей, для яких стають доступними
освітні ресурси; сприяє набуттю тими, хто навчається, навичок самостійної
роботи; знижує вартість навчання внаслідок широкої доступності кращих
освітніх ресурсів; підвищує рівень освітніх програм шляхом пропозиції
альтернативних програм широкому загалу; дає змогу формувати унікальні
освітні програми шляхом комбінування курсів, наданих освітніми закладами,
у тому числі з різних країн; має велике соціальне значення, тому що дає змогу
задовольнити повною мірою освітні потреби населення.
Відмінною рисою дистанційного освіти від інших форм є надання
студентам можливості самим одержувати необхідні знання, користуючись
розвинутими інформаційними ресурсами, завдяки сучасним інформаційним
технологіям. Інформаційні ресурси: бази даних і знань, комп'ютерні, зокрема
мультимедіа, навчальні і контролюючі системи, відео- й аудіозаписи,
електронні бібліотеки, - разом із традиційними підручниками та методичними
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посібниками створюють унікальне розподілене середовище навчання,
доступне широкій аудиторії.
Сьогодні, як зазначає В.М. Кухаренко, система дистанційної освіти
включає програми і курси різних рівнів, а саме такі:
- Початкова освіта. Програми і курси, розраховані на учнів 5-11 років:
уроки читання, арифметики, музики. Значна частина курсів має ігрову форму,
оптимальну для дитячого сприйняття. Частина таких курсів може бути
використана для певних груп дорослого населення;
- Середня освіта. Курси відповідають типу і рівню середньої освіти. На
цьому рівні активно застосовують освітні ігри зі значним залученням до
комп'ютерних мереж. Прикладами таких програм може бути дистанційна
форма евристичного навчання Центру дистанційної освіти "Ейдос";
- Середня професійна освіта. Курси і програми для тих, хто закінчив
школу. Курси дають можливість здобути професію, однак-більш низького
рівня кваліфікації, ніж курси на одержання ступеня;
- Підготовчі курси. Курси, що готують до навчання для підвищення
кваліфікації. Використовуються також різні олімпіади, що дозволяє внести
змагальний елемент у навчання;
- Вища освіта. Програми на одержання ступеня бакалавра, спеціаліста і
магістра. Велике значення має те, що особи, які проживають за кордоном,
мають змогу здобувати освіту рідною мовою, яка не є державною у країні їх
проживання;
- Післядипломна освіта. Науково-освітні програми для одержання
ступенів кандидата і доктора наук;
- Додаткова освіта. Скорочені програми для осіб, які вже мають вищу
освіту, але в іншій галузі знань. Курси для одержання додаткових знань у
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галузі, пов'язаній з професійною діяльністю того, кого навчають. Наприклад,
курси підвищення кваліфікації, курси іноземної мови. Суттєвим є те, що
фахівці, які працюють на міжнародному рівні, можуть одержувати освіту в тій
країні, в якій вони працюють. Це особливо важливо для фахівців із
міжнародного бізнесу;
- Професійні курси. Спрямовані на набуття практичних навичок,
наприклад курси машинопису, бухгалтерські курси. Вони є складниками
навчання, під час якого проводяться і практичні заняття, на яких
закріплюються отримані навички. Сюди ж варто зарахувати і віддалене
тестування. Так, тест на знання російської мови як іноземної може складатися
за допомогою комп'ютерних телекомунікацій з будь-якої країни світу;
- Курси соціальної спрямованості. Наприклад, курси навчання
населення правил поведінки у випадку стихійних лих, правил дорожнього
руху тощо. До цієї групи належать і курси ліквідації неграмотності, якщо вони
спрямовані на певні групи населення, наприклад етнічні меншини;
За підсумками аналізу, який наводить A.B. Соловов, категорії тих, кого
навчають, у дистанційній освіті становлять:
- найбільш здібні студенти, що вже мають істотні знання і хочуть
пройти освітню програму в стислий термін;
- особи, які хочуть поєднати навчання з виробничою діяльністю;
- особи, які бажають виконати освітні програми, що складаються з
курсів, наданих різними навчальними закладами, зокрема й навчальними
закладами різних країн;
- особи, які географічно ізольовані від бажаних освітніх ресурсів;
- особи, що бажають змінити професію;
- особи, що не одержали закінченої освіти в роки юності;
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- особи, які готуються до вступу в коледж або університет;
- особи, що прагнуть знайти можливість ліквідувати прогалини з
окремих курсів;
- мобільні студенти; діти іноземних робітників, військових або сімей,
що постійно мігрують;
- особи, що мають фізичні, фізіологічні або емоційні проблеми;
- студенти, що спеціалізуються у певній галузі, тобто ті, хто серйозно
займається мистецтвом, спортом і не бажає переривати освіту;
Отже,
навчального

основною

ідеєю

інформаційного

дистанційного
середовища,

що

навчання
охоплює

є

створення
комп'ютерні

інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео- та аудіотеки, книги і
навчальні посібники. Складниками такого навчального середовища є як
студенти, так і викладачі, взаємодія яких здійснюється за допомогою сучасних
телекомунікаційних засобів. Таке навчальне середовище дає унікальні
можливості студентам для одержання знань як самостійно, так і під
керівництвом викладачів.
"Ідеальна модель" дистанційного навчання - це інтегроване середовище
з визначенням ролі різних компонентів: методичних, організаційних,
педагогічних і технологічних, таких як друкарські матеріали, радіомовлення,
телебачення і застосування комп'ютерів.
Використання в навчанні комп'ютерних і телекомунікаційних засобів
розширює можливості варіювання матеріалу, інформаційного фонду, яким
може користуватися студент в освітньому процесі, робить більш гнучким і
оперативним реагування викладача на характер його помилок і труднощів. Це
здійснюється за допомогою постійно підтримуваного обома сторонами
зворотного зв'язку. Специфічні для дистанційного навчання засоби

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
37

розширюють межі інформаційного поля студента, кількість пропонованих
йому варіантів навчання, підсилюють зворотний зв'язок.
Але слід зазначити, що при дистанційному навчанні студент найчастіше
має справу з телетекстом, у якому немає можливостей для зчитування жестів,
міміки, інтонації. У процесі контактного навчання викладач, залежно від його
здатності до рефлексії, аналізує і коректує свої дії, чого не може зробити
машина. У педагогічному спілкуванні студент і викладач пізнають один
одного, обмінюються інформацією і ролями, виявляють певні почуття, що
також неможливо у першому варіанті.
Дистанційне навчання може бути послідовним, паралельним або
самостійним фрагментом у загальній системі навчання. У першому випадку
зміст навчання частково поділяється між очною і дистанційною формами, які
послідовно застосовуються в єдиній лінійній системі організації освітнього
процесу. В умовах паралельного використання дистанційне навчання не несе
самостійного навантаження у процесі засвоєння нового знання, формування
мотиваційно-поведінкової та особистісної сфер студента, а виконує
ілюстративні, тренінгові і контролюючі функції. У третьому варіанті
дистанційне навчання може бути застосоване для повного вивчення окремого
предмета освітньої програми або всього курсу.
З огляду на зазначене вище, дистанційну освіту і дистанційне навчання
ми розглядаємо як особливі організаційні форми, що співвідносяться як
загальне й часткове. Дистанційна освіта є новою формою організації
освітнього простору, у якій долаються обмеження, пов'язані для людини з
місцем і часом одержання освіти, відданістю єдиним національним освітнім
традиціям та державним освітнім стандартам, шляхом використання сучасних
засобів

комунікації

і

комп'ютерних

технологій.

Особливою

рисою

дистанційної освіти є самостійність і особиста відповідальність людини за
вибір програми, терміни і якість її проходження.
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У межах дистанційної освіти дистанційне навчання є окремим
фрагментом, особливою педагогічною технологією в організації освітнього
простору, що характеризується особливостями стратегії і тактики взаємодії
студента з носіями та джерелами нових для нього знань [11].

2.4 Практика дистанційного навчання

Думка українських вчених
Серед багатьох складових будь-якого виду навчання на відстані, на сам
перед треба зосередити увагу на чотирьох складових:
- ефективна взаємодія вчителя та учня, не дивлячись на те, що вони
фізично розділені відстанню;
- які при цьому будуть використовуватись педагогічні технології;
- ефективність розроблених методичних матеріалів та спосіб їх
доставки;
- ефективність зворотного зв'язку;
Таким чином, ефективність дистанційного навчання залежить від якості
використаних матеріалів (учбових курсів, методичних розробок тощо) і
майстерності педагогів та викладачів-тьюторів, що беруть участь в цьому
процесі. Тому при розробці дистанційного курсу, педагогічна та змістовна
організація дистанційного навчання (як на етапі проектування курсу, так і в
процесі

його

використання)

є

пріоритетною.

Звідси

важливість

концептуальних педагогічних положень, на яких передбачається будувати
сучасний курс дистанційного навчання.
Кризи класичної освіти
Існуюча система освіти занепадає, особливо із введенням болонской
системи: "боротьба" за якість знищує якість освіти. Для підтримки якості
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освіти потрібно інтенсивніше впроваджувати, паралельно з існуючими
формами, нову форму освіти - ДН.
Уникнути

інертності

викладача

можна,

йому

необхідно

дати

можливість самому вирішувати, дивитися й робити висновки про
застосування ДН. Щодо підготовки бази знань майбутнього фахівця в
предметній області, студента, необхідно вчити так, щоб він не уявляв
відсутності одночасного, обов'язкового й необхідного існування навчального
матеріалу (уроку, повідомлення, лекції, курсу...) в електронному вигляді, що
будь-який значення повинно мати, як мінімум дві, а то й більше форм
існування. Це ціль для створення ЕИОП.
Як домогтися того, щоб викладач (учитель) і його керівник (декан)
усвідомили, що матеріал, методика, дидактика ДН відрізняються від класики.
Хоча вони й різні, але доповнюють і поліпшують одна одну. І головне, ціль
одна - навчання, передача знань, і, частково, виховання.
Слід зазначити, майбутній викладач повинен розуміти, що його урок
тривалістю в 1 годину, вимагає від нього підготовки й публікації 8-м і більше
годин, які також вимагають оплати.
Аксіома. Цю проблему можуть вирішити тільки ті, хто реально "робить"
ДН.
В інститут по Інтернету
"У нашому житті є два великих зрівнювачі - Інтернет і освіта". Це
улюблений вислів голови американської корпорації Cisco Systems Джона
Чемберса. Так що освіта через Інтернет дає зрівнювач у квадраті. Тим більше
що одержати її можна без відриву від домашнього або робочого комп'ютера.
Ідея дистанційної освіти (ДН) не нова - її елементи в тому або іншому
ступені реалізовані в таких формах навчання, як заочне й екстернат. Згадаємо,
як будується система заочного навчання. Студентові видаються навчальний
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план, навчальна література й методичні вказівки. Протягом семестру він
самостійно вивчає матеріал, виконує контрольні й відсилає їх на перевірку, а
наприкінці семестру (уже очно) здає іспити. Заочник не має змоги
спілкуватися з викладачем і іншими студентами. Використання Інтернету в
дистанційному навчанні дозволяє усунути цей недолік. По Інтернету студенти
можуть спілкуватися один з одним і з викладачами в будь-який час і в будьякому місці.
Втім, райдужні перспективи дистанційної освіти, про які так багато
зараз говорять, не такі вже й очевидні. Головні аргументи прихильників ДН це невисока вартість навчання, більша пропускна здатність вузів і інтеграція
у світовий освітній процес.
Наприклад, США, посідаючи п'яте місце серед найбільших експортерів
освітнього продукту, щорічно заробляють на цьому $7 млрд. Торік, за даними
Інституту міжнародної освіти, у США навчалися 453 787 іноземних студентів.
Більша їхня частина (57%) - з Азії, лише 15% - з Європи. Сьогодні вища освіта
в США - 100-мільярдний бізнес, що становить 2,7% ВНП. Росія теж могла б
непогано заробити на експорті своїх освітніх програм у країни СНД, Балтії,
Близького Сходу й інших традиційних споживачів російського освіти.
Але на шляху дистанційного освіти є чимало труднощів. По-перше,
провідні російські вузи (МГУ, МФТИ, МГТУ ім. Баумана й ін.) завжди з
недовірою ставилися до заочного навчання. Пропонували його тільки вузи
другого ешелону - МИИТ, МИЭМ, МАТИ й т.п., рівень програм яких був
свідомо слабкіше. Але студентові потрібний якісний диплом, що підвищує
його вартість на ринку робочої сили. Та й в очах роботодавців будуть мати
цінність тільки програми дистанційного освіти, пропоновані кращими
університетами Росії. Але таких вузів у Росії небагато, і навчити всіх
бажаючих вони не в змозі.
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Залишаються невирішеними й деякі технічні проблеми ДН. Як,
наприклад, проводити іспити в режимі "онлайн"? Адже студент для відповіді
на екзаменаційні питання може посадити за комп'ютер свого другавідмінника. Без очної сесії не обійтися. При наявності гарних комунікаційних
каналів

іспити

можна

проводити

за

допомогою

двосторонніх

відеоконференцій. Але отут виникає друга проблема - якість зв'язку. Більшість
вузів, що пропонують програми ДН, розміщають у себе на web-сервері всі
навчальні матеріали й тести. Але через поганий зв'язок багато студентів не
можуть користуватися ними в режимі "онлайн". Виходить довго й дорого - за
скачування інформації в обсязі одного диска CD-ROM студент повинен
заплатити провайдеру біля $100.
Тому єдиним реально працюючим інструментом для ДН стала
електронна пошта. На сайтах деяких вузів працюють системи конференцій,
але це скоріше виключення, ніж правило. Інші достоїнства Інтернету - доступ
до глобальних бібліотек, баз даних найбільших університетів, жива робота з
викладачами й іншими слухачами, здача іспитів у режимі "онлайн", цифрове
відео - поки що не для Росії.
Без відриву від виробництва
Так що попит на першу вищу освіту через Інтернет ще попереду. А от
другу по Інтернету бажають одержати багато хто. Особливо великий попит на
додаткову бізнес-освіту й навчання інформаційним технологіям.
Крім державних інститутів і комерційних навчальних центрів у цій
області активно працюють і західні навчальні заклади. Наприклад, Відкритий
британський університет, що діє в Росії через свого партнера - міжнародний
центр ДН "Линк", що має близько 80 регіональних філій. Одержати
британську бізнес-освіту пропонується по відпрацьованій з 70-х років схемі:
слухач одержує пакет (кейс) робочих матеріалів, підручників, план занять і
зошити-тренажери. З інформаційних технологій використовується тільки

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
42

електронна пошта. Слухач повинен багато часу провести в особистій роботі з
іншими студентами й викладачами. За кожним слухачем закріплюється
викладач-консультант (тьютор), який допомагає йому на всіх етапах
самостійної роботи.
Інший варіант організації дистанційної освіти - при мінімальній
допомозі тьютора - використовується в навчальному центрі Training.ru,
підрозділі компанії "Звістка-Метатехнология". Темп роботи і якість засвоєння
матеріалу тут цілком залежать від студента. На його питання відповідає
черговий викладач. Набір дистанційних курсів Training.ru пов'язаний із
продуктами й технологіями Microsoft.
Технологія навчання така: слухач реєструється на web-вузлі центра й
оплачує

вартість

навчання

банківським

переведенням.

