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Вступ
Останнiм часом ми маємо можливiсть спостерiгати все бiльший розви-

ток iнформацiйних технологiй в Українi. Комп’ютер посiв дуже важливе
значення в життi людини i став фундаментом нових якiсних змiн в свiтi.
Така тенденцiя викликана не тiльки бажанням крокувати в ногу з ча-
сом, а перш за все зручнiстю та ефективнiстю застосування комп’ютерних
технологiй в роботi, навчаннi, побутi, тощо. Еволюцiя автоматизованих
виробничих, органiзацiйно-технiчних, технологiчних, економiчних та iн-
ших систем веде до створення сучасних автоматизованих учбових мiсць
(АУМ) (рис. 1) з використанням комп’ютерних технологiй вiдображення
i подання iнформацiї процесу навчання. На даний час майже не iснує
розроблених АУМ, якi б повнiстю задовольняли вимогам подання мате-
рiалу з врахуванням iндивiдуальних особливостей студентiв у вивченнi
матерiалу, наявностi систем контролю знань з метою пiдвищення креа-
тивного мислення, а також систем розширеного пошуку iнформацiї, якi
надають можливiсть її отримання не тiльки за ключовими словами.

Метою створення АУМ є забезпечення користувача дружнiм iнтер-
фейсом та багатофункцiональним середовищем навчально-методично-
наукової iнформацiї щодо певної проблемної галузi. Дружнiй iнтерфейс
пiдвищує iнтерес користувача до використання АУМ в процесi навчання
за рахунок впровадження мультимедiйних та iнтернет-технологiй, а та-
кож удосконаленого середовища подання матерiалу i пошуку iнформацiї.
Багатофункцiональне середовище передбачає реалiзацiю можливостi ви-
вчення теоретичного матерiалу, виконання лабораторно-дослiдницьких
практикумiв та проектно-розрахункових робiт, самоконтролю користу-
вача та атестацiю з боку викладача, iєрархiчного за структурою та при-
оритетнiсттю матерiалу, що вивчається.

Реалiзацiя АУМ в такому обсязi можливостей вимагає семантично-
узгоджених iнструментальних засобiв, на основi яких функцiонують та
синхронiзуються окремi складовi частини.

Проблемно-орiєнтований комплекс пiдручникiв
При створеннi проблемно-орiєнтованого КОМПЛЕКСУ пiдручникiв

(далi КОМПЛЕКС) в основу покладена їх реалiзацiя по окремим напрям-
кам знань, об’єднаних навчальним планiв у вiдповiднi напрямки пiдго-
товки студентiв (наприклад, проектно-технологiчний, схемо- та системо-
технiчний тощо ).

c© I.В. Краснощок, С.С. Буговський, К.Б. Остапченко, Л.С. Ямполь-
ський, 2003

98 ISSN 1562-9945



“АСАУ” – 6(26) 2003

Рис. 1 – Структура Автоматизованого Учбового Мiсця

Для спецiальностей по пiдготовцi фахiвцiв в галузi iнформацiйних
технологiй (0915, 0914, 0925) КОМПЛЕКС сформований з трьох книг, в
яких реалiзовано 8 навчальних дисциплiн, наведених нижче.

