ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 57, №1.

УДК 004.4:37.091.2
Микитенко Павло Васильович
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри медичної інформатики
та комп'ютерних технологій навчання
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
mikitenko_p@npu.edu.ua

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У РОЗВ'ЯЗАННІ
ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ
Анотація: Проведено огляд найпоширеніших хмарних сервісів та офісних пакетів.
Наведено основні функціональні характеристики і виокремлено переваги та недоліки
застосування хмарних сервісів у навчальному процесі. Виконано порівняльний аналіз
електронних таблиць, які містяться в офісних пакетах таких хмарних сервісів, як Zoho
Office Suite, Microsoft Office 365 та Google Docs. На базі проведеного дослідження
запропоновано найбільш доцільні хмарні сервіси для використання в навчальному процесі
вищій школі. Розглянуто можливість застосування електронних таблиць у процесі вивчення
логіки, починаючи від створення формул, що реалізують логічні операції, до створення
автоматизованих засобів розв’язування задач.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Можливість мати доступ до даних, які містяться у
всесвітній мережі, у будь-якому місці і у будь-який момент часу, – загальна тенденція
життя в інформаційному суспільстві. Маючи доступ до даних, потрібно також мати і
можливість працювати з ними: їх опрацювання пов'язане зі зберіганням, складним
обчисленням, перетворенням та передачею. Нині є досить багато технологій,
використання яких може допомогти з розв’язанням проблем віддаленого доступу до
даних і можливості роботи з ними за відсутності доступу до всесвітньої мережі
Інтернет, синхронізуючи ПК або мобільний пристрій із сервером за наявності мережі,
такі можливості забезпечуються за допомогою хмарних сервісів. Використання
хмарних сервісів відкриває нові можливості для навчання, усуває необхідність у
потужних ПК, надає майже необмежений простір для зберігання даних, а головне –
забезпечує доступність з різних пристроїв до ресурсів сервера і не «прив’язує»
користувача до робочого місця.
У вищій школі практично на всіх спеціальностях викладається курс
«Інформатика». Одним з його розділів є логіка, що розглядає закони і правила
логічного мислення, які є відображенням найзагальніших форм інформаційних
процесів об'єктивної реальності. Студент, який опанував знання і навички логічного
мислення, здатний швидко знаходити рішення, уміє абстрагуватися від конкретного
змісту і зосередитися на структурі своєї думки. Безуменко О. Г. [7] у своїй праці
зазначає, що логічне мислення не є вродженим, тому його потрібно розвивати,
поєднуючи вивчення теоретичного матеріалу з розв’язуванням завдань, дотримуючись
послідовності і систематичності.
Електронні таблиці є надзвичайно потужним засобом для розв’язування широкого
діапазону завдань під час вивчення логіки: від проведення найпростіших розрахунків
до створення автоматичних засобів обчислень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання хмарних
сервісів і формування хмарно орієнтованого навчального середовища у вітчизняних
закладах освіти були і залишаються предметом досліджень багатьох науковців,
зокрема: В. Ю. Бикова [Ошибка! Источник ссылки не найден.], І. С. Войтовича [8],
С.Г. Литвинової [11], Ю. Г. Носенко[3], В. П. Олексюка [3], С. О. Семерікова [13], О.
