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О.М. Іванова. Особливості використання програмних візуалізаторів  у навчальному 
процесі. В роботі  розглянуті  питання впровадження у навчальний процес візуалізаторів  – 
інформаційних  систем,  які  дозволяють  наочно  демонструвати  хід  виконання  методів  та 
алгоритмів. Відзначені відмінності використання візуалізаторів від відеоматеріалів і слайдів. 
Показані основні варіанти використання візуалізаторів у навчальному процесі. Представлені 
приклади  використання  візуалізаторів,  що  розроблені  в  Одеському  національному 
політехнічному університеті.
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Е.Н. Иванова. Особенности использования программных визуализаторов в учебном 
процессе. В работе рассмотрены вопросы внедрения в учебный процесс визуализаторов – 
информационных систем,  которые  позволяют наглядно  демонстрировать  ход  выполнения 
методов  и  алгоритмов.  Отмечены  отличия  использования  визуализаторов  от 
видеоматериалов и слайдов. Показаны основные варианты использования визуализаторов в 
учебном процессе. Представлены примеры использования визуализаторов, разработанных в 
Одесском национальном политехническом университете.
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E.N. Ivanova. Particularities of software visualizers usage in the training process. The paper 
presents the implementation of visualizers in the training process which allow illustrate the methods 
and algorithms. The differences were marked in the usage of visualizers and videos/slides.  The 
main  cases  of  usage  of  visualizers  in  the  training  process  are  demonstrated.  The  examples  of 
visualizers usage, developed in the Odessa National Polytechnic University, are shown.
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 Для  проектування  апаратного  та  програмного  забезпечення  сучасних 
комп’ютерних  систем  потрібне  знання  різноманітних  алгоритмів  та  методів 
обробки інформації. Часто ці алгоритми та методи є досить складними й, тому, 
важкими для вивчення. Це вимагає нових підходів у навчальному процесі за 
спеціальностями,  пов’язаними  з  проектуванням  комп’ютерних  систем,  і, 
зокрема, навчанню зазначеним алгоритмам та методам. Одним з таких нових 
підходом є застосування візуалізаторів алгоритмів та методів [1]. 

Візуалізатор – це програма, в процесі  роботи якої  на екрані комп'ютера 
динамічно під керуванням користувача демонструється застосування алгоритму 
або методу до обраного набору вхідних даних [2].  Візуалізатори дозволяють 
вивчати  роботу  алгоритмів  та  методів  у  покроковому  режимі,  аналогічному 
режиму  трасування  програм.  Вони  при  необхідності  допускають  трасування 

22

©  О.М. Іванова, 2014



Шляхи реалізації кредитно-модульної системи

укрупненими кроками, ігноруючи рутинну частину обчислювального процесу, 
що істотно, наприклад, для переборних алгоритмів [3 – 5].

Для деяких алгоритмів динамічний варіант демонстрації їхньої роботи є 
більше природним, чим набір статичних ілюстрацій. Для таких алгоритмів, як 
наприклад,  алгоритмів  сортування  візуалізація  дозволяє  наочно 
продемонструвати як загальний підхід, так і розходження в механізмах їх дії.

При вивченні  більшості  алгоритмів  та  обчислювальних методів  поряд з 
режимом  «крок  уперед»  досить  корисний  також  і  режим  «крок  назад»,  що 
дозволяє більш швидко й повно зрозуміти алгоритм. Наприклад, в алгоритмах 
пошуку з поверненням буває необхідно зробити кілька кроків назад, для того 
щоб зрозуміти, чому та або інша гілка пошуку відкинута.

Таким  чином,  основні  відмінності  застосування  візуалізаторів  від 
демонстрації  роботи алгоритму за  допомогою відеоролика або послідовності 
слайдів, полягають в наступному:

1) користувач візуалізатора сам вибирає або формує набір вхідних даних 
для алгоритму; візуалізатор демонструє роботу алгоритму саме на цих даних;

2)  візуаліззатор  дозволяє  вивчили  роботу  алгоритму  подібно  режиму 
трасування програми;

3) візуаліззатор зазвичай дозволяє обирати потрібний користувачу рівень 
деталізації демонстрації алгоритму (елементарні кроки, укрупнені кроки);

4)  візуаліззатор  дозволяє  виконувати  демонстрацію  алгоритму  як  в 
прямому так і в зворотному напрямі.