В КОМПЛЕКСI запроновано пiдхiд до складу та змiсту, який за до-
помогою АУМ (рис. 2) дозволяє: по-перше, забезпечити учбовий процес
з певної спецiальностi одразу по декiлькох профiлюючих дисциплiнах;
по-друге, подати весь матерiал про властивостi, пiдходи щодо створення
i застосування АУМ в логiчнiй послiдовностi його викладення й взаємо-
зв’язку мiж складовими - частинами КОМПЛЕКСУ без повторень i ду-
блювання навчального матерiалу; по-третє, подати матерiал про гнучку
комп’ютерно-iнтегровану систему (ГКIС) таким чином, щоб, кожна його
складова мала самостiйне значення i дозволяла забезпечувати навчаль-
ний процес iнших спорiднених спецiальностей навчально-методичним
матерiалом, коли окрема частина КОМПЛЕКСУ (його складовi книги i
окремi частини останнiх) вiдповiдає вимогам методичного i змiстовного
забезпечення конкретного теоретичного курсу з вiдповiдної навчальної
дисциплiни; по- четверте, КОМПЛЕКС уявляє собою сполучення на зви-
чайному (паперовому) i електронному носiях, причому, перший має ско-
рочений обсяг i призначений для лекцiйного викладення курсiв з подан-
ням ключових вузлових аспектiв проблемної галузi, тодi як електронна
версiя має значно бiльший обсяг матерiалу i охоплює ширше коло пи-
тань щодо кожної з навчальних дисциплiн з детальним їх аналiзом i
призначена для студентiв з урахуванням їх самостiйної роботи з вiдпо-
вiдною навчально-методичною лiтературою; по-п’яте, електронна версiя
КОМПЛЕКСУ супроводжується мультимедiйною анiмацiєю складних до
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сприймання студентом деяких елементiв функцiонування ГКIС, пода-
них рисунком в статичному виглядi з текстовою формою опису принципу
дiї; кольорове анiмацiйне "оживлення"статичних зображень елементiв
ГКIС дозволяє користувачевi дослiдити всi необхiднi для сприймання
деталi функцiонування рiзноманiтних за складнiстю, фiзичною основою
та послiдовнiстю дiї компонентiв ГКIС як пiд час їх експлуатацiї, так i в
процесах проектування, моделювання i управлiння; нарештi, по-шосте,
електронну версiю КОМПЛЕКСУ оснащено пiдсистемами контролю за-
лишкових знань i тестування (входять окремими складовими в АУМ),
в результатi користування якою студенти мають можливiсть провести
самоаналiз глибини засвоєння навчального матерiалу.

Слiд вiдзначити, що створення КОМПЛЕКСУ з такими властиво-
стями для проектно-технологiчного та спецiального напрямку пiдготов-
ки студентiв вищеозначених та iнших спорiднених через базову (бака-
лаврську) пiдготовку спецiальностей є актуальним через не забезпечен-
ня україномовними пiдручниками, тим бiльше - їх iнтелектуалiзовани-
ми електронними версiями. Крiм того, у вiтчизнянiй практицi вiдсутнi
приклади видання пiдручникiв з комплексним поданням дисциплiн
професiйно-орiєнтованої та спецiальної пiдготовки, як i вiдсутнi пiдру-
чники, електроннi версiї яких оснащено системами мультимедiйного анi-
мацiйного супроводження з розширеними i тестуючими системами.

Рис. 2 – Властивостi АУМ

КОМПЛЕКС складається з серiї iз трьох КНИГ мультимедiйних пiд-
ручникiв дистанцiйного навчання:

КНИГА I “Гнучкi комп’ютеризованi системи: верифiкацiя, проекту-
вання, моделювання та управлiння” присвячена основам створення ком-
понентiв ГКС, системному забезпеченню комп’ютерно-iнтегрованих виро-
бництв (КIВ), а також методам моделювання, проектування i управлiння
в ГКС.

Вона складається з трьох пiдручникiв, якi мiстять навчально-
методичний матерiал дисциплiн: ”Проектування компонентiв ГКС”,
“Проектування гнучких iнтегрованих систем”, “Алгоритмiзацiя та вери-
фiкацiя управлiння в ГКС”.

Розкриваються особливостi iнтеграцiї в ГКС об’єктiв i процесiв ви-
робництва, технологiчного обладнання матерiальних та iнформацiй-
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них потокiв. Наводяться етапи проектування функцiональних систем
промислової робототехнiки, впорядкування об’єктiв КIВ, транспортно-
нагромаджувальних систем, а також робототехнiчних комплексiв (РТК)
як складових ГКС, а саме: базовi компоновки, загальна послiдовнiсть
проектування з виконанням геометричного узгодження параметрiв за-
собiв технiчного i технологiчного оснащення i визначенням допустимих
швидкостей манiпулювання об’єктами виробництва в умовах обмеже-
ного робочого простору. Аналiзуються задачi системного, технологiчного
проектування та зовнi - i внутрiшньо-системного iнформацiйного забез-
печення ГКС.