Потім

йому

виділяються логін і пароль для доступу до навчальних матеріалів і тестів. По
звичайній пошті висилаються CD-ROM і підручник. Тестування проходить
раз у тиждень на сайті навчального центра. Наприкінці чотирьохтижневого
курсу слухач здає очний іспит і одержує сертифікат про закінчення курсу.
Переваги курсів ДН в тому, що вони як мінімум удвічі дешевше
звичайного навчання на денній формі, а слухачі проходять їх на своєму
робочому місці. Російські дистанційні курси по продуктах Microsoft
користуються попитом, наприклад, в "нових емігрантів" - російськомовних
громадян Ізраїлю, Канади й США. Вони цінуються за те, що російськомовні й
дешеві - аналогічні місцеві програми коштують істотно дорожче. Але
налагодити потокове навчання вихідців з Росії заважає така банальна
проблема, як пересилання російськомовних підручників. Їхня вартість при
пересиланні виростає настільки, що зводить нанівець економію на ціні курсів.
При дистанційному навчанні технічних фахівців виникають і проблеми
методичного характеру. Так, при підвищенні кваліфікації системних
інженерів часто потрібно продемонструвати їм, як потрібно виконувати
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процес. Єдиний вихід при ДН - анімація. У цьому напрямку є цікаві розробки.
Наприклад, віртуальний мікроскоп, на якому можна навчитися працювати в
Інтернеті, або, теж в Інтернеті, процес дистиляції в дії. Ці програми розроблені
на Заході для школярів. Але створення анімаційних матеріалів коштує дорого,
російським навчальним центрам це не по кишені.
Робота - це навчання
Особливо широко й ефективно можна застосовувати дистанційне
навчання у внутрішньо корпоративних системах підвищення кваліфікації
співробітників. Конкуренція на ринку й швидкість, з якою обновляється
продукція, змушують великі компанії впроваджувати власні системи
дистанційного навчання. Корпоративні освітні мережі побудували IBM і Cisco
Systems, General Motors, Ford Motors і ін. Багато хто з таких систем значно
випереджають як по складності, так і по кількості тих, яких навчають,
університетські системи ДН. При створенні 93% навчальних програм
використовуються найбільш популярні web-технології, а також технології
телевізійного повідомлення на робоче місце (streaming video to the desktop).
За даними фірми Corporate University Xchange, що спеціалізується на
аналізі

даних

в

області

корпоративної

освіти,

число

внутрішньо

корпоративних університетів за останні 10 років збільшилося з 400 до 1600.
Якщо ця тенденція збережеться, до 2010 року їх стане більше, ніж звичайних.
Найбільш

популярні

менеджмент,

дисципліни

інженерно-технічні

в

корпоративних

спеціальності,

університетах

управління

-

бізнесом,

фінанси, інформаційні технології. Бум корпоративного ДО пояснюється
набагато меншими (в 2-2,5 рази), чим при традиційному навчанні, витратами
на підвищення кваліфікації. Повністю відмовитися від денної форми навчання
неможливо, та й не потрібно. Але економія часу й витрат на залучення
співробітників до єдиної системи знань - гарний стимул для розвитку
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корпоративних систем ДН. Не виключено, що найбільші російські компанії
вже розробляють подібні проекти.
Питання якості
У більшості минулих досліджень, присвячених зіставленню вартості
дистанційного й традиційного навчання, робився висновок про те, що якість
освіти, наданої цими двома формами, однакова. Останнім часом представники
дистанційної освіти все частіше стали доходити висновку про наявність
істотної різниці в природі, а отже, і в якості знань, які забезпечуються
інтерактивними методами електронного навчання, у порівнянні з усіма
іншими дистанційними системами.
Якісні переваги відкритої й дистанційної освіти в цілому являють собою
об'єкт дебатів, що не припиняються. У їхнє підтвердження приводяться
докази про розширення доступу до навчальних матеріалів, які видаються і
"унікальним" лекціям визнаних наукових "гуру" світового рівня, про
організацію всебічної підтримки навчального процесу й найкращих супутніх
сервісів. Противники дистанційних методів підкреслюють те, що більшість
сучасних систем електронного навчання матеріалів, що використовуються,
строго відібрані, структуровані й не дозволяють учням ознайомитися з усією
різноманітністю бібліотек по відповідних предметах і темах.
Але так чи інакше, загальновизнаним є той факт, що всі раніше існуючі
системи дистанційного навчання були не в змозі створити умови для
нормального діалогу викладачів з учнями й учнів один з одним. Інтерактивні
засоби (електронна пошта, комп'ютерні комунікації й відеоконференції) стали
впроваджуватися в освітній процес саме для того, щоб надати учням такі
умови, а також дати їм необмежені можливості самостійної інформаційної
роботи. І вже зараз є безліч свідчень того, що по цілому ряду показників
результати електронного онлайнового навчання навіть перевершують
пов'язані з ним очікування.
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Значно менше обговорюються соціальні аспекти розвитку дистанційної
освіти, що безпосередньо виникають із таких її характерних рис, як гнучкість
і доступність. Дистанційні методи безумовно сприяють лібералізації освіти і
її звільненню від прихильності до місця розташування навчальних закладів
різного рівня, до графіків і розкладів їхньої роботи. Завдяки можливості
використання всіх переваг традиційних форм навчання, включаючи
стандартизовані навчальні матеріали, апробовані процеси й процедури,
дистанційна освіта розширює їхній спектр і робить їх доступними набагато
більшій кількості людей. Воно охоплює послугами початкову, середню, вищу
формалізовану й неформалізовану освіту й професійну підготовку широкого
кола населення, у тому числі й в районах, що не мають в своєму розташуванні
установ денної форми навчання. Дистанційні методи освіти виявляються
прийнятними також для таких соціальних груп, які не мають або втратили
постійне місця проживання, ведуть кочовий спосіб життя або змушені бути
переселенцями: дистанційне навчання доступно для них у будь-якому місці,
де б вони не перебували, поза залежністю від наявності або відсутності там
звичайних стаціонарних навчальних закладів.
Фінансова сторона питання про те, чому багато учнів віддають перевагу
дистанційному навчанню, дотепер є найменш дослідженою. Усе ще немає
навіть чіткого уявлення, наскільки великі загальні витрати випускника
дистанційного вузу в порівнянні з його колегою, що закінчив традиційний
вищий навчальний заклад. У цьому сенсі на користь дистанційної освіти
свідчить той факт, що студент дистанційного вузу в процесі навчання може
працювати й одержувати заробітну плату (хоча й студент денної форми
навчання теж, у принципі, не позбавлений такої можливості), учитися без
відриву від кар'єри, удосконалювати професійні знання й навички,
підвищуючи в такий спосіб свій кваліфікаційний рівень і статус на основному
місці роботи. В якості негативних факторів часто згадується та обставина, що
саме в силу свого "позачасового" характеру дистанційна освіта дозволяє
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потенційним претендентам на підвищення кваліфікації відкладати початок
цього процесу аж до того періоду, коли рішення даної проблеми з погляду
їхньої особистої кар'єри й перспектив стає вже не актуальним.
Набагато більш зрозумілою виглядає позиція роботодавців - хазяїв і
керівників організацій і фірм, чиї співробітники користуються послугами
дистанційної освіти. Їхня вигода від властивих такому утворенню гнучких
методів навчання очевидна: при тому, що співробітники вдосконалюють свій
професійний рівень і за рахунок цього стають більше корисними для
підприємств, вони не витрачають часу й засобів на поїздки до місця навчання
й практично не відриваються від виробничого процесу. З погляду підприємців
участь їхніх співробітників у процесі дистанційного навчання повинна
викликати тільки одне питання: наскільки індивідуальна плата за це навчання
відповідає платоспроможності конкретного співробітника й чи не занадто
негативно вплине вона на його життєвий рівень? [20]

Висновки до розділу 2

Виявлені основні сучасні клієнтські та серверні технології для побудови
інтернет-ресурсу з дистанційного навчання.
Проаналізовані джерела про теорію і практику дистанційного навчання
для виділення основних принципів створення курсів лекцій, практичних
завдань та тестування отриманих знань.
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РОЗДІЛ 3 ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РОЗРОБКИ, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ
МОВ ПРОГРАМУВАННЯ, АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ

3.1 Життєвий цикл розробки
Для

розробки

програмного

продукту

«Інтернет

ресурс

по

дистанційному навчанню на прикладі робототехніки» обрана спіральна
модель життєвого циклу [21].
Обрана саме ця модель, тому що вона дозволяє контролювати більшу
частину ризиків, а також після завершення повного циклу можна додавати
функціонал частково.
При використанні цієї моделі ПЗ створюється в кілька ітерацій (витків
спіралі) методом прототипування. Суттєва особливість спіральної моделі
життэвого циклу програмного продукту полягає в тому, що прикладне
програмне забезпечення створюється не відразу, а частково, з використанням
методу прототипування. Прототип - це програмний компонент, що реалізує
окремі функції і зовнішні інтерфейси ПЗ. Створення прототипів здійснюється
кількома ітераціями. Кожна ітерація відповідає створенню фрагмента або
версії ПЗ, уточнюються цілі і характеристики проекту, оцінюється якість
отриманих результатів і плануються роботи наступної ітерації. На кожній
ітерації виробляється ретельна оцінка ризику перевищення термінів і вартості
проекту, щоб визначити необхідність виконання ще однієї ітерації, ступінь
повноти і точності розуміння вимог до системи, а також доцільність
припинення проекту. Спіральна модель позбавляє користувачів і розробників
ПЗ від необхідності повного й точного формулювання вимог до системи на
початковій стадії, оскільки вони уточнюються на кожній ітерації. У такий
спосіб уточнюються і послідовно конкретизуються деталі проекту і зрештою
вибирається обґрунтований варіант, який і реалізується.
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Ітераційний процес розроблення відображає об'єктивно спіральний цикл
створення системи. Неповне завершення робіт на кожній стадії дає змогу
переходити на наступну стадію, не чекаючи повного завершення роботи на
поточній. При ітеративному способі розроблення відсутню стадію можна буде
виконати на наступній ітерації. Головне завдання - якнайшвидше показати
користувачам системи працездатний продукт, активізуючи процес уточнення
і доповнення вимог.
Перевага спіральної модель в тому, що не виключає використання
каскадного підходу на кінцевих стадіях проекту в тих випадках, коли вимоги
до системи стають цілком чіткими.
Основна проблема спірального циклу - визначення моменту переходу на
наступну стадію. Для її вирішення необхідно ввести часові обмеження на
кожну зі стадій життєвого циклу [22].

3.2 Обґрунтування вибору мов програмування

HTML
Більшість настільних додатків, які читають і записують файли,
використовують спеціальний формат файлів. Наприклад, Microsoft Word
розуміє файли “.doc”, а Microsoft Excel розуміє “.xls”. Ці файли містять
інструкції про те, як відновити документ, коли ви відкриєте його наступного
разу, який вміст документа і “метадані” статті, такі як автор, дата останньої
модифікації документа, навіть такі речі, як список зроблених змін, щоб можна
було переміщатися між різними версіями.
HTML (“Мова розмітки гіпертексту”) є мовою опису вмісту документів
Web. Він використовує спеціальний синтаксис, що містить маркери (звані
“елементами”), які охоплюють текст в документі, щоб вказати, як агенти
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користувача повинні інтерпретувати цю частину документа.
Тут використовується технічний термін “агенти користувача”, а не
“браузери Web”. Агент користувача є будь-яким програмним продуктом, який
використовується для доступу до сторінок Web від імені користувачів. Тут
необхідно зробити важливу відмінність – усі типи програм браузерів
настільних комп’ютерів (Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari, і т.д.) і
альтернативні браузери для інших пристроїв (такі як Інтернет-канал Wii, і
браузери мобільних телефонів, такі як Opera Mini і WebKit на iPhone) є
агентами користувачів, але не всі агенти користувачів є програмамибраузерами.

Автоматичні

програми, які

компанії

Google

і

Yahoo!

використовують для індексування Web для використання в своїх пошукових
системах, також є агентами користувачів, але ні одна людська істота не керує
ними безпосередньо.
Як виглядає HTML
HTML є просто звичайним текстовим представленням вмісту і його
загального змісту. Наприклад, код заголовка “Що таке HTML” вище виглядає
наступним чином:
<h2 id="howlookshtml">Що таке HTML</h2>
Частина "h2" є маркером (який ми називаємо “тегом”), що означає “те,
що слідує далі має розглядатися як заголовок другого рівня”. "/h2" є тегом для
вказівки, де знаходиться закінчення заголовка другого рівня (який ми
називаємо “закриваючий тег”). Відкриваючий тег, закриваючий тег і все що
між ними називаються “елементом”. Однак, багато людей використовують
терміни елемент і тег як взаємозамінні, проте це не є строго правильним.
id=«htmllooks» є атрибутом, більше про це ви дізнаєтеся трохи пізніше. У
більшості браузерів є функція “Вихідний текст” або “Перегляд вихідного
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тексту”, зазвичай у меню “Вид”. Якщо така функція є, виберіть її та приділіть
якийсь час вивченню вихідного коду HTML сторінки.
Історія HTML
Коли Тім Бернерс-Лі винайшов World Wide Web, він створив перші
Web-сервер та Web-браузер і першу версію HTML.
Хоча HTML значно змінився з тих пір, велика частина вмісту сучасного
HTML реалізована в цьому першому документі і більше половини “тегів”, які
описані у вихідному документі “Теги HTML”, як і раніше існуює.
У міру того як все більше людей почали створювати Web-сторінки і
альтернативні варіанти вихідної програми браузера, все більше властивостей
додавалося в HTML. Багато були визнані повсюдно (такі як елемент img, який
використовується для вставки зображення в документ, реалізований вперше в
браузері NCSA Mosaic). Деякі були більш приватними і використовувалися
реально тільки в одному або двох браузерах. Виникла нагальна потреба в
стандартизації – щоб автори інших програм Web-браузерів мали документ
(званий “специфікацією”), який остаточно описував для них, як виглядає
HTML, щоб вони могли оцінити, пропустили вони чи ні при реалізації деякі
частини HTML.
IETF (Internet Engineering Task Force-орган стандартизації, займається
взаємодією в Інтернеті) опублікував чернетку пропозиції за стандартом
HTML в 1993. Він втратив силу, не став стандартом в 1994 р., але стимулював
IETF на створення робочої групи для створення стандарту HTML.
У 1995 р. був написаний «HTML 2.0», що використав ідеї з вихідної
чернетки HTML. Дейв Раггетт написав також альтернативну пропозицію,
названу HTML +, яка використовувалася в якості основи для багатьох нових
елементів, реалізованих в браузерах (такі як метод вставки зображень в
документи, запропонований вперше в браузері NCSA Mosaic).
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Чернетка HTML 3.0 з’явилася пізніше в цьому ж році, але робота над
цією версією була перервана у зв’язку з відсутністю підтримки з боку
виробників браузерів. HTML 3.2 втратив багато нових властивостей 3.0, і
замість цього прийняв багато розробки популярних у той час браузерів Mosaic
і Netscape Navigator.
У 1997 консорціум W3C опублікував версію HTML 4.0 в якості
рекомендації, яка включила додаткові спеціальні розширення браузерів, але
спробувала також раціоналізувати і очистити HTML. Це було зроблено,
позначаючи різні елементи як виключені – що означає, що елементи застаріли
і хоча вони ще існують в цій версії, вони будуть вилучені у подальшому. Це
повинно було стимулювати більш краще і більш семантичне використання
HTML в документах (що описано більш докладно в статті 4 Модель стандартів
Web).
Версія HTML 4.01 була опублікована в 1999 р. і, з деякими
виправленнями друкарських помилок, в 2001 р. Це остання версія HTML, хоча
в даний час готується чернетка версії HTML 5.
У 2000 р. консорціум W3C опублікував також специфікацію XHTML
1.0, яка була реструктуризацією HTML, щоб зробити його дійсним
документом XML.
Структура документа HTML
Мінімальний можливий дійсний документ HTML буде виглядати
приблизно так:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Example page</title>
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</head>
<body>
<h1>Hello world</h1>
</body>
</html>
Документ починається з елемента типу документа, або doctype. Він
описує, який тип HTML буде використовуватись – щоб агенти користувача
могли визначити, як інтерпретувати документ, і вирішити, чи слідує він тим
правилам, якими збирався слідувати за своєю заявою.
Після цього можна бачити відкриваючий тег елемента html. Це оболонка
навколо всього документа. Закриваючий тег html є останнім об’єктом у будьякому документі HTML.
Усередині елемента html є елемент head. Він є оболонкою, яка містить
інформацію про документ (метадані). Це описано більш докладно в наступній
статті. Усередині head знаходиться елемент title, який визначає заголовок
“Example page” в панелі меню.
Після елемента head слідує елемент body, який є оболонкою, яка містить
реальний вміст сторінки – у даному випадку тільки елемент заголовка
першого рівня (h1), який містить текст “Hello world”. І це, власне, і є весь
документ.
Як можна бачити, елементи часто містять інші елементи. Тіло
документа завжди буде містити безліч вкладених один в одного елементів.
Розділи сторінки створюють загальну структуру документа і будуть
містити підрозділи. Вони будуть містити заголовки, параграфи, списки і т.д.
Пункти можуть містити елементи, які створюють посилання на інші елементи,
цитати, виділення і т.д. Більше про ці елементи буде сказано далі.
Синтаксис елементів HTML
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Як ви вже бачили, базовий елемент в HTML складається з двох маркерів
навколо блоку тексту. Існують елементи, які не є оболонкою для тексту, і
майже в кожному випадку елементи можуть містити піделементи (як html
містить head і body у прикладі вище).
Елементи можуть також мати атрибути, які можуть модифікувати
поведінку елемента і вводити додаткове значення.
<div id="masthead">
<h1>The Basics of <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>
</h1></div>
У цьому прикладі елемент div (розділ сторінки, спосіб розбиття
документів на логічні блоки) має доданий атрибут id, для якого задано
значення masthead. Елемент div містить елемент h1 (заголовок першого, або
самого важливого рівня), який у свою чергу містить певний текст. Частина
цього тексту упакована в елемент abbr (який використовується для визначення
розширення скорочень), який має атрибут title, значення якого задано як
Hypertext Markup Language.
Багато атрибутів у HTML є загальними для всіх елементів, хоча деякі є
специфічними для даного елемента або елементів. Вони завжди мають форму
ключевое_слово = "значення". Значення має бути поміщено в одиночні або
подвійні лапки (в деяких ситуаціях лапки можуть бути відсутні, але це не дуже
добре з точки зору передбачуваності, розуміння і ясності – необхідно завжди
укладати значення в лапки). Атрибути і їх можливі значення визначаються в
основному специфікаціями HTML – не можна створити свої власні атрибути,
не зробивши код HTML недійсним, так як це може плутати агентів
користувачів і викликати проблеми правильної інтерпретації Web-сторінки.
Єдиними реальними винятками є атрибути id і class – їх значення повністю
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під вашим контролем, так як вони призначені для додавання в документи
вашого власного значення та семантики.
Елемент усередині іншого елемента називають “нащадком” цього
елемента. Тому у прикладі вище abbr є нащадком h1, який сам є нащадком div.
І навпаки, div буде називатися “предком” елемента h1. Концепція
предок/нащадок є важливою, оскільки вона формує основу CSS і активно
використовується в JavaScript.
Елементи блокового рівня і рядкові елементи
Є дві основні категорії елементів в HTML, які відповідають типам
контенту і структурі, яку представляють ці елементи – елементи блочного
рівня і рядкові елементи.
Блоковий рівень означає більш високий рівень елементу, звичайно
інформує про структуру документа. Елементи блокового рівня можна
представляти як елементи, які починаються з нового рядка, відриваючись від
того, що було перед цим. Поширеними блочними елементами є параграфи,
пункти списку, заголовки і таблиці.
Строкові елементи містяться всередині структурних елементів
блочного рівня і охоплюють лише частини тексту документа, а не цілі
області. Строковий елемент не призводить до появи в документі нового
рядка, вони є елементами, які з’являються в параграфі тексту. Поширеними
строковими елементами є гіпертекстові посилання, виділені слова чи фрази і
короткі цитати.
Останнім питанням, яке варто згадати про документ HTML, є
використання спеціальних символів. У HTML символи <,> і & є
спеціальними. Вони починають і закінчують частини документа HTML, а не
представляють символи менше, більше і амперсанд.
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Однією з перших помилок, яку може зробити автор у Web, є
використання символу амперсанда в документі і отримання у зв’язку з цим
чогось несподіваного. Наприклад, запис "stones & pounds" може насправді
з’явитися в деяких браузерах як "stones £ s".
Це пов’язано з тим, що літеральний рядок "&pound;" є в дійсності
символьним посиланням в HTML. Символьне посилання є способом
включення в документ символу, який важко або неможливо ввести за
допомогою клавіатури, або в кодуванні конкретного документа.
Символ амперсанда (&) вводить посилання, а крапка з комою (;)
закінчує його. Проте, багато агентів користувача можуть бути досить
поблажливі до помилок HTML, таким як відсутність крапки з комою, і
інтерпретувати "&pound" як символьне посилання. Посилання можуть бути
або числами (числові посилання) або скороченими словами (об’єктні
посилання).
Реальний амперсанд повинен вводитися в документ як "&amp;", що є
об’єктним посиланням символу, або як "&#38;", що є числовим посиланням.
Повну таблицю символьних посилань можна знайти на сайті evolt.org [23].
CSS
Cascading Style Sheets (каскадні таблиці стилів) - технологія опису
зовнішнього

вигляду

документа,

написаного

мовою

розмітки.