М. Спіріна [12], Ю. В. Триуса [5], В. М. Франчука [14], М. П. Шишкіної [15]та ін.
Зокрема, майже всі науковці одностайно зазначають, що використання хмарних
технологій є передумовою для забезпечення відкритості й повсюдності навчального
процесу.
Зважаючи на велику кількість різнопланових і масштабних досліджень, що
стосуються застосування хмарних сервісів у процесі навчання, питання використання
хмарних офісних пакетів, зокрема електронних таблиць для розв'язання логічних задач,
залишаються недостатньо висвітленими.
Метою статті є аналіз найпоширеніших хмарних сервісів і їх функціональних
можливостей, здійснення порівняльної характеристики електронних таблиць та
визначення перспектив їх використання у роз зв’язуванні логічних задач.
2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У ході дослідження було використано такі методи: аналіз науково-технічних і
навчально-методичних джерел з проблем моделювання хмарно орієнтованих
навчальних середовищ, вивчення й узагальнення передового досвіду застосування
хмарних сервісів у навчальному процесі. Експериментально досліджено функціональні
характеристики електронних таблиць, таких як Zoho Office Suite, Microsoft Office 365 та
Google Docs.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін «хмарні сервіси», або «Cloud Computing», тлумачиться в різних джерелах
по-різному. Наприклад Кух А. М.[10] зазначає, що це технологія, яка надає
користувачам мережі Інтернет доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і
використання програмного забезпечення як он-лайн сервісу. Войтович І. С. у своїй
праці [8] використовує тлумачення хмарних сервісів як технологій опрацювання даних,
у яких програмне забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіси. Так, у
рекомендаціях Національного інституту стандартів і технологій (NIST) [4]
зазначається, що хмарні сервіси – це модель забезпечення повсюдного і зручного
доступу на вимогу через мережу до спільної бази даних обчислювальних ресурсів, що
підлягають налаштуванню і які можуть бути оперативно надані з мінімальними
управлінськими затратами і зверненнями до провайдера. Останнє тлумачення
якнайточніше підходить до визначення терміна хмарні сервіси.
Переваги використання хмарних сервісів визначаються їх характеристиками, до
них можна віднести такі: користувачі мають можливість доступу до даних з будь-якого
пристрою, який має з'єднання з всесвітньою мережею, оновлення й налаштування
програмного забезпечення виконується корпораціями, які надають послуги,
користувачі мають можливість спільного доступу до даних, які розміщені у всесвітній
мережі, необмежений обсяг збереження даних та захищеність даних.
Поєднавши переваги хмарних сервісів та електронних таблиць, можна отримати
потужний застосунок для розв'язування складних задач та інтерпретації їхніх
результатів. Електронна таблиця (табличний процесор) – це комп'ютерна програма,
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використання якої дає змогу проводити автоматизовані обчислення з даними та
подавати їх у вигляді двовимірних або тривимірних масивів.
Результати огляду хмарних сервісів свідчать, що найбільш функціональними і
доцільними для використання за сукупністю якісних показників є сервіси Microsoft
Office 365, Zoho Office Suite та Google Docs (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика хмарних сервісів
Назва
Характеристика