Значну увагу придiлено методам i засобам моделювання об’єктiв i про-
цесiв АУМ, а саме: аналiтичного моделювання, прикладних задач тео-
рiї масового обслуговування, iмiтацiйного i евристичного моделювання,
сiткових моделей подання дискретно-подiйних процесiв i систем; розгля-
нуто методи оптимiзацiї i проблеми автоматизацiї моделювання АУМ.

Однiєю з важливих компонент пiдготовки студентiв даної спецiально-
стi є викладання дисциплiн, пов’язаних з задачами управлiння АУМ. На
рiвнi спецiальної пiдготовки за навчальним планом такою дисциплiною
є "Алгоритмiзацiя та верифiкацiя управлiння в ГКС", i її викладання має
на метi дати студентам знання i навички у використаннi ефективних
способiв побудови програмно-математичного забезпечення органiзацiй-
ного, оперативного управлiння КIВ та числового програмного керування
його окремими обробляючими ресурсами. Розглядаються теоретична та
iнструментальна бази, за допомогою яких створюються iнженернi методи
розв’язання проблеми ефективного алгоритмiчного та органiзацiї надiй-
ного програмного забезпечення АУМ. Як математична форма подання
задач календарного планування розглядається оптимiзацiйна модель, а
як методологiя розв’язання – дискретне лiнiйне програмування та iмiта-
цiйнi методи дослiдження.

Розглядається органiзацiя програмного керування виконавчим рiв-
нем АУМ, наводиться технологiя програмування формоутворення об’є-
ктiв обробки та руху робочого органу технологiчного устаткування. Роз-
кривається суттєвiсть iнтерполяцiйного процесу, наводяться структура
реалiзацiї та фази розв’язання логiчної задачi в системах електроавто-
матики пристроїв з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також
термiнальної задачi в iнтерактивних системах взаємодiї пристроїв з ЧПК.

КНИГА II “нтелектуалiзацiя планування i управлiння в ГКС” мi-
стить навчально-методичний матерiал з дисциплiн спецiальної пiдго-
товки “Штучний iнтелект в планування гнучкого комп’ютеризованого
виробництва” i “Нейронi сiтки та нейрокомп’ютернi системи”, якi ма-
ють на метi надати студентовi знання i навички використання сучасних
iнформацiйних технологiй в галузi iнтелектуалiзацiї розв’язання задач
планування, моделювання i управлiння в АУМ

КНИГА III “Автоматизованi системи пiдготовки гнучких комп’юте-
ризованих виробництв” охоплює навчально-методичний матерiал з двох
дисциплiн спецiальної (“САD, САМ-системи в гнучкому комп’ютеризова-
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ному виробництвi” i “Автоматизованi системи пiдготовки гнучкого ком-
п’ютеризованого виробництва” ) i однiєї (“Iнженерна та комп’ютерна гра-
фiка”) базової пiдготовки.

Вибiр принципiв реалiзацiї системи тестування
Iснує досить багато систем тестування (СТ), якi використовують рiзно-

манiтнi алгоритми проходження тесту. В АУМ було запропоновано двi
тестовi пiдсистеми: самоконтролю користувача, яка безпосередньо вбудо-
вана в КОМПЛЕКС, та перевiрки знань викладачем як окрема складова.

В СТ врахованi наступнi функцiональнi вимоги:

• наявнiсть ефективних засобiв розробки тестiв та адмiнiстрування;

• наочнiсть та простота процесу самоперевiрки остаточних знань;

• iнформативнiсть;

• стабiльнiсть та безвiдмовнiсть роботи.

Оскiльки КОМПЛЕКС створювався з метою забезпечення можливостi
i дистанцiйного навчання, то основним засобом подання матерiалiв є мова
HTML [1]. Враховуючи цю особливiсть, СТ iнтегрована в АУМ i може
завантажуватись як з робочого мiсця користувача, так i через Iнтернет.