CSS

використовується переважно для оформлення HTML- і XHTML-документів,
але іноді і для інших XML-структурованих документів (наприклад, в браузере
Mozilla для оформлення елементів графічного інтерфейсу, XUL).
CSS використовується розробниками веб-сторінок для завдання
кольорів, шрифтів, розташування і інших аспектів представлення документа.
Основною метою розробки CSS було розділення вмісту (написаного на HTML
або іншій мові розмітки) від представлення стилю документа. Це розділення
може збільшити доступність документа, надати велику гнучкість і можливість
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управління його виглядом, а також зменшити складність і повторюваність в
структурному вмісті. Крім того, CSS дозволяє представляти один і той же
документ в різних стилях.
Стандарт CSS визначає пріоритети, у порядку яких застосовуються
правила стилів, якщо для якогось елементу підходять деякі правила
одночасно. Це називається "каскадом", в якому для правил розраховуються
пріоритети або "ваги", що робить результати передбаченими.
Таблиця стилів складається з набору правил. Кожне правило, у свою
чергу, складається з одного або декількох селекторів, розділених комами і
блоку визначень.
До появи CSS оформлення веб-сторінок здійснювалося безпосередньо
усередині вмісту документа. Проте з появою CSS стало можливим
принципове розділення змісту і представлення документа. За рахунок цього
нововведення

стало

можливим

легке

застосування

єдиного

стилю

оформлення для маси схожих документів, а також швидка зміна цього
оформлення.
Переваги CSS розмітки:
1) Декілька дизайнів сторінки для різних пристроїв перегляду.
Наприклад, на екрані дизайн буде розрахований на велику ширину, під час
друку меню не виводитиметься, а на КПК і стільниковому телефоні меню буде
внизу за вмістом;
2) Зменшення часу завантаження сторінок сайту за рахунок перенесення
правил представлення даних в окремий CSS-файл. В цьому випадку браузер
завантажує тільки структуру документа і дані, що зберігаються на сторінці, а
представлення цих даних завантажується браузером тільки один раз і
кешується;
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3) Простота подальшої зміни дизайну. Не потрібно правити кожну
сторінку, а лише змінити CSS-файл;
4) Додаткові можливості оформлення. Наприклад, за допомогою CSSрозмітки можна зробити так, щоб меню було завжди видно при скролінгу
сторінки [24];
JavaScript
JavaScript — це особлива мова програмування, який базується на
об’єктному представленні браузера. Він потрібен для того, щоб надати сайту
більше інтерактивності в порівнянні зі звичайним статичним HTMLдокументом. Наприклад, в інтерфейсі можна буде реалізувати мінливі
малюнки, рухомий рядок з тексту та багато іншого! Відмінність JavaScript
полягає в тому, що текст програми вбудовується в документ HTML і
аналізується самим браузером. JavaScript — це мова програмування сценаріїв
на веб-сторінках.
Знаючи, що таке JavaScript, багато користувачів все одно плутають цей
термін з іншим поняттям — Java. Хоч мови і схожі за назвою, але мають вони
різні значення. Основні відмінності полягають в складності і в кількості
можливостей.
Реалізація JavaScript більш вільна у порівнянні з Java. Перетворення
типів даних, наприклад, відбувається набагато простіше. Також програмісту
не потрібно буде компілювати вихідний код програми на мові JavaScript,
тобто JavaScript є інтерпретується мовою. Як це відбувається на JavaScript і на
Java … У JavaScript програма обробляється рядок за рядком, та інформація
про помилки видається після кожної прочитаної рядки, якщо вони є. В в Java
компілятор видає ці відомості після прочитання всього тексту програми.
Зверніть увагу, що JavaScript не розглядається як заміна мови програмування
Java. Краще за все перший використовувати як доповнення до другого.
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За допомогою JavaScript створюються динамічні документи HTML.
Статичний вигляд сторінок HTML пішов у минуле! JavaScript пов’язує
воєдино всі будівельні блоки програми, це як би засіб побудови фундаменту.
JavaScript здійснює перевірку полів форм HTML до того, як вони передалися
на сервер. Управління програмою на даній мові програмування йде через
локальний введення інформації. Користувач має можливість бачити в
окремих вікнах повідомлення-застереження, які виводяться за допомогою
JavaScript [25].
JQuery
jQuery — популярна JavaScript-бібліотека з відкритим кодом. Вона була
представлена у січні 2006 року у BarCamp NYC Джоном Ресіґом (John Resig).
Згідно з дослідженнями організації W3Techs, JQuery використовується понад
половиною

від

мільйона

найвідвідуваніших

сайтів.

jQuery

є

найпопулярнішою бібліотекою JavaScript, яка посилено використовується на
сьогоднішній день.
jQuery є вільним програмним забезпеченням під ліцензією MIT (до
вересня 2012 було подвійне ліцензування під MIT та GNU General Public
License другої версії).
Синтаксис jQuery розроблений, щоб зробити орієнтування у навігації
зручнішим завдяки вибору елементів DOM, створенню анімації, обробки
подій, і розробки AJAX-застосунків. jQuery також надає можливості для
розробників, для створення плагінів у верхній частині бібліотеки JavaScript.
Використовуючи ці об'єкти, розробники можуть створювати абстракції для
низькорівневої взаємодії та створювати анімацію для ефектів високого рівня.
Це сприяє створенню потужних і динамічних веб-сторінок.
Основне завдання jQuery — це надавати розробнику легкий та гнучкий
інструментарій кросбраузерної адресації DOM об'єктів за допомогою CSS та
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XPath селекторів. Також даний фреймворк надає інтерфейси для Ajaxзастосунків, обробників подій і простої анімації.
Принцип роботи jQuery полягає в використанні класу (функції), який
при звертанні до нього повертає сам себе. Таким чином, це дозволяє будувати
послідовний ланцюг методів [26].
React.js
React має невеликий API, він простий у вивченні використанні. Однак,
спершу давайте поглянемо на декілька концепцій.
Елементи — це об'єкти JavaScript, які представляють елементи HTML.
Їх не існують у браузері. вони описують DOM-елементи, такі як h1, div, або
section.
Компоненти — це елементи React, написані розробником. Зазвичай це
частини користувальницького інтерфейсу, які містять свою структуру і
функціональність. Наприклад, такі як NavBar, LikeButton, або ImageUploader.
JSX — це техніка створення елементів і компонентів React. Наприклад,
це React-елемент, написаній на JSX:
<h1>Hello<h1>
Такий же елемент може бути написаний на JavaScript:
React.DOM.h1(null, 'Hello');
З JSX потрібно набагато менше зусиль, він трансформується в JavaScript
перед запуском у браузері.
Virtual DOM — це дерево React елементів JavaScript. React розмальовує
Virtual DOM в браузері, щоб зробити інтерфейс видимим. React стежить за
змінами в Virtual DOM і автоматично змінює DOM в браузері так, щоб він
відповідав віртуального.
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З розумінням цих понять ми можемо продовжувати використовувати
React. Ми напишемо ряд користувальницьких інтерфейсів, кожен з яких буде
додавати шар функціональності до попереднього. В якості прикладу, ми
напишемо фото-стрічку на зразок Instagram.
Рендеринг
Насамперед відбувається рендер віртуального елементу (елементу, або
компонента React). Пам'ятайте, поки віртуальний елемент міститься тільки в
пам'яті JavaScript. ми повинні явно повідомити React промалювати його в
браузері.
React.render(<img src='http:tinyurl.comlkevsb9' >, document.body);
Функція render приймає два аргументи: віртуальний елемент і реальний
вузол DOM. React бере віртуальний елемент і додає його в зазначений сайт.
Тепер зображення можна побачити в браузері.
Компоненти
Компоненти — це душа і серце React. Це користувальницькі елементи.
Зазвичай, вони мають свою унікальну структуру і функціональність.
var Photo = React.createClass({
render: function() {
return <img src='http:tinyurl.comlkevsb9' >}
});
React.render(<Photo >, document.body);
Функція createClass приймає об'єкт, який реалізує функцію render.
Компонент Photo створений і отрисован в тілі документа. Цей компонент
робить не більше, ніж рядок у попередньому прикладі, але тепер його можна
доповнювати функціональністю.
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Властивості
Під властивостями можна розуміти опції компонента. Вони надаються
в якості аргументів компонента і виглядають так само, як атрибути HTML.
var Photo = React.createClass({
render: function() {
return (
<div className='photo'>
<img src= >
<span>{this.props.caption}<span>
<div>)
}});
React.render(<Photo imageURL='http:tinyurl.comlkevsb9' caption='New
York!' >, document.body);
У функції render компоненту Photo передані 2 властивості: imageURL
caption. Всередині користувальницької функції render, властивість imageURL
використовується в якості src для зображення. Властивість caption
використовується як текст елемента span.
Варто зазначити, що властивості компонента можна буде змінити. Якщо
у компонента є змінні властивості, використовуйте стан. Стан — це
спеціальний об'єкт всередині компонента. Він зберігає дані, які можуть
змінюватися з плином часу Наявності стану в об'єкта вносить невелику
складність.
У компонента з'являється нова функція getInitialState. React викликає її
після ініціалізації компонента. У ній встановлюється початковий стан (що
передбачає назва функції). Також у компонента з'являється функція
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toggleLiked. Вона за допомогою функції setState, перемикає стан liked.
Всередині функції render, змінної buttonClass присвоюється значення «active»,
або

порожній

рядок,

в

залежності

від

стану

liked.

buttonClass

використовується, як клас кнопки елемента. У кнопки також є обробник події
onClick, який викликає функцію toggleLiked. Ось, що відбувається після
відтворення компоненти:
— Після натискання кнопки викликається toggleLiked;
— Змінюється стан liked;
— React перемальовує компонент у Virtual DOM;
— Новий Virtual DOM порівнюється з попереднім;
— React ізолює зміни і оновлює їх у DOM браузера;
В даному випадку, React змінить ім'я класу кнопки.
Композиція

означає

комбінування

менших

компонентів

при

формуванні більшого. Наприклад, компонент Photo може бути використаний
всередині компонента PhotoGallery [27].
MongoDB
MongoDB — документо-орієнтована система керування базами даних
(СКБД) з відкритим сирцевим кодом, яка не потребує опису схеми таблиць.
MongoDB займає нішу між швидкими і масштабованими системами, що
оперують даними у форматі ключ/значення, і реляційними СКБД,
функціональними і зручними у формуванні запитів.
Код MongoDB написаний на мові C++ і поширюється в рамках ліцензії
AGPLv3. MongoDB підтримує зберігання документів в JSON-подібному
форматі, має досить гнучку мову для формування запитів, може створювати
індекси для різних збережених атрибутів, ефективно забезпечує зберігання
великих бінарних об'єктів, підтримує журналювання операцій зі зміни і
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додавання даних в БД, може працювати відповідно до парадигми Map/Reduce,
підтримує реплікацію і побудову відмовостійких конфігурацій. У MongoDB є
вбудовані засоби із забезпечення шардінга (розподіл набору даних по
серверах на основі певного ключа), комбінуючи який реплікацією даних
можна побудувати горизонтально масштабований кластер зберігання,

в

якому відсутня єдина точка відмови (збій будь-якого вузла не позначається на
роботі БД), підтримується автоматичне відновлення після збою і перенесення
навантаження з вузла, який вийшов з ладу. Розширення кластера або
перетворення одного сервера в кластер проводиться без зупинки роботи БД
простим додаванням нових машин.
При розробці автори виходили з необхідності спеціалізації баз даних,
завдяки чому їм вдалося відійти від принципу «один розмір під усе». За
рахунок мінімізації семантики для роботи з транзакціями з'являється
можливість вирішення цілого ряду проблем, пов'язаних з нестачею
продуктивності, причому горизонтальне масштабування стає простішим.
Використовувана модель документів зберігання даних (JSON/BSON)
простіше кодується, простіше управляється (у тому числі за рахунок
застосування так званого "безсхемного стилю» (англ. schemaless style)), а
внутрішнє угруповання релевантних даних забезпечує додатковий виграш в
швидкодії. Нереляційний підхід досить зручний для створення баз даних, у
яких горизонтальне масштабування означає розгортання на множині машин.
Можливість забезпечувати найкращу продуктивність повинна існувати
паралельно з підтримкою більшої функціональності, ніж це дозволяє
використання пар «ключ-значення» (у чистому вигляді). Технологія баз даних
має працювати скрізь, починаючи з серверів користувача та віртуальних
машин і закінчуючи хмарними технологіями.
MongoDB, на думку розробників, має заповнити розрив між простими
сховищами даних типу «ключ-значення» (швидкими і легко масштабованими)
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і великими РСКБД (зі структурними схемами і потужними запитами).
Основні можливості MongoDB:
- Документо-орієнтоване сховище (проста та потужна JSON -подібна
схема даних);
- Досить гнучка мова для формування запитів;
- Динамічні запити;
- Повна підтримка індексів;
- Профілювання запитів;
- Швидкі оновлення «на місці»;
- Ефективне зберігання двійкових даних великих обсягів, наприклад,
фото та відео;
- Журналювання операцій, що модифікують дані в БД;
- Підтримка відмовостійкості і масштабованості: асинхронна
реплікація, набір реплік і шардінг;
- Може працювати відповідно до парадигми MapReduce; [28]
Node.js
Node.js

—

платформа

з

відкритим

кодом

для

виконання

високопродуктивних мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript.
Засновником платформи є Раян Дал (Ryan Dahl). Платформа node.js
перетворила мову JavaScript з переважно клієнтським використанням у
браузерах на мову загального використання з великою спільнотою
розробників.
Node.js характеризується такими властивостями:
- асинхронна однонитева модель виконання запитів;
- неблокуючий ввід/вивід;
- система модулів CommonJS;
- рушій JavaScript Google V8;
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Для управління модулями використовується пакетний менеджер npm
(node package manager).
Node.js

призначений

для

відокремленого

виконання

високопродуктивних мережних застосунків на мові JavaScript. Функції
платформи не обмежені створенням серверних скриптів для веб, платформа
може використовуватися і для створення звичайних клієнтських і серверних
мережевих

програм.

Для

забезпечення

виконання

JavaScript-коду

використовується розроблений компанією Google рушій V8.
Для забезпечення обробки великої кількості паралельних запитів
Node.js задіює асинхронну модель запуску коду, засновану на обробці подій в
неблокуючому режимі і визначенні обробників зворотніх викликів (callback).
В якості способів мультиплексування з'єднань підтримується epoll, kqueue,
/dev/poll і select. Для мультиплексування з'єднань використовується бібліотека
libev, для створення пулу нитей (thread pool) задіяна бібліотека libeio, для
виконання DNS-запитів у неблокуючому режимі інтегрований c-ares. Всі
системні виклики, що викликають блокування, виконуються всередині пула
нитей і потім, як і обробники сигналів, передають результат своєї роботи
назад через неіменовані канали (pipe).
За своєю суттю Node.js схожий на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby
Event Machine і Python Twisted, але цикл обробки подій (event loop) у Node.js
прихований від розробника і нагадує обробку подій у веб-застосунку, що
працює в браузері. При написанні програм для Node.js необхідно враховувати
специфіку

подієво-орієнтованого

програмування,

наприклад,

замість

виконання:
var result = db.query ("select .. ");
з очікуванням завершення роботи і наступною обробкою результатів, в
Node.js використовує принцип асинхронного виконання, тобто код
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трансформується в:
db.query ("select .. ", function (result) { //обробка результату});
при якому управління миттєво перейде до подальшого коду, а результат
запиту буде оброблений по мірі надходження даних. Ні одна функція в Node.js
не повинна безпосередньо виконувати операції вводу/виводу — для
отримання даних з диска, від іншого процесу або з мережі потрібна установка
callback-обробника.
Для розширення функціональності застосунків на базі Node.js
підготовлена велика колекція модулів, в якій можна знайти модулі з
реалізацією HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3 серверів і клієнтів,
модулі для інтеграції з різними веб-фреймворками, обробники WebSocket і
AJAX, конектори до СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB),
шаблонізатори, CSS-рушії, реалізації криптоалгоритмів і систем авторизації
(наприклад, OAuth), XML-парсери [29].