Домен
Українська локалізація
Підтримувані
формати
Розмір сховища
(безкоштовно)
Доступ через Інтернет
Вимоги
Термін зберігання даних
Можливість синхронізації
сервера з ПК

Microsoft Office 365

Zoho Office Suite

https://login.microsofton
line.com/
Так

https://home.zoho.c
om/
Ні
swx, pdf, latex,
doc, otd, txt, rtf,
html

docx, xlsx, pptx, one,
pub

Google Docs
https://drive.google.com/
Так
doc, otd, txt, rtf, html

1Тб

1 Гб

5 Гб

Так
JavaScript, MC
Silverlight
Необмежено

Так

Так

JavaScript

Adobe Flash, JavaScript

Необмежено

Необмежено

Так

Так

Так

Microsoft Office 365 [2] – це програмний продукт, що поєднує набір хмарних
сервісів і поширюється на основі передплати за схемою «програмне забезпечення як
послуга». Серед доступних веб-додатків: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access, InfoPath, Skype, SharePoint. Для будь-якого файлу що знаходиться в
сховищі OneDrive, можна запустити відповідний додаток на ПК чи мобільному
пристрої, попри це, користувач може відкрити обраний файл зі сховища Dropbox.

Рис. 1. Набір сервісів Microsoft Office 365
Один із застосунків, який можна використати для розв'язування логічних задач –
це Excel Online. Для створення електронної таблиці необхідно обрати «Excel» зі списку
он-лайнових сервісів (рис. 1), далі натиснути на пункт меню «Нова пуста книга» або
обрати необхідний шаблон з переліку (рис. 2).
Розглядаючи електронні таблиці Excel Online офісного он-лайн пакета Microsoft
Office 365, можна помітити, що їхній інтерфейс майже не відрізняється від стаціонарної
версії (рис. 3), за винятком відсутності поля імен комірок. Також існують істотні
відмінності у разі роботи з функціями. Відсутність допоміжних вікон значно ускладнює
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розв'язування логічних задач, оскільки доведеться вводити «лог виразу» та великі
масиви значень у рядок формул.

Рис. 2. Створення електронної таблиці Excel Online

Рис. 3. Фрагмент електронної таблиці Excel Online
У разі використання Excel Online з'являються можливості для швидкого внесення
змін у документи і спільної роботи з ними. Відкриття книг Excel Online підтримується в
браузерах Firefox, Internet Explorer (Windows) і Safari (Mac). Для роботи з Excel Online в
системі Windows необхідно використовувати Excel 2003 або пізнішої версії.
Zoho Office Suite [6] – он-лайн офісний пакет, що включає в себе такі застосунки,
як текстовий процесор, електронні таблиці, презентації, бази даних, замітки, вікі,
управління проектами та рахунки. Zoho Office Suite має відкритий програмний
інтерфейс до шести застосунків: Zoho Writer, Zoho Sheet, Zoho Show, Zoho Creator, Zoho
Meeting та Zoho Planner. В Zoho присутні плагіни для інтеграції з Microsoft Word та
Excel, а також плагін для відтворення файлу в браузері без встановлених програмних
засобів на ПК.
Для того щоб створити нову електронну таблицю «Spreadsheet», необхідно обрати
в пункті меню «Apps» розділ «Sheet» і натиснути на «Create Spreadsheet» (рис. 4). Після
цього у вікні браузера відкриється нова електронна таблиця (рис. 5). Інтерфейс
електронних таблиць англомовний, що може ускладнити роботу, однак він досить
інтуїтивний. Панель інструментів і головне меню виконане за аналогією до MS Excel,
хоча, як і в попередньо розглянутому Excel Online, у разі роботи з функціями відсутні
допоміжні вікна введення значень.
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Рис. 4. Створення електронної таблиці «Spreadsheet»

Рис. 5. Фрагмент електронної таблиці «Spreadsheet»
Використовуючи макроси Zoho Sheet, можна налаштувати інтерпретацію даних
(RSS/ATOM) і публікацію графіків на сторонніх веб-сайтах. Електронні таблиці
«Spreadsheet» забезпечують співпрацю користувачів у реальному часі шляхом
спільного доступу до файлів.
Google Docs [1] – веб-орієнтований сервіс, що працює на базі браузера без
встановлення на ПК. Файли, що створюються користувачем, зберігаються на сервері,
або можуть бути збережені на ПК, це одна з ключових переваг сервісу, оскільки доступ
до файлів може здійснюватися з будь-якого комп’ютера чи мобільного пристрою,
забезпеченого доступом до всесвітньої мережі.

