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Анотацiя
В доповiдi розглядаються питання використання Iнтернет-технологiй для пiдвищення якостi вивчення мов

програмування. Запропоновано пiдходи до вдосконалення електронних версiй лабораторних робiт на прикладi
конкретної дисциплiни. Наведено алгоритм диференцiацiї результатiв Iнтернет-пошуку за запитом про про-
грамування.

The report covers the issues of Internet technologies usage to improve the quality of programming languages learni-
ng. Approaches to the improvement of the electronic versions of laboratory works on the example of some particular
subject are proposed. Besides, there was developed the algorithm of differentiating of the Internet search result for the
query on programming.

Вступ
Сучаснi знання стають все бiльше технологiчними. Сьогоднi практично кожна дисциплiна у вищих на-

вчальних закладах викладається з використанням рiзних технологiй та Iнтернет-ресурсiв, починаючи з
використання рiзних пошукових систем для отримання нової iнформацiї, навчання за електронними пiд-
ручниками та закiнчуючи колективним розв’язанням технiчних задач за допомогою Iнтернет спiльноти.
Авторами розглядається декiлька питань, що виникають пiд час викладання мов програмування. Пер-
шим питанням є пiдвищення зацiкавленостi студентiв у вивченнi скриптових мов програмування, що є
базою для написання сценарiїв у Web-сторiнках та знання яких є просто незамiнним в роботi системних
адмiнiстраторiв малих та великих пiдприємств. Другим питанням є питання диференцiацiї iнформацiї з
теоретичних аспектiв та практичного застосування мов програмування, що отримується з Iнтернету.

Перше питання було дослiджено на прикладi викладання дисциплiни «Основи системотехнiки в КСУ»,
що викладається у Вiнницькому нацiональному технiчному унiверситетi для студентiв спецiальностi «Си-
стемна iнженерiя», другого року навчання. Мова програмування, для якої проводились дослiдження –
VBScript. Мова VBScript використовувалась пiд час виконання лабораторних робiт з дисциплiни. Ця мо-
ва є мовою iнтерпретованого типу, тобто трансляцiя з цiєї мови вiдбувається в режимi iнтерпретацiї, а не
компiляцiї. Головною особливiстю є те, що будь-якi помилки в кодi програми можна виявити тiльки на
етапi виконання, що ускладнює процес вивчення та розробки. Iнтерпретатор цiєї мови вбудовується в усi
Web-браузери, а вихiдний код пишеться у звичайному текстовому файлi з розширеннями .vb та .vbs[1].
Пiд час проведення лабораторних робiт було також виявлено, що студентам достатньо важко виконувати
лабораторнi роботи, читаючи текст завдання в одному вiкнi, пишучи програмний код в текстовому реда-
кторi та запускаючи файл на виконання з командного рядка або у файловому менеджерi. Такий процес
роботи виявився досить обтяжливим, що не сприяло якостi вивчення матерiалу та стало поштовхом для
розробки нового програмного продукту. З метою усунення вказаної незручностi всi ресурси курсу було
перенесено у html формат. Кожна лабораторну роботу було виконано у формi Web-сторiнки, в нижнiй
частинi якої розташовувався VBScript-редактор, що дозволяє набирати код програми, запускати код на
виконання та зберiгати свою роботу на диску. На рисунку 1 представлено зовнiшнiй вигляд розробки.

Рисунок 1 - Електронна версiя лабораторної роботи

Другим питанням, на яке звернули свою уваги автори, є питання пiдвищення ефективностi пошуку iн-
формацiї про мови програмування в Iнтернетi. Завдяки використанню Iнтернету, розробник програмного
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забезпечення може отримати останнi версiї вихiдних кодiв мови програмування, набори засобiв розробки,
службових утилiт i документацiї. Також можна отримати пiдтримку вiд спiльноти розробникiв у вирi-
шеннi певних проблем, та отримати додатковi компоненти, що можуть полегшити процес розробки.

При пошуку в Iнтернетi постає проблема вибору серед безлiчi документiв необхiдної i, головне, акту-
альної iнформацiї. Пошуковi системи при видачi результатiв використовують рiзнi критерiї їх сортування,
наприклад, такi як сортування по «розкрученостi» (Google – PageRank, Яндекс – ТIЦ, bing – Tiger) i «со-
цiальний пошук»[2]. Отже «розкрученi» або найбiльш рекомендованi друзями сайти будуть показуватися
вище. Iншою проблемою яка постає пiд час вивчення певної теми є змiшування рiзноманiтних ресурсiв
при видачi результатiв пошуку, що зазвичай несуть рiзне призначення. Так при вивченнi мов програму-
вання на офiцiйних сайтах з певної мови можна отримати повну документацiю, на форумах запитати або
знайти рiшення рiзноманiтних проблем, в блогах – знайти певнi рекомендацiї з вивчення та додатковi
iнструменти розробки.

Для розв’язання задачi диференцiацiї результатiв пошуку, що були отриманi на основi пошукових си-
стем, було розроблено програмний модуль, що орiєнтовано на вивчення конкретної мови програмування.
Для автоматичного аналiзу сайтiв, отриманих з результатiв пошуку та їх класифiкацiї по типам ресурсiв
можна використовувати декiлька пiдходiв. Глибокий та бiльш точний аналiз можна здiйснити, використо-
вуючи методологiю «Web Mining»[3] - окремий випадок застосування методiв та алгоритмiв Data Mining
для виявлення та пошуку залежностей та знань в мережi iнтернет. Основна цiль Web Mining – це збiр
даних (парсiнг) з подальшим збереженням в необхiдному форматi. Є декiлька пiдходiв до отримання
даних[4]:

1. Аналiз DOM дерева.
2. Парсiнг стрiчок.
3. Використання регулярних виразiв.
4. XML парсiнг.
5. Вiзуальний пiдхiд.

Недолiком цiєї методологiї є значна складнiсть реалiзацiї. Авторами запропоновано бiльш простий
метод бiльш простий метод, що заснований на синтаксичному розборi адрес ресурсiв. Всi ресурси, що
отримуються з результатiв пошуку, було розподiлено на 6 груп: документацiя, wiki-сайти, блоги, форуми,
статтi та iнше. Програмний модуль був написаний на мовi програмування javascript з використанням
бiблiотеки jQuery. Спрощений алгоритм роботи цього програмного модулю наведено далi:

Таким чином, можна зробити висновок, що використання описаних розробок може пiдвищити якiсть
та успiшнiсть навчання студентiв при викладаннi дисциплiн, пов’язаних з вивченням та використанням
мов програмування.
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