3.3 Аналіз методів проектування

При проектуванні сайту було розглянуто декілька варіантів його
створення. Розглянуто чотири різних методи створення сайту та онлайнконвертору.
Перший метод - це самостійне написання коду без допоміжних
бібліотек та середовищ у блокноті.
Другий метод – використання Java для того, щоб написати код
програми, а також його бібліотеки для конвертації даних та поєднання коду
серверної та клієнтської частини.
Третій метод – використання Python та Django.
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Четвертий метод – використання Node.js та React.js з її плагінами та
високою швидкістю розробки.
Для розробки програмного продукту використовувався четвертий
метод, як найефективніший та гнучкий. Нижче приведена таблиця с
порівнянням:
Таблиця 2.1 – Аналіз методів проектування
HTML/CSS/C#

Java

Python

Node.js

Плюси методу:

Плюси методу:

Плюси методу:

Плюси методу:

- Система просто
редагується
автором сайту;

- Технології
поєднані однією
мовою;

- Технології
поєднані однією
мовою;

Мінуси методу:

- Створена і готова
адміністративна
панель;

- Створена і готова
адміністративна
панель;

- Технології
поєднані однією
платформою зі
зручним
управлінням;

- Невеликий час
розробки;

- Невеликий час
розробки;

- Готовий та
продвинутий захист
системи від
вторгнень

- Готовий та
продвинутий захист
системи від
вторгнень

Мінуси методу:

Мінуси методу:

- Досконале знання
мови;

- Досконале знання
мови;

- Важка інтеграція;

- Важка інтеграція;

- Багато проблем з
поєднанням
технологій;
- Необхідне
досконале знання
усіх технологій;
- Важке
супроводження;
- Довгий час
розробки;
- Необхідне
створення
адміністративної
панелі;

- Створена і
готова
адміністративна
панель;
- Найкоротший
час розробки;
- Готовий та
продвинутий
захист системи
від вторгнень;
Мінуси методу:
- Висока
ресурсоємність
сайту;

- Відсутність
захисту сайту;

Отже, після аналізу методів обраний Node.js та React.js.
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3.4 Новизна, переваги, та перспективи сайту
Під час створення сайту було розглянуто декілька сучасних систем для
дистанцыйного навчання і помічено декілька недоліків:
1) Усі

сучасні

системи

мають

платний

характер,

тобто

для

використання повного обсягу ресурсів системи – треба купляти права
на використання на місяць;
2) Система буває важка у розумінні для роботи з нею;
3) Часто важке для користувача управління системою;
Отже, новизна проекту полягає в тому, що створений онлайн-ресурс для
дистанційного навчання являється безкоштовним та дозволяє крім лекцій
також проходити практичні завдання та тестування. Для того, щоб дізнатись
про необхідність було проведено опитування користувачів [Додаток А].
Переваги проекту:
1) Безкоштовний;
2) Легкий для розуміння та використання;
3) Легкий по витратам ресурсів користувача;
4) Приємний та зрозумілий дизайн;
Перспективи проекту:
1) Створення необхідного функціоналу для створення підгруп курсів
для створення ланцюгів курсів для освоєння певної спеціальності;
2) Створення власного кабінету користувача;
3) Можливість спілкування між користувачами певного курсу та автору
курсу;
4) Створення невеличких опитів для користувачів під час лекцій;
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Висновки до розділу 3

Через постійне на поетапне додавання функціоналу обрана спіральна
модель життєвого циклу – як найоптимальніша для такого типу розробки
ресурсу.
Після аналізу методів проектування декількох клієнтських та серверних
технологій обрані кліентські технології HTML5, CSS3, React.js та серверна
платформа Node.js як найоптимальніші для створення ресурсу.
Визначена новизна ресурсу, яка полягає у безкоштовності проекту та
можливості проходити практичні завдання та тестування пройденого
матеріалу. Переваги проекту у його простоті та легкості у роботі. Перспективи
проекту у створенні кабінету користувача, підгруп курсів та невеликих опитів
під час проходження курсів.
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА «ІНТЕРНЕТ РЕСУРС ПО
ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ НА ПРИКЛАДІ РОБОТОТЕХНІКИ»

Вступ

Програмний продукт «Інтернет ресурс по дистанційному навчанню на
прикладі робототехніки» дає можливість для будь-якої людини, яка прагне
нових знань – легко їх отримати вдома. Онлайн-конвертор дозволяє зручніше
проходити курси та тестування.
Назва програми
Назва програми: «Інтернет ресурс по дистанційному навчанню на
прикладі робототехніки».
Призначення та область застосування
Програмний продукт «Інтернет ресурс по дистанційному навчанню на
прикладі робототехніки» повинен забезпечувати можливість виконання таких
функцій:
1) вибір курсу для проходження користувачем;
2) можливість реєструватися на сайті;
3) зберігання результат свого тестування на протязі курсу;
4.1 Вимоги до програми
4.1.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна забезпечувати можливість виконання таких функцій:
1) вибору курсу;
2) вибору практичних завдань;
3) вибору тестування;
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4) можливість зареєструватися;
5) можливість автовходу;
6) зберігання результату тестування курсу;

4.1.2 Вимоги до надійності

Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми
Надійне (стійке) функціонування програми має бути забезпечене
виконанням Замовником сукупності таких організаційно-технічних заходів:
а) організацією безперебійного живлення технічних засобів;
б) використанням ліцензійного програмного забезпечення;
Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаний збоєм електроживлення
технічних засобів, не повинен перевищувати 30-ти хвилин за умови
дотримання правил експлуатації технічних та програмних засобів.

4.2 Умови експлуатації
4.2.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, за яких забезпечуються задані
характеристики, мають задовольняти вимогам до технічних засобів.
4.2.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мінімальна кількість персоналу, що вимагається для роботи програми,
має складати не менше 2 штатних одиниць — системний адміністратор та
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кінцевий користувач програми — пацієнт. Системний адміністратор повинен
мати вищу профільну освіту та сертифікати компанії-виробника операційної
системи. До переліку задач, що виконуються системним адміністратором
входять:
а) задача підтримки дієздатності технічних засобів;
б) задачі встановлення (інсталяції) і підтримка дієздатності системних
програмних засобів — операційної системи та розробленої програми;
в) задача встановлення (інсталяції) програми;

4.2.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

До складу технічних засобів має входити IВМ-сумісний персональний
комп’ютер з такими характеристиками:
1) процесор Intel CORE DUO i5;
2) оперативна пам’ять об’ємом 2 Гбайт, не менше;
3) HDD об’ємом 200 Гбайт, не менше;
4) операційна система Windows 7/8;
5) веб-переглядач;

4.2.4 Вимоги до інформаційної і програмної сумісності

Вимоги до інформаційних структур
Програма реалізується за допомогою веб-переглядача.
Вимоги до вихідних кодів і мов програмування
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Програма реалізується засобами HTML, CSS, JavaScript, JQuery,
MongoDB, Node.js, React.js.
Вимоги до програмних засобів, що використовуються програмою
Системні програмні засоби, що використовуються програмою, повинні
бути представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Windows 8.

4.3 Техніко-економічні показники

Орієнтовна економічна ефективність не розраховується.

4.4 Стадії і етапи розробки
4.4.1 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена за дев’ять стадій:
1) формування ідеї дипломної роботи (ДР);
2) аналіз організаційного оточення, існуючих системи;
3) вибір життєвого циклу розробки, обґрунтування вибору мов
програмування;
4) формування технічного завдання;
5) проектування;
6) реалізація програмного продукту;
7) тестування програмного продукту;
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8) формування рекомендацій щодо супроводу програмного
продукту;
9) визначення норм і заходів з охорони праці;

4.4.2 Етапи розробки

На стадії розробки технічного завдання має бути виконаний етап
розробки, узгодження і затвердження технічного завдання.
На стадії попереднього проектування мають бути виконані такі етапи
робіт:
1) вибір ЖЦ, його обґрунтування;
2) розробка структурної схеми програми;
На стадії проектування мають бути виконані такі етапи робіт:
1) розробка загального інтерфейсу програми;
2) розробка модулів програми;
3) реалізація об’єднання модулів в одну програму;
На стадії тестування роботи програми виконується випробування
програмного продукту на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому.
На стадії оформлення дипломної роботи виконується підбиття
підсумків і опис результатів усіх виконаних робіт за етапами.
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4.4.3 Зміст робіт за етапами

На етапі розробки технічного завдання повинні бути виконані такі
роботи:
1) постановка задачі;
2) визначення і уточнення вимог до технічних засобів;
3) визначення вимог до програми;
4) визначення стадій, етапів і термінів розробки програми;
5) узгодження і затвердження технічного завдання;
На етапі попереднього проектування мають бути виконані такі роботи:
1) розробка структурної схеми програми;
На етапі проектування програми повинна бути виконана робота по
кодуванню програми. На етапі тестування роботи програми повинна бути
виконана перевірка достовірності отриманих у програмі результатів.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
розробка програмних документів у відповідності до вимог до складу
документації.

4.5 Порядок контролю і приймання
4.5.1 Види випробувань

Згідно з вимогами до дипломної роботи в НТУУ «КПІ».

4.5.2 Загальні вимоги до приймання роботи
Дипломна робота має містити всі пункти завдання.
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Висновки до розділу 4

Створене технічне завдання на дипломну роботу та виявлені усі вимоги
до програмного продукту.

.
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РОЗДІЛ 5 ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ

5.1 Розробка функціональної моделі
5.1.1 Контекстна діаграма

Побудову контекстної діаграми програмного продукту «Інтернетресурс по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin
Process Modeler [30].
Моделювання ділового процесу починається з побудови контекстної
діаграми. На цій діаграмі відображається тільки один блок – головна бізнесфункція моделюється. Головна бізнес-функція системи – це «місія» системи,
її значення в навколишньому світі. Не можна правильно сформулювати
головну функцію підприємства, не маючи уявлення про його стратегію [32].

Рисунок 5.1 – Контестна діаграма
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Контекстна діаграма показує, що конвертор питає користувача про
курси, а потім завдяки HTML/СSS передає на сервер, де проходить обробка та
конвертування зображення на JavaScript, а потім йде запит на показ
результату тестування.

5.1.2 Діаграма декомпозиції 1-го рівня

Побудову діаграми 1-го рівня програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin Process
Modeler [30].

Рисунок 5.2 – Діаграма декомпозиції 1-го рівня
Ця діаграма показує, що при отриманні курсу з серверу, перевіряється
чи відповідає формат стандарту HTML. Після підтвердження проходить
видача курсу, а тому користувач може працювати з курсом.
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5.1.3 Діаграма декомпозиції 2-го рівня 1-го блоку

Побудову діаграми 2-го рівня програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin Process
Modeler [30].
На нижчевказаному рисунку вказана діаграма процесу «Вибір курсу».

Рисунок 5.3 – Діграма декомпозиції 2-го рівня 1-го блоку
На цій діаграмі вказано, що перевірюється на наявність курсу, потім
знаходиться курс на сервері і якщо він існує перевіряються на те, що він
створений саме у виді HTML, а потім видається користувачу.
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5.1.4 Діаграма декомпозиції 2-го рівня 2-го блоку

Побудову діаграми 2-го рівня програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin
Process Modeler [30]. Далі вказаний рисунок діаграми процесу «Перевірка
формату курсу».

Рисунок 5.4 – Діаграма декомпозиції 2-го рівня 2-го блоку
Діаграма показує, що дані про курс перевіряються на наявність, потім
на наявність помилок, і остання перевірка на відповідність формату HTML.
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5.1.5 Діаграма декомпозиції 2-го рівня 3-го блоку

Побудову діаграми 2-го рівня програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin Process
Modeler [30]. На нижчевказаному рисунку вказана діаграма процесу «Показ
курсу на клієнті».

Рисунок 5.5 – Діаграма декомпозиції 2-го рівня 3-го блоку
Показано, що після підтвердження формату користувач обирає курс і
після вибору кур свидається користувачу и певному виді. Користувач
проходить на сторінку курсу.
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5.1.6 Діаграма декомпозиції 2-го рівня 4-го блоку

Побудову діаграми 2-го рівня програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin Process
Modeler [30]. На нижчевказаному рисунку вказана діаграма процесу «Робота
користувача з курсом».

Рисунок 5.6 – Діаграма декомпозиції 2-го рівня 4-го блоку
Діаграма показує, що після конвертації файлу йде перевірка про
отримання файлу, а потім створюється запит до користувача про вибір
директорії для збережння файлу.
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5.1.7 Діаграма вузлів

Побудову діаграми 2-го рівня програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою AllFusion Erwin Process
Modeler [30].

Рисунок 5.7 – Діаграма вузлів
Показується повний опис усіх процесів, які проходять при видачі курсу.
Видно, що процес видачі проходить у такі етапивибір курсу, перевірка курсу
на відповідність формату HTML, показ курсу на клієнті, робота користувача з
курсом.

5.2 Розробка взаємодії інформаційних потоків
Побудову діаграми взаємодії інформаційних процесів програмного
продукту «Інтернет-ресурс по дистанційному навчанню» виконано за
допомогою AllFusion Erwin Process Modeler [30].
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IDEF3 є стандартом документування технологічних процесів, що
відбуваються на підприємстві, і надає інструментарій для наочного
дослідження та моделювання їх сценаріїв. Сценарієм (сценарій ) ми називаємо
опис послідовності змін властивостей об’єкта , в рамках розглянутого процесу
(наприклад , опис послідовності етапів обробки деталі в цеху і зміна її
властивостей після проходження кожного етапу). Виконання кожного
сценарію супроводжується відповідним документообігом , який складається з
двох основних потоків: документів, що визначають структуру і послідовність
процесу (технологічних вказівок, описів стандартів тощо), і документів , що
відображають хід його виконання (результатів тестів і експертиз, звітів про
шлюб, і т.д.). Для ефективного управління будь-яким процесом , необхідно
мати детальне уявлення про його сценарії і структурі супутнього
документообігу [33].

Рисунок 5.8 – Діаграма взаємодії інформаційних потоків
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Описується процеси, що виконуються при заході на сторінку із курсами.
Користувач заходить на сторінку з курсами, обирає курсознайомлюєтсья з
ним, курс перевіряється на цілісність та відповідність формату, конвертується
та повертається у користувачу, який його проходить.

5.3 Модель варіантів використання

Побудову моделі варіантів використання програмного продукту
«Інтернет-ресурс по дистанційному навчанню» виконано за допомогою IBM
Rational Rose [31]. Варіанти використання призначені в першу чергу для
визначення функціональних вимог до системи і керують усім процесом
розробки. Всі основні види діяльності такі як аналіз, проектування, тестування
виконуються на основі варіантів використання. Під час аналізу і проектування
варіанти використання дозволяють зрозуміти як результати, які хоче
отримати користувач впливають на архітектуру системи і як повинні себе
вести компоненти системи, для того щоб реалізувати потрібну для
користувача функціональність [34].
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Рисунок 5.8 – Модель варіантів використання
Ця

діаграма

показує,

що

користувачем

може

біти

студент,

адміністратор, вчитель. Усі вони заходять на сторінку з системою, обирают
курс, він перевіряється на існування і відповідність формату HTML та
повертається користувачу. Користувач потім проходть курс та отримує
певний бал за тестування, котрий визначає пройшов користувач курс чи ні.

5.4 Модель аналізу
5.4.1 Діаграма класів

Побудову діаграми класів програмного продукту «Інтернет-ресурс по
дистанційному навчанню» виконано за допомогою IBM Rational Rose [31].
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Діаграма класів корисна для опису алгоритму дій, але вона не дає
уявлення про поведінку певного об’єкта в рамках окремого варіанту
використання або системи в цілому, що необхідно при об’єктноорієнтованому програмуванні [35].

Рисунок 5.9 – Діаграма класів

5.4.2 Діаграма кооперації

Побудову діаграми кооперації програмного продукту «Інтернет-ресурс
по дистанційному навчанню» виконано за допомогою IBM Rational Rose [31].
Насамперед, на діаграмі кооперації у вигляді прямокутників зображуються
беруть участь у взаємодії об’єкти, що містять ім’я об’єкта, його клас і,
можливо, значення атрибутів. Далі, як і на діаграмі класів, вказуються
асоціацію між об’єктами у вигляді різних сполучних ліній. При цьому можна
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явно вказати імена асоціації і ролей , які грають об’єкти в даній асоціації.
Додатково можуть бути зображені динамічні зв’язки – потоки повідомлень.
Вони представляються також у вигляді з’єднувальних ліній між об’єктами,
над якими розташовується стрілка з вказівкою напрямку, імені повідомлення
і порядкового номера в загальній послідовності ініціалізації повідомлень.
На відміну від діаграми послідовності, на діаграмі кооперації
зображаються тільки відносини між об’єктами, що грають певні ролі у
взаємодії. На цій діаграмі не вказується час у вигляді окремого вимірювання.
Тому послідовність взаємодій і паралельних потоків може бути визначена за
допомогою порядкових номерів. Отже, якщо необхідно явно специфікувати
взаємозв’язку між об’єктами в реальному часі, краще це робити на діаграмі
послідовності.

Рисунок 5.10 – Діаграма кооперації

5.4.3 Діаграма послідовності

Побудову діаграми послідовності програмного продукту «Інтернетресурс по дистанційному навчанню» виконано за допомогою IBM Rational
Rose [31]. Діаграма взаємодії призначена для моделювання відносин між
об’єктами (ролями, класами, компонентами) системи в рамках одного
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прецеденту. Даний вид діаграм відображає наступні аспекти проектованої
системи :
1) обмін повідомленнями між об’єктами (у тому числі в рамках обміну
повідомленнями зі сторонніми системами);
2) обмеження, що накладаються на взаємодію об’єктів
події, які ініціюють взаємодії об’єктів;
На відміну від діаграми діяльності , яка показує тільки послідовність
(алгоритм)

роботи

90истеми,

діаграми

взаємодії

акцентують

увагу

розробників на повідомленнях, що ініціюють виклик певних операцій об’єкта
(класу) або є результатом виконання операції [36].