Рис. 6. Створення електронних таблиць Google
Для створення електронних таблиць Google потрібно натиснути на кнопку
«Створити» й обрати «Google Таблиці» (рис. 6). У результаті чого відкриється нова
електронна таблиця (рис. 7). Використання таблиць Google дає змогу виконувати
нескладні обчислення. Можна конвертувати дані у формат Microsoft Excel і в
загальнодоступні формати OpenDocument і CSV. Панель команд «Google Таблиці»
відрізняється від двох попередніх розглянутих сервісів, однак різниця полягає лише в
зовнішньому вигляді, функціональними характеристиками цей сервіс ні в чому їм не
поступається.
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Рис. 7. Фрагмент електронної таблиці Google
Під час роботи з функціями в Google таблицях, користувачу доведеться
звернутись до списку функцій електронних таблиць, натиснувши на
«Вставка>Функції>Більше» і перейшовши за посиланням, оскільки стандартний набір
функцій досить невеликий (усього п'ять функцій) (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент списку функцій електронних таблиць Google
За функціональними характеристиками всі розглянуті електронні таблиці хмарних
офісних пакетів подібні, проте кожна має свої особливості. У випадку з Microsoft
Office 365 для роботи з файлами необхідно встановити доповнення Silverlight. У разі
роботи з Zoho Office Suite користувача чекає повільна робота веб-інтерфейсу, що
ускладнює спільне редагування файлу. Під час роботи з Google Docs необхідно
конвертувати файли у відповідний формат, який може порушити форматування
вихідного файлу.
Якщо ж розглядати кожен із хмарних сервісів й обирати найоптимальніший для
підтримки розв'язування логічних задач, то потрібно звернути увагу на декілька
чинників, по-перше, – це локалізація інтерфейсу, по-друге, – зручність під час роботи з
функціями, по-третє, – – варіанти доступу користувача до файлу. За сукупністю цих
умов найкраще підходить Excel Online від Microsoft Office 365.
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Розглянемо процес розв'язування логічної задачі на прикладі електронних таблиць
Excel Online. За умовою задачі необхідно побудувати систему підтримки прийняття
рішень у разі медико-психологічного аналізу самооцінки особистості (табл. 2).
Таблиця 2
Критерії медико-психологічного аналізу самооцінки особистості
№1

Риси особистості

d

№2

d2

С1
C2
C3
C4
...
Cn
Коефіцієнт
Висновок
Характеристика
У стовпчику №1 потрібно проранжувати риси особи (n=20), оцінивши в балах від
20 до 1 залежно від їхньої корисності. У стовпчику №2 потрібно проранжувати
запропоновані риси щодо їхньої присутності в особи. Після ранжування в наступній
колонці розраховується різниця рангів.
d=X1-X2,

(1)

де d – різниця рангів, X1 – ранг риси особи в колонці №1, X2 – ранг риси особи в колонці
№2.
Після обчислення різниці рангів наступним кроком є знаходження значення d2 з
використанням степеневої функції. Для визначення коефіцієнта рангової кореляції
Спірмена використовують таку формулу:

,

(2)

де n – число запропонованих рис особи,
– сума квадратів рангів.
У полі «Висновок» залежно від обчисленого коефіцієнта потрібно відобразити
дані про рівень самоповаги особи за такими критеріями:
0,38 < k ≤ 0,6 – рівень самоповаги адекватний;
0,6 <k ≤ 0,8 – рівень самоповаги має тенденцію до завищення;
k> 0,8 – рівень самоповаги завищений;
-0,6 <k ≤ -0,38 – існує негативний зв’язок між «Я – ідеальним» та «Я –
реальним»;
-0,8 <k ≤ -0,6 – рівень самоповаги має тенденцію до заниження;
k< -0,8, – рівень самоповаги занижений;
-0,38 <k ≤ 0,38 – існує позитивний зв'язок між «Я – ідеальним» та «Я –
реальним».
Виконання наведеної задачі починається з побудови табл. 2 в Excel Online і
ранжування рис особи в колонці А та C (рис. 9). Потім у колонці D обчислюється
різниця рангів, а в колонці E – квадрат різниці рангів за допомогою функції POWER.
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Рис. 9. Фрагмент книги Excel Online
Далі у комірку Е 22 уводимо формулу коефіцієнта кореляції Спірмена (рис. 10).