Розглянемо  основні  варіанти  застосування  візуалізаторів  алгоритмів  в 
навчальному процесі. 

1)  В ході лекційних або практичних занять [6]. Візуалізатори алгоритмів 
можуть  біти  використані  як  допоміжний  інструментарій  на  лекційних  та 
практичних заняттях. При цьому викладач заздалегідь відбирав візуалізатори, 
що відповідають темі,  і  готовив до них набори вхідних даних.  На лекції  за 
допомогою обраних візуалізаторів викладач демонстрував роботу алгоритмів, 
пояснюючи їх. Також візуалізатори можуть бути використані в ході практичних 
занять  для  підвищення інтересу  студентів  до  матеріалу,  що викладається  на 
лекціях. Одним з варіантів такого застосування є відображення деякого стану 
алгоритму  або  методу,  і  пропозиція  студентам  визначити  яку  дія  виконає 
алгоритм  на  наступному  кроці.  Отримані  відповіді  перевіряються  на 
візуалізаторі  шляхом  здійснення  кроку  вперед.  Візуалізатор  також  дозволяє 
докладно розібрати,  чому була здійснена саме цей дія,  а  не інше.  У такому 
режимі візуалізатори можуть бути використані  також як засіб  для перевірки 
знань або навичок. 

2)  В  процесі  самостійної  роботи  студента  або  при  дистанційному  
навчанні [7].  Інший  варіант  застосування  візуалізаторів  –  самостійне 
знайомство з алгоритмом або методом. У випадку очного навчання, студент в 
межах  самостійної  роботи  працює  з  візуалізатором,  становлячи  для  себе 
загальне уявлення про алгоритм. Згодом викладач дає повний опис алгоритму 
або методу. Після цього студент може повернутися до роботи з візуалізатором. 
Важливою областю використання візуалізаторів є дистанційне навчання.  Для 
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опанування  деякого  методу  або  алгоритму  студент  дистанційної  форми 
навчання повинен мати можливість скачати візуалізатор та теоретичний опис 
алгоритму з сайту університету. Після вивчення теоретичного опису, студент 
може  закріпити  знання  шляхом  роботи  з  візуалізатором.  У  цих  випадках 
великого значення набуває можливість завдання користувачем вхідного набору 
даних. Таким чином, користувач візуалізатора може не запитувати викладача, 
що  буде  при  обробці  деякого  набору  даних,  а  ввести  його  у  візуалізатор  і 
подивитися це самостійно.

3)  Самостійне  створення  програмних  візуалізаторів  студентами.  Ще 
один   спосіб  застосування  візуалізаторів  полягає  в  тім,  що  студенти  самі 
будують візуалізатори, досконально вивчаючи при цьому алгоритми та методи, 
що  візуалізуються.  Отримані  в  такий  спосіб  візуалізатори  можуть  бути 
опубліковані  в  мережі  Internet  на  сайті  вищого  навчального  закладу  і 
використані наведеними вище способами.

В Інституті комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного 
університету  в  межах  дипломного  проектування  студентів  спеціалістів  було 
розроблено декілька візуалізаторів які в даний час успішно застосовуються в 
навчальному процесі. Це візуалізатор процесу стиску растрових зображень за 
методом  JPEG (рис. 1),  який  використовується  в  курсі  лекцій  з  дисципліни 
«Комп’ютерна графіка» та візуалізатор функціонування цифрових автоматів з 
програмованою  логікою  (рис.  2),  який  використовується  в  курсі  лекцій  з 
дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка».

Рис. 1. Одне з вікон візуалізатору методу стиску зображень JPEG

Зазначені  візуалізатори  використовується  в  процесі  проведення  лекцій, 
шляхом демонстрації їх роботи за допомогою відеопроектора. Крім цього вони 
доступні  студентам  для  використання  в  рамках  самостійної  підготовки. 
Накопичений  досвід  застосування  цих  програмних  візуалізаторів  показує 
позитивний  вплив  на  результати  навчального  процесу  при  проведенні 
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стаціонарних занять, а також дає передумови до успішного їх використання в 
умовах дистанційного навчання.

Рис. 2. Одне з вікон візуалізатору функціонування цифрових автоматів 
з програмованою логікою
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