Рисунок 5.11 – Діаграма послідовності
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Висновки до розділу 5

Створені діаграми декомпозиції 1-го та 2-го рівнів та діаграма вузлів
для визначення процесів, які проходять на клієнті під час реєстрації та
проходження курсів, діаграма потоків – для відстеження процесу
проходження курсів, діаграма варіантів використання – для пояснення дій
користувача під час відкриття ресурсу, а також діаграми кооперації, класів,
послідовності – для більш детального аналізу серверної обробки курсів.
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РОЗДІЛ 6 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС
ПО ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ»

6.1 Опис сайту та основних сторінок

Для того, щоб реалізувати програмний продукт «Інтернет-ресурс по
дистанційному навчанню» створено сайт із сторінками на яких написана
основна інформація про продукт, автора та поставлені задачі.

6.1.1 Головна сторінка

На головній сторінці описана основна інформація по роботі з системою,
а також посилання на інші сторінки: сторінка з відгуками, сторінка з
інформацією про автора, сторінка з контактами.
На головній сторінці показані усі курси, які є можливість проходити або
вони тільки у розробці. Для кожного курсу показаний автор, дата розробки та
оновлення, а також короткий опис курсу.
У верхньому меню можна перейти на інші сторінки, а зліва можна
зареєструватися. Якщо користувач зареєструвався, то він буде автоматично
заходити кожен раз.
У лівому меню показаний список у всіх курсів.
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Рисунок 6.1 – Головна сторінка сайту
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6.1.2 Сторінка «Про нас»

На сторінці «Про нас» показаний короткий опис сайту.

Рисунок 6.2 – Сторінка «Про нас»

6.1.3 Сторінка «Відгуки»

На сторінці «Відгуки» будуть написані відгуки користувачів про
систему дистанційних знань.
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Рисунок 6.3 – Сторінка «Відгуки»

6.1.4 Сторінка «Контакти»

На сторінці «Контакти» описані skype, facebook, vkontakte автора.
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Рисунок 6.4 – Сторінка «Контакти»

6.2 Сторінка з курсом

З головної сторінки можна перейти на сторінку з обраним курсом. На
цій сторінці показаний опис курсу та у лівому меню доступні усі розділи
курсу, лекцій, практичні завдання, тести.
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Рисунок 6.5 – Частина сторінки з описом курсу

Рисунок 6.6 – Частина сторінки з описом теорії курсу

Рисунок 6.7 – Частина сторінки з описом лекції курсу
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Рисунок 6.8 – Частина сторінки з описом практики курсу

Рисунок 6.9 – Частина сторінки з описом тестів курсу
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Рисунок 6.5 – Частина сторінки з реєстрацією

Рисунок 6.5 – Частина сторінки із входом

6.3 Захист сайту

Для захисту сайту зроблено декілька кроків:
1) Дані на захищеному сервері;
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2) Запит до даних іде по захищеному хешу;
3) При заході на сайт завжди перевіряється існування користувача;
4) Сервер відокремлений від клієнту;
5) Змінювати інформацію про курс не можна;
6) Пройшовши курс неможливо змінити результат;

Висновки до розділу 6

Показані скріншоти усіх сторінок ресурсу: «Головна», «Про нас»,
«Відгуки» та «Контакти». Також скріншоти модальних вікон реєстрації нових
користувачів та входу на існуючий аккаунт.
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РОЗДІЛ 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Вступ
Метою даного розділу є дослідження санітарно-гігієнічних умов праці,
умов безпеки праці і пожежної безпеки серверної в якому експлуатуються
персональні комп’ютери. У випадку невідповідності цих умов нормативним
вимогам, розробляються заходи щодо їх оптимізації.
В серверній, що досліджується, відбувається розробка, впровадження та
супроводження програмного забезпечення підприємства. У робочій кімнаті
розташовані 4 ноутбуки та сервер.

7.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації.
Приміщення в якому знаходяться ноутбуки розташоване на першому
поверсі. У серверній відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації. План
приміщення наведений на рисунку 1 та характеристики вказані у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Характеристики приміщення серверної
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Об’єм

Кількісна і візуальна характеристика
5000 (мм) × 6000 (мм) × 2800 (мм)
4 чол.
30 (м2)
84 (м3)

У приміщенні знаходяться 2 ноутбуки Apple MacBook Pro MD101 та 2
ноутбуки Dell Inspiron 3521 та сервер Dell PowerEdge C6100. В таблиці 2
приведені характеристики обладнання.
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Таблиця 7.2 – Характеристики обладнання
Назва

Характеристика

Сервер Dell PowerEdge Процесор: 8x Intel Xeon Quad Core L5420 2.5Ghz Low
C6100
Power Processor
Оперативна пам’ять: 32GB RAM
RAID-контроллер: LSI SAS1068E (Hardware RAID 0, 1, 5)
Корзина: 16 дисков форм-фактора 2.5" по 4x Supermicro
X7DWT-S5023 Serverboard
Габарити (Ш х Д х В): 414 x 717 x 216 мм
Вага: 11.94 кг
Серверна шафа (2 шт.)

Висота: 42U
Глибина: 1000 мм
Ширина: 1000 мм
Стінки: знімні, перфоровані
Максимальне навантаження: 600кг

Ноутбук Apple MacBook Екран: 13.3 глянцевий (1280x800) c LED- підсвічуванням
Pro MD101 (2 шт.)
Процесор: двухядерний Intel Core i5 (2.5 ГГц)
Оперативна пам’ять: 4 ГБ (DDR3 1600 МГц), підтримка
до 16 ГБ
Ноутбук Dell
3521 (2 шт.)

Inspiron Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED HD
Процесор: Intel Pentium 2127U (1.9 ГГц)
Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz

Стул (4 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 600х600х1000 мм

Стіл (4 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 1800х1000х1000 мм

Кондиціонер SAMSUNG Тип: сплит-система.
AQ12UGF
Холодо/Теплопроизв.: 3,5/3,8 кВт. Обогрев/охлаждение:
(2 шт.)
1,053/1,09 кВт.
Габариты наружного блока: 470х660х240 мм. Вес: 25 кг.
Шафа (2 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 400х600х100 мм

Радіатор Summer 120GT

Кількість секцій: 9 секцій
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Потужність: 155 Вт

1) серверна шафа, 2) кабели, 3) ноутбук, 4) стул, 5) стіл, 6) кондиціонер, 7) шафа, 8)
огородження, 9) шумоізоляція

Рисунок 7.1 – План приміщення серверної

Розрахунки показників площі і об'єму на 1 людину вказані у табл. 7.3. У
даному приміщенні норми розміщення та відстаней наведені у табл. 7.4.

Таблиця 7.3- Результати розрахунків
Параметр

Нормовані показн.

Реальні показн.

S1 на 1-го робочого

≥ 6 м2

7,5 м2

V1 на 1-го робочого

≥ 20 м3

21 м3
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Таблиця 7.4 – Норми відстаней
Норма (ДСанПІН
3.3.2.007-98)
1 (м)
Не менше 1 (м)

Параметр
Відстань від комп’ютера до стіни
Прохід

6 (м2)

1 (м)
0,95 (м)
1300 (мм) × 2100
(мм)
1200 (мм) × 2000
(мм)
8 (м2)

1200 (мм)

1500 (мм)

2500 (мм)

3000 (мм)

1500 (мм)

2000 (мм)

Двері

1000 (мм) × 2100 (мм)

Вікно

1200 (мм) × 2000 (мм)

Площа робочого місця з компьютером
Відстань між боковими стінками
моніторів
Відстань між задніми стінками
моніторів
Відстань від сервера до робочго місця

Розміщення

відповідає

Дані параметри

встановленим

нормам площі

та

об’єму

приміщення (див. Табл. 7.4).
7.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Таблиця 7.5 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори ( ГОСТ
12.0.003-74)
Фізичні
Мікроклімат,
освітлення, шум,
електронебезпека,
пожежонебезпека

Хімічні
Паперовий
пил,
випари
клею ПВА

Біологічні Психофізіологічні
Віруси,
відсутні
плісеневі
гриби

7.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення
Затрати енергії складають менше 120 ккал/год., тому вона відноситься
до категорії «Легка–1а».
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Таблиця 7.6 — Джерела і наслідки
Параметри

Джерела

Наслідки

Вологість

- Погана вентиляція приміщення
- Повітря, видихуване людьми

Температура

- Обладнання (сервер, ноутбуки)

Швидкість руху

- Відкрите вікно та двері (протяг)

- Пот краплями
капає зі шкіри і
може попасти на
обладнання
- Можливість
появи крапель у
обладнанні
- Підвищення
температури
знижує
працездатність
людини
- Пластмасові
частини корпусу
ноутбуків та
серверу можуть
поплавитися
- Немає

мікроклімату

повітря

Таблиця 7.7 - Порівняння реальних і нормативних значень (ДСН
3.3.6.042-99)
Температура повітря,
toC

Холодний
період
Теплий
період

Вологість повітря, φ, %

Швидкість руху
повітря, V ,м/с

нормована

фактична

нормована

фактична

нормована

22-24

17-22

40-60

35-55

≤ 0,1

23-25

24-28

40-60

50-67

0,1
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Таблиця 7.8 – Засоби захисту
Технічні
заходи

Вид захисту
У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Заходи
Застосовуються куллери у персональному
комп’ютері (100%)
У холодний період року: опалення радіатор
Summer 120GT. (100%)
У теплий період року: кондиціонер Samsung
AQ12UGF (100%)
Вологе прибирання (50%)
Кондиціювання (50%)
Не передбачені

Організаційні заходи
ЗІЗ

7.2.2 Освітлення
Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на екрані монітору.

Таблиця 7.9 — Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

- Недостатнє місцеве освітлення

- Порушення зору працівника

- Дуже яскраве світло

- Зниження рівня працездатності

Таблиця 7.10 – Порівняння реальних і нормативних значень
Найменш Розряд Підрозді Контраст Характерс Освітленість,
ий розмір зорової л зорової
об'єкта тика фона лк
Характеристика
об'єкта роботи роботи розрізненн
зорової роботи
Норма Фактич
я
розрізнен
на
ня, мм
Середньої
точності

від 0,5
до 1

IV

В

великий

світлий

200
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Таблиця 7.11 – Засоби захисту зору ( ДСанПіН 3.3.2.007-98 )
Вид захисту
У технологічному
Технічні обладнанні
заходи
У приміщенні

Заходи
Фон програми-середовища (IDEA) розробки – чорнобілий, (50%)
шрифт програми – 14 – 16 (пк), 6 – 8 (мм) (35%)
розмір мінімальних об’єктів 3 (пк) – 1 (мм) (25%)
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 2 вікна на
північ (1,2 м × 2,0м), склопакет двокамерний. (50%)
Штучне освітлення: комбіноване (20 ламп 24W HO
G5) (50%)

Організаційні заходи

Вологе прибирання (50%)
підтримання чистоти вікон та світильників (50%)
Не передбачені

ЗІЗ

Таблиця 7.12– Характеристика ламп
Тип ламп

Потужність,

Напруга

Світловий

Вт

мережі, В

потік, лм

24

220

1750

24W HO G5

Розміри лампи, мм
Діаметр,

Довжина

38

55

7.2.3 Шум
Таблиця 7.13 — Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

- Сервер

- Порушення слуху працівника

- Кондиціонер

- Зниження рівня працездатності

- Зовнішній шум

- Втомлюваність і загальна
раздратованість

- Ноутбуки

- Віброакустичний дискомфорт
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Таблиця 7.14 – Порівняння нормованого і фактичного шумів

Джерело шуму

Рівень
звуку Li,
дБА

Час
впливу
звуку ti, ч

Кількість
n, шт

Блок живлення
Foxconn ATX
350W

63

8

4

Кулер процессора
Intel Core Duo 430

18

8

4

Жорсткий диск
120Gb 7200rpm
SATAII

25

8

4

DVD-RW ASUS

50

0,5

4

Зовнішній шум
(вулиця та
внутрішній шум)

35

8

1

Кондиціонер
SAMSUNG
AQ12UGF

30

4

2

Нормований
рівень шуму,
дБА
(ДСН
3.3.6.037-99 )

Фактичний
рівень
шуму, дБА

< 50

85,11

Таблиця 7.15 – Засоби захисту від шуму
Вид захисту
Заходи
Технічні
У
технологічному Кулери для відсутності шуму від перегріву
заходи
обладнанні
(80%)
Відсутні зазори у з’єднаннях (20%)
У приміщенні
Перегородка
серверних
шаф
з
шумоізоляцією (80%)
Шумоізоляція від зовнішнього шуму (20%)
Організаційні заходи
Чистка апаратних частин від пилу (85%)
Перевірка на відсутність зазорів (15%)
ЗІЗ
Не передбачені

Рівень шуму перевищує встановлену норму. Для того, щоб захистити
працівників необхідна перегородка від серверної. Нижче розраховується
товщина перегородки.
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Розрахунок.
LO = 85 дБ — фактичний шум, LД = 50 дБ — норма шуму,
S1 = площа приміщення до звукоізоляційного кожуха (5*6*2.8 (м3))
S0= площа приміщення після звукоізоляційного кожуха (5*6*2.8 (м3))
a0 - коефіцієнт звукопоглинання для деревноструйної плити, a1 - коефіцієнт
звукопоглинання акустичної штукатурки
1) R = LO - Ld - LД = 85 - 10 - 50 = 25 дБ — необхідна звукоізолююча
здатність
2) Ld = 10lg(a0*S0/a1*S1) = 10lg(0.37*30/0.037*30) = 10
Значенню R=25дБ по відповідає стіна товщиною h0 = 12,5 (мм)

1) вязкоеластична полімерна мембрана (2,5 мм),
2) односторонній абсорбуючий войлок (10 мм)

Рисунок 7.2 – Шумоізоляційна перегородка в розрізі

7.3 Електробезпека
Робоче приміщення офісу обладнано двохпроводною однофазною
електричною мережею змінного струму з напругою 220В. Споживачами
електроенергії є ноутбуки, джерела освітлення, сервер, кондиціонери.
Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ-87) приміщення
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по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної небезпеки (табл.
7.17).
Таблиця 7.16 — Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

- Сервер

- Поранення

- Кондиціонер

- Опіки живих тканин

Таблиця 7.17 – Порівняння нормованого і фактичного шумів
Найменування
електроприладу

Ноутбук
Джерела
освітлення
Сервер
Кондиціонер

Нормативне
Фактичне
значення мережі значення мережі
змінного струму змінного струму
(ДСТУ EN
50160:2014)
мережа змінного струму напруги
220±20 В, частоти 50 Гц, граничне
відхилення
частоти
живильної
мережі ± 1%

Споживча
потужність,
Вт\год

100
250
1000
670

Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою, вологість не
перевищує 75%.
Таблиця 7.18 – Засоби захисту від електротравм
Вид захисту
Технічні
норма
заходи

Організаційні
заходи

ЗІЗ

Заходи подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. (30%)
Електричні блоки безпеки. (25%)
Встановлено запобіжники типу «пробка-автомат».
(25%)
Світильники встановлені на висоті 2,8 м. (10%)
Блоки
живлення
комп’ютерів
обладнані
запобіжниками на 2 А (10%)
Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки
безпеки, (80%)
своєчасне навчання і перевірка знань працівників з
питань електробезпеки (20%)
Непередбачені
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7.4 Пожежна безпека при надзвичайних ситуаціях
Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня
вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
У вказаному приміщенні можливі горючі матеріали вказані у табл. 7.19
Таблиця 7.19 – Горючі матеріали
№

Тип матеріалу

Температура горіння

1

Дерево

300 °C

2

Папір

233 °C

3

Поліетилен

310-340 °C

4

ABS-пластик

450 °C

При вказаних горючих матеріалах приведена характеристика приміщення.
Таблиця 7.20 – Характеристика пожежонебезпечності приміщення
(СНІП 2.09.02-85)
Клас пожежі

А2 – горіння твердих речовин, що не
супроводжуються тлінням; Е – горяння
електроустановок під напругою

Клас робочої зони приміщення по
пожежній безпеці

ІІ-ІІа

Вибухопожежонебезпеки приміщення

категорія "В" - пожежонебезпечна

Горючі речовини та матеріали

меблі, що містять деталі з дерева,
пластику і синтетичних тканин, папір,
паркет, пластикові корпуси моніторів.
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Таблиця 7.21 — Джерела і наслідки
Джерела
- Сервер
- Ноутбуки
- Матеріали і речовини, схильні до
займання

Небезпечний фактор
- Коротке змикання
- Загорянна
матеріалів

Наслідки
- Опіки живих тканин
- Виникнення пожежі
- Знищення необхідних
речей

Таблиця 7.22 – Засоби захисту від пожару
Вид захисту

Заходи подолання небезпеки

Технічні заходи

4 вогнегасники ОУ-5. Вільний доступ до мережних рубильників та
вимикачів. Датчик теплової пожежної сигналізації TrueArm
4100U. У коридорі – пожежний кран та рукав. Оповіщувач ИП10123-A1R серії ECO1005 комбінований з пульсуючою індикацією,
що реагує на задимленість та температуру

Організаційні 
заходи

Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про
правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі. Вільний
доступ до вимикача електроживлення.
Не передбачені

ЗІЗ

Рисунок 7.2 – План евакуації з першого поверху при пожежній небезпеці
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Висновки до розділу 7
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що для
задовольнення ДНАОП 0.00.1.31-99 “ Правила охорони праці на час
експлуатації ЕОМ” і ДСанПіН 3.3.2-007-98 “Державні санітарні правила й
норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ” між
праціниками і сервером повинна стояти шлакобетонна стінка з товщиною 22
мм.
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РОЗДІЛ 8 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Вступ
Тема дипломної роботи: “Інтернет ресурс по дистанційному навчанню
на прикладі робототехніки. Представлення курсу, проходження тестів.” Буде
проводитися розробка веб-сайту на якому буде можливість зареєструватися і
прочитавши лекції, пройти практичні завдання та тести.
У даному розділі проводиться оцінка основних характеристик
програмного продукту, що реалізує аналіз проектних ризиків. Для аналізу
обраний

весь

продукт.