Рис. 10. Запис коефіцієнта кореляції Спірмена в Excel Online
На базі визначеного значення коефіцієнта робимо висновок за наведеними вище
критеріями. У комірці Е23 уводимо вираз, використовуючи логічні функції IF (логічна
функція «ЕСЛИ» перевіряє, чи виконується умова, і повертає одне значення, якщо
задана умова у разі перевірки чи обчислення дає значення «істина», та інше значення,
якщо «хиба») та AND (логічна функція «И» перевіряє, чи всі аргументи мають істинне
значення, і повертає істинне значення, якщо всі аргументи істинні).
Логічні функції IF та AND мають такі правила синтаксису:
− IF (лог_вираз; [значення_якщо_істина]; [значення_якщо_хибність]);
− AND (лог_значення1; [лог_значення2]; ...).
Лог_вираз – це математичне відношення, що допускає лише дві можливі відповіді
«так» (істинне твердження) або «ні» (хибне твердження).
Значення_якщо_істина – це значення, яке повертається, якщо логічний вираз
істинний. Це значення може бути формулою чи текстом. У першому випадку програма
підраховує значення формули, а в другому – повертає текст з цього поля в комірку.
Значення_якщо_хибність – це значення, що повертається, якщо логічний вираз
хибний. Як і в попередньому випадку, це значення може бути формулою чи текстом.
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Рис. 11. Побудова виразу з використанням логічних функцій в Excel Online
У разі конструювання складних виразів доводиться вкладати одну логічну
функцію IF (ЕСЛИ) в іншу і задавати залежність від діапазону коефіцієнта кореляції за
допомогою функції AND (И). Записавши всі критерії, отримуємо досить громіздкий
вираз (рис. 11). Заповнюючи поле введення формул в Excel Online, потрібно чітко
дотримуватись синтаксису функцій, оскільки автоматично визначити, у якій частині
виразу допущено помилку неможливо.
Звісно, прикладів використання електронних табличних процесорів може бути
безліч, це обумовлено широким набором функцій: від розрахунку найпростіших
виразів і прогнозувань до побудови математичних моделей тощо.
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Excel Online поєднує в собі переваги хмарних сервісів і традиційного офісного
програмного забезпечення. Попри це, є можливість взаємодії з програмами Microsoft
Office, інстальованими на комп’ютері, що дає змогу обрати оптимальний спосіб роботи.
Excel Online – потужний засіб для розв'язування широкого діапазону завдань. Серед
розглянутих нами хмарних сервісів він найбільше задовольняє вимоги користувача.
Вивчення можливостей використання подібних програмних засобів буде,
безсумнівно, корисним для студентів не тільки у разі розв'язування логічних задач та
завдань на автоматизацію процесів прийняття рішень, а й під час самостійного
опрацювання навчального матеріалу.
Перспективи подальших досліджень пов'язані з теоретичним обґрунтуванням,
розробкою та апробацією методики застосування у навчальному процесі вищої школи
запропонованих хмарних сервісів.
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Аннотация. В статье проведен обзор самых распространенных облачных сервисов, в
частности тех, которые в своей комплектации имеют офисные пакеты. Приведены основные
функциональные характеристики и выделены преимущества и недостатки применения
облачных сервисов в учебном процессе. Проведен сравнительный анализ электронных
таблиц, которые содержатся в офисных пакетах таких облачных сервисов как Zoho Office
Suite, Microsoft Office 365 и Google Docs. На основании проведенного исследования и
сделанных выводов предложены оптимальные облачные сервисы для применения в
учебном процессе. Рассмотрена возможность применения электронных таблиц при
изучении логики, начиная от создания формул, реализующих логические операции, к
созданию средств автоматизации процесса решения задач.
Ключевые слова: облачные сервисы; офисные пакеты; электронные таблицы; Web 2.0;
Zoho Office Suite; Microsoft Office 365; Google Docs; логические задачи.
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Abstract. The article provides an overview of the most popular cloud services, in particular those
which have their complete office suites, the basic functional characteristics and highlights the
advantages and disadvantages of cloud services in the educational process. It was made a
comparative analysis of the spreadsheets that are in office suites such cloud services like Zoho
Office Suite, Microsoft Office 365 and Google Docs. On the basis of the research and the findings
it was suggested the best cloud services for use in the educational process. The possibility of using
spreadsheets in the study of logic, from creating formulas that implement logical operations, the
creation of means of automation of problem solving process was considered.
Keywords: cloud computing; office suites; spreadsheets; Web 2.0; Zoho Office Suite; Microsoft
Office 365; Google Docs; logical problems.
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