Пiдсистема самоконтролю складається з модуля пiдготовки тесту,
який використовується для можливостi формування ефективної бази
даних (БД) тестових запитань з варiантами вiдповiдей, та html-файлiв з
елементами JavaScript для вiдображення в головному фреймi пiдручни-
ка тестових запитань до вiдвiдних роздiлiв останнього, якi використову-
ються для подання тесту та вiдображення результату користувачу.

З iснуючих найпоширенiших реалiзацiй модуля пiдготовки тесту та-
ких систем за технологiями клiєнт-сервер (БД зберiгається на вiддале-
ному ресурсi) та клiєнт-клiєнт (вся необхiдна iнформацiя знаходиться
на клiєнтськiй машинi) в АУМ застосовано другий варiант який надає
можливiсть завантаження системи на локальному комп’ютерi, не приєд-
наному до мережi.

Наочнiсть i простота забезпечуються гнучкою структурою i рiзновида-
ми форм побудови тестiв, а iнформативнiсть пiдтримується контекстни-
ми пiдказками пiд час проходження тесту.

Пiдсистема перевiрки знань створена за технологiєю клiєнт-сервер че-
рез вимоги компактностi та легкого настроювання на функцiонування.
Означенi вимоги за рахунок створення модуля пiдсистеми, який функцiо-
нує в режимах адмiнiстратора та звичайного користувача з наданням
таких можливостей:

• проходження тесту студентом за обраним тематикою;

• адмiнiстративнi дiї викладача, пов’язаних з введенням БД тестiв та
студентiв;

• отримання звiтiв за результатами тестувань з елементами формува-
ння рейтингової оцiнки;
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• активний монiторинг процесу проходження тестування окремими
студентами.

Особливiстю реалiзацiї пiдсистеми є можливiсть вiдновлення робото-
спроможностi i оновлення iнформацiї проходження тесту в разi вини-
кнення нештатних ситуацiй у функцiонування (зависання i термiнове
вiдключення комп’ютера), що досягається такою реалiзацiєю структури
БД, в яку оперативно вноситься iнформацiя про кожну вiдповiдь кори-
стувача.

Особливостi реалiзацiї пошукової системи
Система пошуку iнформацiї (СПI) (рис. 3) для даного АУМ розроблялась

з врахуванням можливостi реалiзацiї наступних задач:

• адаптацiї СПI до будь-якого локального ресурсу;

• автоматичного оновлення БД виявлених ресурсiв;

• формування критерiїв пошуку з урахуванням рiзних видiв (текст,
малюнки, анiмацiя, вiдео, таблицi тощо) подання iнформацiї.

Оскiльки ефективнiсть будь-якої СПI визначається швидкiстю пошу-
ку та якiстю фiльтрацiї даних з урахуванням їх видiв, в АУМ вико-
ристовується структурованiсть за видами iнформацiї та її iндексацiя за
ключовими словами в кожному з видiв. Крiм того, результатi в данiй
реалiзацiї СПI дозволяють подавати знайденi ресурси у вiдповiдностi з
оцiнкою входження пошукової iнформацiї в кожний знайдений ресурс в
порядку спадання.

Додатковi можливостi розширеного пошуку забезпечуються викори-
станням БД синонiмiв ключових слiв, що дозволяє вживати як запити
скороченi ключовi слова та абревiатури.

Висновок
Результатом розробки проекту АУМ є створення зручного за iнтерфей-

сом i багатофункцiонального за призначенням робочого мiсця студента i
викладача, яке враховуючи реалiзованi властивостi дозволяє використо-
вувати його як базову оболонку навчаючої системи для рiзних напрямкiв
пiдготовки в системi освiти. Проведений монiторинг компонентiв АУМ
засвiдчив великий iнтерес з боку навчальних закладiв щодо перспектив
широкого використання запропонованих пiдходiв i засобiв їх реалiзацiї в
АУМ.
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Рис. 3 – Властивостi пошукової системи для АУМ
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