Програмний

продукт

написаний

на

мові

програмування Javascript.
В даному розділі проводиться аналіз варіантів реалізації модулю з
метою вибору оптимального, з економічної точки зору. А саме проводиться
функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Обрано саме цей метод аналізу, тому
що ресурс являється новою розробкою на українському ринку.
Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного технікоекономічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій
при оптимальному співвідношенні між їхньою значимістю для споживача і
витратами на їхнє здійснення. Є одним з основних методів оцінки вартості
науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну оцінку
продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. Крім того,
даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв’язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт.
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8.1 Функціональний аналіз
Головна функція F0 – розробка програмного продукту, який дає
найменшу похибку при порівнянні реальних значень цільової змінної та
результуючого значення побудованого багаточлену у відповідній точці.
Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні основні функції
програмного продукту:
Виходячи з основних цілей програмного продукту, що реалізуються,
виділимо його основні функції:
F1 – вибір мови програмування
F2 – вибір методів зберігання інформації
F3 – вибір технології проектування
F4 – виведення результатів
F5 – форма подання результатів.
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів вирішення:
для F1:
а) Мова програмування Java
б) Мова програмування Javascript.
для F2:
а) MongoDB.
б) OracleDB.
для F3:
а) React Js.
б) Angular Js.
для F4:
а) Виведення результатів роботи на екран.
б) Виведення результатів роботи у файл.
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для F5:
а) Виведення результатів роботи у вигляді таблиці
б) Виведення результатів роботи у вигляді графіку
За розглянутими варіантами будуємо морфологічну карту (рис. 8.1).

Рисунок 8.1 – Морфологічна карта

На основі морфологічної карти (рис. 8.1) проведемо якісну оцінку
кожного з варіантів, побудувавши позитивно-негативну матрицю (табл. 8.1).
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Таблиця 8.1 – Позитивно-негативна матриця
Основна
функція

Варіант
реалізації

Переваги

Недоліки

а)

Універсальніший,
кросплатформенний

Займає більше часу при
відладці

б)

Код швидко
виконується,
кросплатформенний

Займає більше часу при
написанні коду

а)

Складність реалізації

Висока точність розрахунків

б)

Простота реалізації

Не дуже висока точність
розрахунків

а)

Висока швидкість
роботи

Складно розпочати розробку

б)

Низька швидкість роботи

Складно розробляти великі
проекти

а)

Швидкий перегляд
потрібної інформації

Інформація не зберігається і
може забутися

б)

Зберігання інформації
для подальшого
використання

Необхідність виділення
пам’яті під файл результатів

а)

Зручніше подальше
використання
результатів

Не наочне подання
результатів

б)

Більша наочність
результатів

Ускладнене подальше
використання результатів

F1

F2

F3

F4

F5

Обґрунтування системи параметрів
На основі функцій програмного продукту, визначених у пункті 2,
виділимо основні його параметри:
Х1 – швидкість обробки інформації, Кб/с
Х2 – інтуїтивна зрозумілість, як користуватись продуктом, %
Х3 – рівень складності алгоритму, %
Х4 – точність розрахунків, %.
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X1: відображає швидкодію операцій залежно від обраної мови
програмування
X2: відображає як швидко користувач ознайомиться з системою
X3: відображає легкість зміни коду продукту при необхідності впроадити
новий функціонал та розмір коду
X4: відображає точність оцінки знань користувачів.
Встановимо граничні значення кожного параметру, а також середнє
отримане та досягнуте значення і занесемо у відповідну таблицю (таблиця
8.2).

Таблиця 8.2 – Основні параметри програми
Значення параметра

Позначення
параметру

Гранично
допустиме
значення

Середнє

Досягнуте

отримане

значення

Швидкість обробки
інформації, Кб/с

Х1

130

300

600

Інтуїтивна
зрозумілість, як
користуватись
продуктом, %

Х2

50

75

87

Х3

50

56

70

Х4

50

85

92

Параметр

Рівень складності
алгоритму, %
Точність розрахунків,
%

За даними табл. 8.2. побудуємо графіки залежності бальної оцінки
параметра від його основного значення (рис. 8.2–8.5).
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Рисунок 8.2 – Швидкість обробки інформації

Рисунок 8.3 – Інтуїтивна зрозумілість
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Рисунок 8.4 – Рівень складності алгоритму

Рисунок 8.5 – Точність розрахунків

Визначення коефіцієнта важливості
Важливість кожного параметра в загальній кількості розглянутих під час
оцінювання параметрів, знаходять за методом попарного порівняння.
Нижче описано, яку кількість експертів необхідно для оцінки.

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
120

Оцінювання проводить експертна комісія із семи осіб. Щоб знайти
коефіцієнт важливості передбачено:
-

визначення рівня важливості параметра через присвоєння різних рангів;

-

перевірити придатність експертних оцінок у подальшому використанні;

-

визначити оцінки попарного пріоритету параметрів;

-

обробити результати і знайти коефіцієнт важливості.

Після детального обговорення й аналізу кожний експерт оцінює рівень
важливості, присвоюючи їм ранг. Результат експертного ранжування наведено в
табл. 8.3.

Таблиця 8.3 – Результат ранжування параметрів
Ранг параметра за Сума Відхи- Квадр.
Позначення
Одиниці
оцінкою експерта рангів, лення, відхиНазва параметра
параметра
вимірювання 1 2 3 4 5 6 7
лення,
Rі
Δі,
(Δ)2
Швидкість
Хl
Кб/с
1 1 2 2 1 2 1
10
-7,5
56,25
роботи
програми
Інтуїтивна
зрозумілість, як
користуватись
продуктом
Рівень
складності
алгоритму
Точність
розрахунків

Х2

Х3

Х4
Всього

n

(n + 1) / 2

%

2 2 1 1 2 1 3

12

-5,5

30,25

%

4 4 4 4 3 3 4

26

8,5

72,25

%

3 3 3 3 4 4 2

22

4,5

20,25

–

10 10 10 10 10 10 10

70

–

179

Можливість використання результатів ранжирування параметрів для
подальших розрахунків визначають на підставі розрахунку коефіцієнта
конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього:
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а) знаходять суму рангів кожного показника (по рядках):
R i = ∑N
l=1 ril ,

де ril- ранг і-го параметра, визначений j-м експертом; N — число
експертів. Перевіряють загальну суму рангів:
Ri =

Nn(n+1)
2

;

б) обчислюють середню суму рангів (Т) за формулою
1
n

T= R i .

в) визначають відхилення суми рангів кожного параметра |Ri| від
середньої суми рангів |Т| = 17,5:
Δi =Ri − T.

Сума відхилень за всіма параметрами має дорівнювати 0;
г) обчислюють квадрат відхилень за кожним параметром (

2
i ) та загальну

суму квадратів відхилень:
S= ∑ni=1 Δ2i =

179

д) знаходять коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою:
12S

W= N2 (n3 −n)=

=0,73

Для програмного продукту має виконуватись W ≥ Wнорм , де Wнорм = 0,67
Відповідно, дані достовірні і можуть бути використані для подальшого
використання. Вагомість параметрів визначають методом попарного їх
порівняння, використовуючи результати оцінок експертів (таб. 8.3, 8.4).
Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 5%). На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:
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′

^a^3 = nbi ′ ,де b′i = ∑nj=1 aij bj
E
∑ b
i=1 i

Таблиця 8.4 – Попарного порівняння параметрів
Експерти
Параметри

Кінцева оцінка Числове значення

1

2

3

4

5

6

7

Хl та Х2

<

<

>

>

<

>

<

<

0,5

Хl та Х3

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

Хl та Х4

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 та Х3

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 та Х4

<

<

<

<

<

<

>

<

0,5

Х3 та Х4

>

>

>

>

<

<

>

>

1,5

Розрахунок вагомості параметрів ПП (Кві) наведено в табл. 5.
Таблиця 8.4 – Розрахунок вагомості параметрів ПП
Параметри

Параметри xj

Перший крок

Другий крок

xi
Хі

Хl

Х2

Х3

Х4

bi

Кві

b′i

К′ві

Хl

1

0,5

0,5

0,5

2,5

0,156

9,25

0,157

Х2

1,5

1

0,5

0,5

3,5

0,219

12,25

0,208

Х3

1,5

1,5

1

1,5

5,5

0,344

21,25

0,360

Х4

1,5

1,5

0,5

1

4,5

0,281

16,25

0,275

16

1

59

1

Всього

Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості кожного варіанту виконання основних функцій
окремо. Абсолютні значення параметрів Х2 (зрозумілість) та X1 (швидкість
обробки інформації) відповідають технічним вимогам умов функціонування
даного ПП.
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Абсолютне значення параметра Х3 (рівень складності алгоритму)
обрано з наступних міркувань: а) для легкої розробки та розширення
функціоналу - 55% та б) для меньших по розміру, але більш складних рішень
- 75%. Абсолютні значення параметра Х4 (точність розрахунків) обрані з міркувань,
що дані будуть усередненими, тобто це значення буде в проміжку від 75% до 81%.
На основі порівняльного аналізу варіантів реалізації функцій за їх перевагами та
недоліками і коефіцієнтами вагомості параметрів обираємо такі найкращі чотири
варіанти:
1) F1a + F2а + F3б + F4a + F5a ;
2) F1a + F2а + F3б + F4a + F5б ;
3) F1a + F2а + F3б + F4б + F5a ;
4) F1a + F2а + F3б + F4б + F5б .
Розрахуємо показники якості ПП за формулою:
K я (j) = ∑ni=1 K bij Bij ,

де Kbij — коефіцієнт вагомості і-го параметра якості в сукупності взятих
для розгляду параметрів якості; Вiј ― оцінка і-го параметра якості j-го
варіанта виробу (в балах); п ― кількість параметрів виробу, взятих для
оцінювання. Результати розрахунків зведемо у таблицю 8.4.
Таблиця 8.4 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації
основних функцій програмного продукту

Основна
функція

Варіант
реалізації

F1

а)

F2

а)

Параметри,
Абсолютне
що приймають
Бальна Коефіцієнт
Коефіцієнт
значення
участь при
оцінка
вагомості
якості
параметра параметра
реалізації
параметра
функції
Хl
Х2
Х4
Х2
Х3
Х4

400
85
75
68
63
79

7
4,5
11
3
6,5
7,5

0,157
0,208
0,275
0,208
0,360
0,275

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

5,06

5,03

Лист
124

Таблиця 8.4 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації
основних функцій програмного продукту (продовження)

Основна
функція

Варіант
реалізації

F3

б)

Параметри,
Абсолютне
що приймають
Бальна Коефіцієнт
Коефіцієнт
значення
участь при
оцінка
вагомості
якості
параметра параметра
реалізації
параметра
функції
Х2
Х3
Х1
Х3
Х4
Х3
Х4
Х1
Х3
Х3

а)
F4
б)
а)
F5
б)

72
55
450
58
81
70
89
590
75
66

3,5
1
8
1,5
8
2,5
10
11
4
1

0,208
0,360
0,157
0,360
0,275
0,360
0,275
0,157
0,360
0,360

1,09
4,00
3,65
3,17
0,36

За даними таблиці 6 визначимо показники рівня якості кожного з
варіантів ПП, використовуючи формулу
K k =Kтр [F1к ]+Kтр [F2к ] + ...+Kтр [F5k ],
де K тр [F1к ] - коефіцієнт якості, показник технічного рівня першої функції
к-го варіанта реалізації основних функцій вибору.
Кк1 = 5,06 + 5,03 + 1,09 + 4,00 + 3,17 = 18,35
Кк2 = 5,06 + 5,03 + 1,09 + 4,00 + 0,36 = 15,54
Кк3 = 5,06 + 5,03 + 1,09 + 3,65 + 3,17 = 18
Кк4 = 5,06 + 5,03 + 1,09 + 3,65 + 0,36 = 15,19.
Найкращим на етапі функціонального аналізу є варіант, якому відповідає
найбільше значення узагальненого показника якості - Кк1 = 18,35.
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8.2 Економічний аналіз варіантів розробки продукту

Розрахунок трудомісткості
Усі чотири варіанти реалізації функцій включають в себе три окремих
завдання:
1) Вибір мови програмування Javascript
2) Використання MongoDB
3) Застосування змінних коефіцієнтів суперпозиції
Варіанти I та II містять ще одне завдання:
4) Виведення результатів роботи на екран
Цьому завданню у варіантах ІІІ і IV відповідає таке:
5) Виведення результатів роботи у файл
Варіанти I та IІI містять інше завдання:
6) Виведення результатів роботи у вигляді таблиці
Цьому завданню у варіантах ІІ і IV відповідає таке:
7) Виведення результатів роботи у вигляді графіку
Розрахуємо трудомісткість розробки ПП. Кожне із семи завдань має такі
параметри:
1)

ступінь новизни задачі Б – розробка типових проектних рішень,

оригінальних задач і систем, які не мають аналогів. Для програми за типовим
рішенням були розроблені оригінальні функції роботи з інтерфейсом
2)

складність алгоритму 1 - алгоритми оптимізації та моделювання

систем і об’єктів
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складність організації контролю вхідної і вихідної інформації 2 -

3)

вхідні дані та документи одноманітної форми і змісту (здійснюється
формальний контроль)
4)

мова програмування – високого рівня

5)

стандартні модулі не використовуються

6)

кількість макетів вхідної інформації – 1, вихідної – 2.

Загальна трудомісткість програмування задач:
T=Tp ⋅ K П ⋅ K СК ⋅ K М ⋅ K СТ ⋅ K СТ.П ,

де Tp = 64 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни Б);
K СК = 1
KМ = 1

(складність контролю вхідної інформації);

(мова програмування високого рівня);

K СТ = 1

(стандартні модулі не використовуються);

K СТ.П = 1.2

(стандартний ПП).
KП =

K1 ⋅m+K2 ⋅n+K3 ⋅p
m+n+p

,

Де K1,K2 ,K3 - поправкові коефіцієнти;
K1 = 2.02
m,n,p

(використовується лише змінна інформація);

- кількість наборів даних ЗІ, ПДІ, БД відповідно.
KП =

K1 ⋅ m
= 2.02
m

Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
T=64 ⋅ 2.02 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1.2 = 155

Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з чотирьох
обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 155 * 5 = 775 людино-годин.
Розрахунок заробітної плати розробника.
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Витрати на оплату праці розробників ПП:
СЗ=Сг·T·(1+HД/100)
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
HД – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, HД = 20%.
У розробці беруть участь два

програміста з окладом 10000 грн.

Визначимо зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг =

10 000+10 000
2∗21∗8

= 59,52 грн.

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
СЗ = 59,52  775  (1+0.2) = 55 354 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот = 55 356 • 0,3677 = 20 354 грн.

Розрахунок собівартості ПП
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 6565 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,45. Вартість одного
комп’ютера – 10 000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 • 6565• 0,45 = 35 451 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 35 451 • (1 + 0,2) = 42 541 грн.
Відрахування на всі види соціального страхування (36.77 % від фонду
оплати праці, 2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп • 0.3677 = 42 541 • 0,3677 = 15 642 грн.
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Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Cа = 0,01На КТМ Цд ,

де Цдог – договірна ціна приладу, грн; Ктм– коефіцієнт, який враховує
витрати на транспортування та монтаж приладу у користувача; На – річна
норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 10000 грн. маємо:
Са = 1,15 • 0,25 • 10000 = 2875 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення
цього нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
Срем = 1,15 • 10000 • 0,05 = 575 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.) tз * nз * Кв
де Дк – календарна кількість днів у році; Дв, Дс – відповідно кількість
вихідних та святкових днів; Дрем – кількість днів планових ремонтів
устаткування; tзм – час зміни; nзм – кількість змін експлуатації пристрою; Кв коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна взяти 0,9); Цен
– тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.4 грн.).
Tеф=(365-10-52×2)×8×0.8×0.6=963.8 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел =Цен ×Р×Tеф
де Р – потужність, Р =0,5 кВт.
Сел = 0,6 × 0,5 × 963.8 = 289.1 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 35 451 • 0,67 = 23 752 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
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Секс = 6565/21/8*0.45*963.8*(1+0,368+0,67)+2875+289,1=37 705 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМГ = Секс / Теф = 37 705/963,8 = 39.1 грн/час.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою програмного
продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу для кожного
обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т • СМГ = 775 • 39.1 = 30 302.5 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз • 0.67 = 55 354 • 0,67 = 37 087.2 грн.
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
СПП=СЗ+СВІД+СМЧ+СНАКЛ
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного
варіанта:
СПП = 55 354 + 15 642 + 30 302.5 + 37 087.2 = 138 385.7 грн.
Розрахунок показників економічної ефективності.
КТЕРj= КТРj /СПП,
де КТРj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта.
Розрахуємо для кожного варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт
техніко-економічного рівня:
КТЕР1 = Ктр1 / СПП= 18,35/ 138 385.7 = 13.26E-05;
КТЕР2 = Ктр2 / СПП= 15,54/ 138 385.7 = 11.22E-05;
КТЕР3 = Ктр3 / СПП= 18/ 138 385.7= 13.0E-05;
КТЕР4 = Ктр4 / СПП= 138 385.7 = 10.97E-05.
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Таким чином, найбільш ефективним є перший варіант реалізації функцій
ПП, який має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня.

Висновки до розділу 8

В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням їх для техніко-економічного обґрунтування розробки методом
функціонально-вартісного аналізу. В результаті виконання аналізу були
виділені основні функції та розглянуто чотири варіанти реалізації
програмного продукту. Після розрахунків собівартості розробки ресурсу
найважливішим критерієм вважалася гнучкість та масштабованість функцій
продукту і оскільки різниця у собівартості всіх варіантів реалізації була
незначна, обраний варіант з точки зору реалізованого функціоналу буде
найоптимальнішим рішенням. Цей варіант передбачає написання програми на
мові програмування Javascript, використання MongoDB, застосування React
Js, виведення результатів роботи на екран та виведення результатів роботи у
вигляді таблиці. При оцінці важливих параметрів майбутньої програми
найбільшу значимість мала корисність інформації та структурованість і
логічність. Собівартість даного програмного продукту складає 138 385.7 грн.
Даний програмний продукт не тільки реалізує в можливість проходитит
тестування, а й також перечитувати лекції, проходити практики, зберігати
результат проходження, реєструватися. В зв’язку з тим, що програмний
продукт достатньо універсальний і легкий в модифікації в майбутньому
можна буде додати ще функціонал. Дистанційне навчання є дуже актуальним,
тому що інформації з кожним разом все більше, а методів її ефективного
фільтрування — немає. Тому ресурс з лекційними матераіалами та курсами —
важливий для фінансування.
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ВИСНОВКИ

У ході роботи розроблено програмний продукт, який значно полегшує
отримання знань за допомогою дистанційного навчання,а також має
можливість реєструватися та можливість автовходу.
Для розробки програмного продукту «Інтернет-ресурс по
дистанційному навчанню на прикладі робототехніки» обрана спіральна
модель життєвого циклу.
Обрана саме ця модель, тому що вона дозволяє контролювати більшу
частину ризиків, а також після завершення повного циклу можна додавати
функціонал частково. У відповідності до мети роботи реалізовано у повному
обсязі наступні задачі:
1) створення сайту, який буде базою для системи навчання
2) заповнення сайту інформацією про автора та продукт
3) створення інтерфейсу системи на мові JavaScript для взаємодії з
користувачем
4) забезпечення взаємодії між клієнтською та серверною частинами
сайту за допомогою RESTful API
5) створення бази даних з користувачами та даними по курсах.
На даному етапі програма повністю протестована та впроваджена.
Оскільки інтернет-ресурс, як і весь сайт слугує частинами Node.js, то сайт
швидкодія сайту шидка. Кожен користувач може зареєструватися на сайті та
має можливість автовходу,а також має можливість проходити курс по
робототехніці.
Дану дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну
атестацію студентів НТУУ «КПІ» [38].
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Додаток А
Дані з опитування користувачів: «Інтернет-ресурс по дистанційному
навчанню»

Рисунок А.1 – Опитування
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Рисунок А.1 ( продовження )
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Рисунок А.1 ( продовження )
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Додаток Б
Код серверної частини:
Конфігурація серверу:
var express = require('express');
var path = require('path');
var favicon = require('serve-favicon');
var logger = require('morgan');
var cookieParser = require('cookie-parser');
var bodyParser = require('body-parser');
var mongoose = require('mongoose');
var cors = require('cors');
var passport = require('passport');
var routes = require('./routes/index');
var api = require('./routes/api');
var User = require('./models/users');
var session = require('express-session');
var app = express();
app.use(cors());

// view engine setup
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'ejs');

// uncomment after placing your favicon in /public
//app.use(favicon(path.join(__dirname, 'public',
'favicon.ico')));
app.use(logger('dev'));
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

//initialize passport
passport.use(User.createStrategy());
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// use static serialize and deserialize of model for passport
session support
passport.serializeUser(User.serializeUser());
passport.deserializeUser(User.deserializeUser());
app.use(cookieParser());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
app.use(session({
secret: 'the princess and the frog',
saveUninitialized: true,
resave: true
}));
app.use(passport.initialize());
app.use(passport.session());
app.use('/', routes);
app.use('/api', api);
// start MongoDB
mongoose.connect('mongodb://admin:qwertygg1993@ds057244.mongolab
.com:57244/diploma');
// catch 404 and forward to error handler
app.use(function(req, res, next) {
var err = new Error('Not Found');
err.status = 404;
next(err);
});
// error handlers
// development error handler
// will print stacktrace
if (app.get('env') === 'development') {
app.use(function(err, req, res, next) {
res.status(err.status || 500);
res.render('error', {
message: err.message,
error: err
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});
});
}

// production error handler
// no stacktraces leaked to user
app.use(function(err, req, res, next) {
res.status(err.status || 500);
res.render('error', {
message: err.message,
error: {}
});
});

module.exports = app;

Код основного серверного роутеру:
var express = require('express');
var router = express.Router();
var path = require('path');

var users = require('../models/controller.users');
var Courses = require('../models/courses');

// Useable functions
// Formatting date to 01:12 at 21/03/2015
function formatTime(){
var date = new Date();

var day = date.getDate();
var monthIndex = date.getMonth();
var year = date.getFullYear();
var hours = date.getHours();
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var minutes = date.getMinutes();

day = (day<10) ? "0"+day : day;
monthIndex = (monthIndex<10) ? "0"+monthIndex : monthIndex;
hours = (hours<10) ? "0"+hours : hours;
minutes = (minutes<10) ? "0"+minutes : minutes;

date = hours+":"+minutes+" at "+day+"/"+monthIndex+"/"+year;
return date;
}
// Capitalizing first letter
function capitalize(txt){
return txt.charAt(0).toUpperCase() +
txt.substr(1).toLowerCase();
}
/* GET users listing. */
router.get('/', function(req, res, next) {
res.send('Here we have API main entrance');
});

// COURSES ROUTES
router.route('/courses')
.get(function(req, res) {
Courses.find(function(err, courses) {
if (err) res.send(err);
res.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
res.json(courses);
});
})
.post(function(req, res) {
var course = new Courses();

course.title = req.body.title.toLowerCase();
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course.description = req.body.description.toLowerCase();
course.author = req.body.author.toLowerCase();
course.chapters = [{
cName: "Intro",
lection: "Text Lection",
practice: "Text Practice",
test: "Text Test",
result: 0
}];
course.dataPublished = formatTime();
course.dataChanged = course.dataPublished;
course.totalResult = 0;

course.save(function(err) {
if (err) res.send(err);
res.json({message: "Course created", course:
course.title, author: course.author})
});
});

router.route('/courses/:title')
.get(function(req, res) {
Courses.findOne({ title: req.params.title },
function(err, course) {
if (err) res.send(err);
res.json(course);
});
})
.put(function(req, res) {
Courses.findOne({ title: req.params.title },
function(err, course) {
if (err) res.send(err);
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if (req.body.title) course.title =
req.body.title.toLowerCase();
if (req.body.description) course.description =
req.body.description.toLowerCase();
if (req.body.author) course.author =
req.body.author;
course.dataChanged = formatTime();
course.save(function(err) {
if (err) res.send(err);
res.json({ message: 'Course
'+course.title+'updated!' });
});
});
})
.delete(function(req, res) {
Courses.remove({
title: req.params.title
}, function(err, course) {
if (err) return res.send(err);
res.json({ message: 'Successfully deleted' });
});
});
router.route('/courses/author/:author')
.get(function(req, res) {
var coursesAll = [];
Courses.find({ author: req.params.author },
function(err, courses) {
if (err) res.send(err);
courses.forEach(function(course){
coursesAll.push(capitalize(course.title));
});
res.json(coursesAll);
});
});
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router.route('/user/register')
.post(users.register);
router.route('/user/login')
.get(users.getLogin)
.post(users.login);

module.exports = router;

Код клієнтської частини:
Код сторінки входу:
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
<head>
<meta charset='UTF-8'>
<title>React Demo</title>
</head>
<body>

<div id='root'></div>

<script
src='http://localhost:8080/client/js/libs/jquery.js'></script>
<script
src='http://localhost:8080/client/js/libs/bootstrap.js'></script
>
<script src='http://localhost:8080/build/bundle.js'
charset='utf-8'></script>
</body>
</html>

Основний код стилізації:
.courseInfo {
> .title {
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> div > .description {
font-size: 18px;
color: black;
margin: 30px 0;
} }}
.section {
> div {
font-size: 16px;
margin-top: 25px;
}}

.form-group {
> label {
line-height: 34px;
}
> .form-control {
width: 80%;
}}

textarea {
width: 50%;
}

.button {
&.disabled {
background-color: lightgray;
}}
.course {
&.-example {
margin-top: 25px;
}}
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Код конфігурації сховища даних на клієнті:
// Libraries and Modules
import React from 'react'
import { render } from 'react-dom'
import createBrowserHistory from
'history/lib/createBrowserHistory'
import { Router, Route, Redirect, IndexRoute } from 'reactrouter'
import { Provider } from 'react-redux';
import configureStore from './store/configureStore'
// Global Containers
import Main from './containers/Main'
import AboutUs from './containers/AboutUs'
import Reviews from './containers/Reviews'
import Contacts from './containers/Contacts'
import NotFound from './containers/NotFound'
// Containers
import Course from './containers/Course'
import Section from './containers/Section'

require('../css/app.scss');
require('../css/myOwn.scss');

const history=createBrowserHistory({ queryKey: false });
const store = configureStore();

function renderDevTools () {
if (__DEBUG_NW__) {
createDevToolsWindow(store);
return null;
} else {
return (
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<DebugPanel top right bottom key='debugPanel'>
<DevTools store={store} monitor={LogMonitor}
visibleOnLoad={false} />
</DebugPanel>
);
}
}
render(
<Provider store={store}>
<Router history={history}>
<Redirect from="/" to="courses" />
<Route path="/" component={Main}>
<Route path="courses">
<Route path=":course" components={{sidebar:
Course}}>
<Route path=":chapter/:section"
components={{section: Section}} />
</Route>
</Route>
<Route path="about" components={{sidebar:
AboutUs}} />
<Route path="reviews" components={{sidebar:
Reviews}} />
<Route path="contacts" components={{sidebar:
Contacts}} />
<Route path="*" components={{sidebar: NotFound}}
/>
</Route>
</Router>
</Provider>,
document.getElementById('root'));
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Код допоміжних функції сховища:
import { createStore, compose, applyMiddleware } from 'redux'
import thunk from 'redux-thunk';
import rootReducer from '../reducers'

let createStoreWithMiddleware;
const middleware = [thunk];

createStoreWithMiddleware = compose(
applyMiddleware(...middleware),
window.devToolsExtension ? window.devToolsExtension() : f =>
f
)(createStore);

export default function configureStore(initialState) {
const store = createStoreWithMiddleware(rootReducer,
initialState)

if (module.hot) {
// Enable Webpack hot module replacement for reducers
module.hot.accept('../reducers', () => {
const nextReducer = require('../reducers')
store.replaceReducer(nextReducer)
})
}

return store
}

Код відповідальний за змінення даних:
import { combineReducers } from 'redux'
import courses from './courses'
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import user from './user'

const rootReducer = combineReducers({
user,
courses
});

export default rootReducer

Код змінення користувача:
import { createReducer } from '../utils';
// Constants
const LOGINING_USER = "LOGINING_USER";
const LOGIN_USER_SUCCESS = "LOGIN_USER_SUCCESS";
const LOGIN_USER_FAILED = "LOGIN_USER_FAILED";
const ADD_USER = "ADD_USER";
const LOGOUT_USER = "LOGOUT_USER";

// Reducers
const initialState = {
error: null
};

export default createReducer(initialState, {
[LOGINING_USER]: () => ({

isLoading: true,
error: null
}),
[LOGIN_USER_SUCCESS]: (state, { data: { user } }) => ({
username: user.username,
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firstname: user.firstname,
isLoading: false
}),
[LOGIN_USER_FAILED]: (state, { data: { error } }) => ({
isLoading: false,
error
}),
[LOGOUT_USER]: () => ({
username: '',
firstname: ''
}),
[ADD_USER]: (state, { data: { user } }) => ({
username: state.username,
name: state.name,
email: state.email,
isLoading: false
})
});

// Actions
// LOGIN USER
export function logining() {
return { type: LOGINING_USER }
}

export function loginUserSuccess(user) {
return {
type: LOGIN_USER_SUCCESS,
payload: { data: { user } }
}
}
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export function loginUserFailed(error) {
return {
type: LOGIN_USER_FAILED,
payload: { data: { error } }
}
}
// LOG OUT
export function logOut(){
return { type: LOGOUT_USER

}

}

// ADD USER
export function addUser(user) {
return {
type: ADD_USER,
payload: { data: user }
}
}

// AJAX requests

// LOGIN NEW USER

export function checkUser(user) {
return dispatch => {
dispatch(logining());
$.ajax({
type: 'POST',
data: {
"username": user.username,
"password": user.password
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},
url: 'http://localhost:3000/api/user/login',
success: function(json) {
if (!json.user) {
dispatch(loginUserFailed(json));
} else {
dispatch(loginUserSuccess(json.user));
}
},
error: function(e) {
dispatch(loginUserFailed(e));
}
});
}
}
// ADD USER
export function createNewUser(user) {
return dispatch => {

dispatch(logining());
if (!user) {
dispatch(loginUserFailed('No such user'));
} else {
$.ajax({
type: 'POST',
data: {
"username": user.username,
"password": user.password,
"firstname": user.firstname
},
url: 'http://localhost:3000/api/user/register',
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success: function(json) {

dispatch(loginUserSuccess(json.user));
},
error: function(e) {
dispatch(loginUserFailed(e));
}
});
}
}
}

Код змінення курсів:
import { createReducer } from '../utils';
// Constants
const GET_COURSES = "GET_COURSES";
const LOADING_COURSES = "LOADING_COURSES";

const SET_CURRENT_COURSE = "SET_CURRENT_COURSE";

// Reducers
const initialState = {
courses: [],
isLoaded: false,
currentCourse: {},
total: 0
};

export default createReducer(initialState, {
[LOADING_COURSES]: () => ({
isLoaded: false
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}),
[GET_COURSES]: (state, { data }) => ({

courses: data,
isLoaded: true,
total: data.length
}),
[SET_CURRENT_COURSE]: (state, { data }) => ({
currentCourse: data
})
});

// Actions
export function takingCourses() {
return {
type: LOADING_COURSES
}
}

export function getCourses(courses) {
return {

type: GET_COURSES,
payload: { data: courses }
}
}

export function setCurrentCourse(course) {
return {
type: SET_CURRENT_COURSE,
payload: { data: course }
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}
}
// AJAX requests

export function fetchCourses() {
return dispatch => {
dispatch(takingCourses());
$.ajax({
type: 'GET',
url: 'http://localhost:3000/api/courses',
success: function(json) {
dispatch(getCourses(json));
},
error: function(e) {
alert(e.message);} });}}

Код головної сторінки:
import React, {Component, PropTypes} from 'react'
import {Link, IndexLink} from 'react-router'
import { connect } from 'react-redux';
import { checkUser, createNewUser, logOut } from
'../reducers/user';
import { fetchCourses } from '../reducers/courses';
import { capitalize } from '../utils';

const mapStateToProps = (state) => ({
user: state.user,
courses: state.courses.courses
});

export class Main extends Component {
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static propTypes = {
dispatch: PropTypes.func.isRequired,
user: PropTypes.object,
courses: PropTypes.array
};

static defaultProps = {
user: {}
};

constructor() {
super();
this.state = {}; }

componentWillMount() {
window.total = 0;
this.props.dispatch(fetchCourses());
localStorage.getItem('username') &&
this.props.dispatch(checkUser({
username: localStorage.getItem('username'),
password: localStorage.getItem('password')
}));
}

renderCoursesTitles() {
const {courses} = this.props;
return (
<ul>
{courses.map(course => (
<Link to={`/courses/${course.title}`}
key={course.title}>
<li>{course.title === 'robotics' &&

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
160

'Робототехника'}</li>
</Link>)
)}
<li>Нанотехнологии</li>

<li>Программирование на Javascript</li>
<li>Веб-технологии</li>
<li>Психология</li>
<li>Экономика</li>
<li>Математика</li>
</ul>
)
}

renderCourses() {
const {courses} = this.props;
return (
<ul>
{courses.map(course => (
<div key={course._id} className="course">
<h2>{course.title === 'robotics' &&
'Робототехника'}<small> создан {course.author}</small></h2>
<div className="published">Опубликован:
{course.dataPublished}</div>
<div>Обновлен:
{course.dataChanged}</div>
<p>{capitalize(course.description)}</p>
<Link to={`/courses/${course.title}`}
key={course.title}
className="button -describe">
<li>Перейти к курсу</li>
</Link>
</div>
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))}
<div className="course -example">
<h2>Нанотехнологии<small> создается
Alena</small></h2>
<div className="published">Опубликован: Не
опубликован</div>
<div>Обновлен: Не обновлен</div>
<p>Данный курс предназначен для тех, кто владеет
основной информацией по теории и
планирует научиться использовать знания на
практике.</p>
<li className="button disabled">Перейти к
курсу</li>
</div>
<div className="course -example">
<h2>Программирование на Javascript<small>
создается

Alex</small></h2>
<div className="published">Опубликован: Не
опубликован</div>
<div>Обновлен: Не обновлен</div>
<p>Данный курс предназначен для тех, кто владеет
основной информацией по теории и
планирует научиться использовать знания на
практике.</p>
<li className="button disabled">Перейти к
курсу</li>
</div>
<div className="course -example">
<h2>Веб-технологии<small> создается
Maylo</small></h2>
<div className="published">Опубликован: Не
опубликован</div>
<div>Обновлен: Не обновлен</div>
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<p>Данный курс предназначен для тех, кто владеет
основной информацией по теории и
планирует научиться использовать знания на
практике.</p>
<li className="button disabled">Перейти к
курсу</li>
</div>
<div className="course -example">
<h2>Психология<small> создается
Merimor</small></h2>
<div className="published">Опубликован: Не
опубликован</div>
<div>Обновлен: Не обновлен</div>
<p>Данный курс предназначен для тех, кто владеет
основной информацией по теории и
планирует научиться использовать знания на
практике.</p>
<li className="button disabled">Перейти к
курсу</li>
</div>
<div className="course -example">
<h2>Экономика<small> создается
Alena</small></h2>
<div className="published">Опубликован: Не
опубликован</div>
<div>Обновлен: Не обновлен</div>
<p>Данный курс предназначен для тех, кто владеет
основной информацией по теории и
планирует научиться использовать знания на
практике.</p>
<li className="button disabled">Перейти к
курсу</li>
</div>
<div className="course -example">
<h2>Математика<small> создается
Sherlock</small></h2>
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<div className="published">Опубликован: Не
опубликован</div>
<div>Обновлен: Не обновлен</div>

<p>Данный курс предназначен для тех, кто владеет
основной информацией по теории и
планирует научиться использовать знания на
практике.</p>
<li className="button disabled">Перейти к
курсу</li>
</div>
</ul>
)
}
creatingUser() {
const user = {
username: this.refs.usernameSign.value,
password: this.refs.passwordSign.value,
firstname: this.refs.nameSign.value
};
this.props.dispatch(createNewUser(user));
}

login() {
const {isLoading, username} = this.props.user;
const user = {username: this.refs.usernameLog.value,
password: this.refs.passwordLog.value};
this.props.dispatch(checkUser(user));
}

logOut() {
localStorage.setItem('username', '');
localStorage.setItem('password', '');
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this.props.dispatch(logOut());
}
render() {
const { sidebar, user } = this.props;
if (user.error && user.error.message) {
alert(user.error.message);
}
user.username && $('#myModalLogin').modal('hide') ||
$('#myModalSignin').modal('hide');
if (!user.isLoading && user.username) {
if (this.refs.usernameLog.value){
localStorage.setItem('username',
this.refs.usernameLog.value);
localStorage.setItem('password',
this.refs.passwordLog.value);
this.refs.usernameLog.value = '';
this.refs.passwordLog.value = '';
}

if (this.refs.usernameSign.value){
localStorage.setItem('username',
this.refs.usernameSign.value);
localStorage.setItem('password',
this.refs.passwordSign.value);
this.refs.usernameSign.value = '';
this.refs.passwordSign.value = '';
this.refs.nameSign.value = '';
}
}

return (
<div>
<div id="header-wrapper">
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<div id="header" className="containerfluid">
<div id="logo">

<h1><IndexLink to="/"
activeClassName="current_page_item">AL Courses</IndexLink></h1>
</div>
<div id="menu">
<ul>
<li><IndexLink to="/courses"
activeClassName="current_page_item">Курсы</IndexLink></li>
<li><Link to="/about"
activeClassName="current_page_item">О нас</Link></li>
<li><Link to="/reviews"
activeClassName="current_page_item">Отзывы</Link></li>
<li><Link to="/contacts"
activeClassName="current_page_item">Контакты</Link></li>
</ul>
</div>

<div id="login">
{!user.username ? <ul>
<li><a href="" data-toggle="modal"
data-target="#myModalLogin" >Войти</a></li>
<li><a href="" data-toggle="modal"
data-target="#myModalSignin">Зарегистрироваться</a></li>
</ul> : <ul>
<li><a href="#">Привет,
{user.firstname}</a></li>
<li><IndexLink to="/courses"
activeClassName="current_page_item"
onClick={this.logOut.bind(this)}>Выйти</IndexLink></li>
</ul>}

<div className="modal fade"
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id="myModalLogin" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
<div className="modal-dialog"
role="document">
<div className="modal-content">

<div className="modal-header">
<button type="button"
className="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">&times;</span></button>
<h4 className="modal-title"
id="myModalLabel">Войти</h4>
</div>
<div className="modal-body">
<div className="form-group">
<label
htmlFor="exampleInputEmail1">Логин:</label>
<input ref="usernameLog"
type="text" className="pull-right form-control"
id="exampleInputEmail1" placeholder="Username" />
</div>
<div className="form-group">
<label
htmlFor="exampleInputPassword1">Пароль:</label>
<input ref="passwordLog"
type="password" className="pull-right form-control"
id="exampleInputPassword1" placeholder="Password" />
</div>
</div>
<div className="modal-footer">
<button type="button"
className="btn btn-default" data-dismiss="modal">Отмена</button>
<button type="button"
className="btn btn-primary"
onClick={this.login.bind(this)}>Войти</button>
</div>
</div>
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</div>
</div>

<div className="modal fade"
id="myModalSignin" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
<div className="modal-dialog"
role="document">
<div className="modalcontent">
<div className="modalheader">
<button type="button"
className="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">&times;</span></button>
<h4 className="modaltitle" id="myModalLabel">Зарегистрироваться</h4>
</div>
<div className="modalbody">
<div className="formgroup">
<label
htmlFor="exampleInputEmail2">Логин:</label>
<input
ref="usernameSign" type="text" className="pull-right formcontrol" id="exampleInputEmail2" placeholder="Username" />
</div>
<div className="formgroup">
<label
htmlFor="exampleInputPassword2">Пароль:</label>
<input
ref="passwordSign" type="password" className="pull-right formcontrol" id="exampleInputPassword2" placeholder="Password" />
</div>
<div className="formgroup">
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<label htmlFor="exampleInputName2">Имя:</label>
<input ref="nameSign"
type="text" className="pull-right form-control"
id="exampleInputName2" placeholder="Name" />
</div>
</div>
<div className="modalfooter">
<button type="button"
className="btn btn-default" data-dismiss="modal">Отмена</button>
<button type="button"
className="btn btn-primary"
onClick={::this.creatingUser}>Зарегистрироваться</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div></div>

{sidebar || <div>
<div id="header-featured"></div>
<div id="banner-wrapper">
<div id="banner" className="container">
<h2>Бесплатные онлайн курсы
созданные для вашего успеха</h2>
<span>На этом сайте вы можете
создавать курсы для всех, а также проходить курсы других</span>
</div>
</div>

<div id="wrapper">
<div id="page">
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<div>
<div id="courses">
<p>Курсы</p>
{this.renderCoursesTitles()}
</div>

<div id="content">
<div className="title">
<h2>Доступные курсы</h2>
<span
className="byline">Выбирайте курс и проходите его!</span> </div>
{this.renderCourses()}
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>}

<div id="copyright" className="container">
<p>Copyright &copy; 2016. All rights
reserved. | Photos by <a href="http://google.com/">Google</a> |
Design by <a href="http://templated.co"
rel="nofollow">TEMPLATED</a> &
<a
href="https://github.com/alexisinwork" rel="nofollow"> Alex
Kuhtin</a>.</p>
</div>
</div>
)
}
}

export default connect(mapStateToProps)(Main);
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Код сторінки «Про нас»:
import React, {Component, PropTypes} from 'react'

class AboutUs extends Component {
render() {

return (
<div>
<div id="header-featured-about"></div>
<div id="banner-wrapper">
<div id="banner" className="container">
<h2>Мы расскажем вам кое-что о нас</h2>
<span>Вы найдете здесь информацию о наших
курсах</span>
</div>
</div>

<div id="wrapper">
<div id="page">
<div id="content" className="-leftmargined">
<p>Это <strong>Al Courses</strong>,
свободный, полностью соответствующий стандартам веб-сайт для
прохождения онлайн-курсов,
разработанный <a
href="https://ua.linkedin.com/in/alexkuhtin" rel="nofollow">ALEX
KUHTIN</a>.
На этом сайте вы можете проверить в
левой панели на странице "Курсы" все доступные курсы и пройти
его, нажав на нее.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
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)
}
}

export default AboutUs

Код сторінки «Контакти»:
import React, {Component, PropTypes} from 'react'

class Contacts extends Component {
render() {
return (
<div>
<div id="header-featured-contacts"></div>
<div id="banner-wrapper">
<div id="banner" className="container">

<h2>Все возможные способы связи с
нами</h2>
<span>Ниже вы можете прочесть всю
необходимую информацию</span>
</div>
</div>

<div id="wrapper">
<div id="page">
<div id="content" className="-leftmargined">
<p><b>Телефон:</b> +38 (063) 155-1324</p>
<p><b>Почта:</b>
alexkuhtin1995@gmail.com</p>
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<p><b>Skype:</b> alex_kuhtin</p>
<p><b>LinkedIn:</b> <a
href="https://ua.linkedin.com/in/alexkuhtin">alexkuhtin</a></p>
<p><b>Github:</b> <a
href="https://github.com/alexisinwork">alexkuhtin</a></p>
</div>
</div>

</div>
</div>
)
}
}

export default Contacts

Код сторінки «Відгуки»:
import React, {Component, PropTypes} from 'react'

class Reviews extends Component {
render() {
return (
<div>
<div id="header-featured-reviews"></div>
<div id="banner-wrapper">
<div id="banner" className="container">
<h2>Немного отзывов о нашем сервисе</h2>
<span>Вы можете читать или оставлять
отзывы о нашем сервисе</span>
</div>
</div>
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<div id="wrapper">
<div id="page">
<div id="content" className="-leftmargined">
<p>Когда будут сделаны первые отзывы
о нашем сервисе здесь вы сможете их увидеть<br />

или оставить свой отзыв, который
честно будет описывать нашу систему.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
)
}
}

export default Reviews

Код, який показується якщо сторінки немає:
import React, {Component, PropTypes} from 'react'

class NotFound extends Component {
render() {

return (
<div id="wrapper" className="-NOT-FOUND">
<div id="page">
<div id="content">
<div className="title">
<h2>Извините, но такой страницы у нас нету!</h2>
<br />
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<p>Это сайт <strong>Al Courses</strong>,
бесплатная система для прохождения курсов, созданная
<a href="https://ua.linkedin.com/in/alexkuhtin"
rel="nofollow">Alex Kuhtin</a>.
На этом сайте вы можете проверить доступные
курсы и пройти их.</p>
<br />

<a href="/courses" className="button">Вернуться на
главную</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
)
}
}
export default NotFound

Код, який відповідає за показ інйормації про курс:
import React, {Component, PropTypes} from 'react'
import { connect } from 'react-redux'
import { capitalize } from '../utils'
import {Link, IndexLink} from 'react-router'
import { checkUser } from '../reducers/user'
import { fetchCourses } from '../reducers/courses'

const mapStateToProps = (state) => ({
user: state.user,
courses: state.courses.courses,
isLoaded: state.courses.isLoaded
});
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export default class Course extends Component {

static propTypes = {
dispatch: PropTypes.func.isRequired,
user: PropTypes.object,
courses: PropTypes.array,

isLoaded: PropTypes.bool
};

static defaultProps = {
user: {},
courses: [],
isLoaded: false
};

constructor() {
super();
this.state = {};
}

componentDidMount() {
this.props.dispatch(fetchCourses());
}

renderChapter(name) {
var ruName = '';
switch (name){
case 'Chapter1':
ruName = 'Обзор';
break;
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case 'Chapter2':
ruName = 'Программирование моторов: команда Move';
break;
case 'Chapter3':
ruName = 'Состояния и события. Сенсоры';
break;
case 'Chapter4':

ruName = 'Циклы';
break;
case 'Chapter5':
ruName = 'Ветвление в NXT-G';
break;
case 'Chapter6':
ruName = 'Создание собственных блоков. Подпрограммы: My
block';
break;
case 'Chapter7':
ruName = 'Переменные и константы';
break;
case 'Chapter8':
ruName = 'Потоки';
break;
case 'Chapter9':
ruName = 'Управление движением робота при помощи системы
с отрицательной обратной связью';
break;
}
return ruName;
}

render() {
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const { params, isLoaded, courses, section } = this.props;
const course = courses.filter(course => course.title ===
params.course)[0];

return (
<div>
<div id="banner-wrapper">
<div id="banner" className="container">

<h2>Вся информация по курсу</h2>
<span>На этой странице вы будете проходить ваш
курс</span>
</div>
</div>

{isLoaded && <div id="wrapper">
<div id="page">
<div>
<div id="courses">
<p>{course.title === 'robotics' &&
'Робототехника'}</p>
<ul>
<Link to={`/courses/${course.title}`}
key={course.title}>
<li>Описание</li>
</Link>
<Link
to={`/courses/${course.title}/Overview/theory`}
key={course.theory}>
<li>Общая информация курса</li>
</Link>
{course.chapters.map((chapter, index) =>
{return <div key={chapter.cName}>
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<li>Часть {index+1}:
{this.renderChapter(chapter.cName)}
<ul className="chapter">
<Link
to={`/courses/${course.title}/${chapter.cName}/lection`}>
<li>Лекция</li>
</Link>
<Link
to={`/courses/${course.title}/${chapter.cName}/practice`}>
<li>Практика</li>

</Link>
<Link
to={`/courses/${course.title}/${chapter.cName}/test`}>
<li>Тесты</li>
</Link>
</ul>
</li>
</div>
})}
</ul>
</div>
<div id="content" className="courseInfo">
<div className="title">
{section || <div>
<h2>Описание</h2>
<p
className="description">{course.description}</p>
</div>}
</div>
</div>
</div>
</div>
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</div>}
</div>)
}
}

export default connect(mapStateToProps)(Course);

Код, відповідний за показ лекції/практики/тестів/опису курсу:
// Import React and HelloText class
import React, {Component, PropTypes} from 'react';

import { connect } from 'react-redux'
import { setCurrentCourse } from '../reducers/courses'
import { capitalize } from '../utils'

const mapStateToProps = (state) => ({
courses: state.courses.courses
});

export default class Section extends Component {

constructor() {
super();
this.state = {canOpen: false};
}

static propTypes = {
dispatch: PropTypes.func.isRequired,
courses: PropTypes.array
};

БС42с.4205.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
180

static defaultProps = {
courses: []
};

nextSection(s, ch, n, c) {
this.setState({ isOpen: false });
window.scrollTo(0, 100);
switch (s) {
case 'lection':
history.pushState({}, 'lection', 'practice');

break;
case 'practice':

history.pushState({}, 'practice', 'test');
break;
case 'test':
this.nextChapter(ch, n, c);
break;
}
}

nextChapter(ch, n, c){
window.result = 0;
var co = c[0];
$("input[name='q1']").each(function() {
if (this.checked) if (this.value == co.answers[0])
window.result += 1;
});
$("input[name='q2']").each(function() {
if (this.checked) if (this.value == co.answers[1])
window.result += 1;
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});
$("input[name='q3']").each(function() {
if (this.checked) if (this.value == co.answers[2])
window.result += 1;
});
$("input[name='q4']").each(function() {
if (this.checked) if (this.value == co.answers[3])
window.result += 1;
});
$("input[name='q5']").each(function() {
if (this.checked) if (this.value == co.answers[4])
window.result += 1;

});
if (!window.result) window.result = 0;
window.total += window.result;

$("input[type='radio']").each(function() {
$(this).attr('disabled', 'disabled');
});
if (n < ch.length) {
alert('Результат: ' + window.result + ' из 5. Перейдите к
следующей части, нажав на следующую лекцию!');
} else {
if (window.total<5){
var bal = 'Курс не пройден.';
} else if (window.total >= 5 && window.total <= 10) {
var bal = 'Курс пройден удовлетворительно.';
} else {
var bal = 'Курс пройден на отлично.';
}
alert('Общий результат: ' + window.total + ' из ' +
5*ch.length + '. ' + bal);
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}
}

checkAnswer() {
$('textarea').each(function(){
$(this).attr('disabled', 'disabled');
});
this.setState({ isOpen: true });
$('html, body').animate({
scrollTop: $('#answers').offset().top
}, 10);
}

renderInfo(c, s){
var ruC = '', ruS = '';
switch (c){
case 'Chapter1':
ruC = 'Часть 1';
break;
case 'Chapter2':
ruC = 'Часть 2';
break;
case 'Chapter3':
ruC = 'Часть 3';
break;
case 'Chapter4':
ruC = 'Часть 4';
break;
case 'Chapter5':
ruC = 'Часть 5';
break;
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case 'Chapter6':
ruC = 'Часть 6';
break;
case 'Chapter7':
ruC = 'Часть 7';
break;
case 'Chapter8':
ruC = 'Часть 8';
break;
case 'Chapter9':

ruC = 'Часть 9';
break;
}
switch (s){
case 'lection':
ruS = 'Лекция';
break;
case 'practice':
ruS = 'Практика';
break;
case 'test':
ruS = 'Тесты';
break;
}
return ruC + ': ' + ruS
}

checkInfo(course) {
const {params} = this.props;
var indexCourse = '';
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const chapter = course.chapters.filter((chapter, index) => {
if (chapter.cName === params.chapter) {
indexCourse = index;
return chapter;
}
});
return [chapter[0], indexCourse];
}

render() {
const { params, courses } = this.props;
const course = courses.filter(course => course.title ===
params.course)[0];

if (params.section === 'theory'){
return <div dangerouslySetInnerHTML={{__html:
course.theory}} />
}

const chapter = this.checkInfo(course);
const nextCourseName = chapter[1]+1;

return (<div>
<h2>{this.renderInfo(chapter[0].cName,
params.section)}</h2>
<div className="description"
dangerouslySetInnerHTML={{__html: chapter[0][params.section]}}
/>
<div id="answers">
{this.state.isOpen && <span>
<p>Результати:</p>
<textarea>
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Навчився вкючати блок, ставити гучність динаміків,
вивчив різні варіанти автовключення. Навчився видаляти та
створювати профілі.
Вивчив спливаючі підказки блоків палітри 'Common'.
Створив нову програму Eyes, в якій на екрані NXT будуть
зображені очі, що дивляться наліво-направо.
</textarea>
<p>Висновки:</p>
<textarea>
Система NXT легка у користуванні та ефективна для
рішення задач по робототехніці.

</textarea>
</span>}
</div>
{<a href="#" className="button pull-right"
onClick={this.nextSection.bind(this, params.section,
course.chapters, nextCourseName, chapter)}>{params.section !==
'test' ? 'Дальше' : 'Показать результат'}</a>
}
{params.section === 'practice' &&
<a href="#" className="button pull-right -right-margined"
onClick={this.checkAnswer.bind(this)}>Проверить</a>}
</div>)
}
}

export default connect(mapStateToProps)(Section);
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