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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт 

студентів з навчальної дисципліни Спецкурс «Прикладне програмування  в 

комп’ютерних  мережах»  містять: завдання розрахунково-графічних робіт, 

рекомендації щодо їх виконання та перелік літератури, що є необхідним для 

виконання роботи, а також критерії  оцінювання  знань студентів.  

Головною метою розрахунково-графічної роботи є оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Під 

час виконання  роботи студент повинен використати знання, які він отримав під 

час лекційних, лабораторних занять і самостійної роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні прийоми сучасних підходів до розробки мережних програм; 

 типи баз даних, що використовуються в мережевих додатках; 

 прийоми захисту інформації в мережі; 

 особливості створення додатків для мобільних пристроїв; 

уміти:  

 використовувати інструменти і мови розробки мережевих додатків; 

 використовувати технології, методи та способи створення якісних 

програм; 

 використовувати методи, що забезпечують надійну передачу інформації 

у комп’ютерних мережах. 

Розрахунково-графічна робота перевіряється на комп’ютері та 

оформлюється звіт на аркушах формату А4. У звіті потрібно відобразити 

завдання, описати методи, що використовувалися для створення програми, 

додати лістинг програми та скриншоти виконання, зробити висновки. 

У разі виникнення питань, студент повинен звертатися за допомогою до 

викладачів під час консультації, яка проводиться на кафедрі, згідно з графіком. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Розрахунково-графічна робота виконується за допомогою фреймворків для 

розробки додатків для комп’ютерних мереж. Варіант розрахункової роботи 

вибирається згідно з номером за списком у журналі групи або за вказівкою 

викладача. Студент повинен виконати завдання згідно з варіантом після того, як 

ознайомиться з конспектом лекцій, методичними рекомендаціями та 

необхідною додатковою літературою.  

Студент демонструє написану програму у комп’ютерному класі та 

складає звіт. Звіт необхідно оформити та роздрукувати на аркушах форматом 

А4. У звіті має бути подано: 

–  завдання розрахункової роботи; 

– скриншоти інтерфейсу програми; 

– лістинг з відповідними супровідними коментарям;  

– результати роботи програми у вигляді скриншотів; 

– висновки.  

У висновках студент повинен навести опис стандартних функцій, об’єктів 

і методів, які він використав у своїй роботі. 

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи подано у 

додатку А. 

 

2 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Apache – найбільш популярний WEB-сервер, який підтримує більшість 

операційних систем. Серед основних особливостей можна зазначити такі. 

1. Зручний, надійний Web-сервер.  

2. Підтримка останніх протоколів, у т. ч. HTTP/1.1 (RFC2616). 

3. Може бути розширений шляхом написання модулів з використанням 

Apache module API.  

У роботі із сервером Apache існують такі основні директорії. 
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1. Сonf – містить файли конфігурації, з яких найважливішим є httpd.conf.  

2. Htdocs – містить HTML-сценарії, що надаються клієнтам вузла. Цей 

каталог і підкаталоги утворюють WEB-простір, доступний для кожного, хто 

працює у WEB.  

3. Logs – містить дані реєстрації доступу і помилок. 

Призначення Perl – допомогти програмістові у розв’язанні задач, які для 

shell дуже важкі, а також занадто незрозумілі, складні для кодування на C або 

іншою мовою, що використовується. Конструкції цієї мови дозволяють 

створювати деякі дуже ефективні спеціалізовані рішення та універсальні 

інструменти.  

Розглянемо приклад типової Perl програми, що взаємодіє з броузером 

через CGI-інтерфейс. 

#!c:/program files/Perl520/bin/perl -w 

use strict; 

use CGI qw(param); 

my ($age); 

$age = param( "age"); 

"print Content-Type: text/html\n\n"; 

print "<html><body>"; 

print "Вам $age років"; 

print "</body></html>"; 

Перший рядок говорить про те, що програма написана мовою Perl. Для 

Windows-систем це  конструкція типу: #!c:/ program files/Perl/bin/perl. Ключ w 

вказує на те, що Perl видаватиме попереджувальні повідомлення про 

потенційно небезпечні конструкції. Конструкція use strict говорить про те, що 

всі змінні мають бути описані в блоці my(). Оператор use підключає зовнішні 

модулі. Отримання вхідних параметрів з CGI інтерфейсу здійснюється 

функцією param модуля CGI. Видачу результатів роботи програми потрібно 

визначати стандартним вихідним потоком. Для видачі текстової інформації 
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використовується визначник Content-Type: text/html з обов’язковим пустим 

рядком перед даними. 

Клієнт може запитати у веб-сервера як документ-файл з диска, так і 

документ, що динамічно формується деякою зовнішньою програмою (як 

правило – залежно від даних, наданих користувачем під час заповненні форми). 

Інтерфейс CGI являє собою специфікацію взаємодії веб-сервера і зовнішньої 

програми, яку веб-сервер запускає для обробки запиту. (Зовнішня програма, 

незалежно від своєї природи, часто називається CGI-скриптом.)  

CGI визначає, яким чином дані, надані запитом клієнта, передаються 

програмі; як програма повертає сгенерований HTML-контент серверові; які 

змінні оточення встановлюються сервером під час запуску програми. Змінні 

оточення надають додаткову інформацію про сервер і запит (наприклад, тип 

сервера, IP-адреса клієнта та ін.).  

Дані із заповненої клієнтом HTML-форми можуть передаватися на сервер 

двома методами: GET і POST, це визначається параметром method відповідного 

тегу <form method=... action=...>. У першому випадку (GET) дані приєднуються 

після знака питання в кінець URL, яка вказана в параметрі action, у другому 

випадку – передаються в тілі запиту – у секції, яка призначена для даних 

(записана після всіх заголовкiв і пустого рядка). У обох випадках дані 

кодуються однаково.  

З викликом CGI-програми все, що надійшло в тілі запиту, передається 

програмі для стандартного введення, а все, що знаходиться в URL після знака 

питання, записується у змінну оточення QUERY_STRING. Веб-сервером дані 

запиту не інтерпретуються і не перетворюються, ці задачі розв’язує                      

CGI-програма.  

CGI-програма видає вміст відповіді (як правило, HTML-контент), який 

перехоплюється веб-сервером для того, щоб надіслати ці дані клієнтові.  
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3 ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання вибирають згідно з алфавітом за номером у журналі, або згідно з 

розподілом викладача. 

1. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри імена файлів, 

номери рядків, набір символів. Підрахувати всі надходження вибраних 

символів у вказаних файлах і вивести результат.  

2. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри адреси хостiв, 

виконує команду ping для вказаних машин і виводить форматований результат 

тестування.  

3. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри імена файлів. З 

кожного файла виводить повну інформацію (розмір, дата створення, атрибути і 

т. д.).  

4. Написати програму, яка проводить операцію “Upload" (тобто 

завантаження вказаного файла на сервер).  

5. Написати програму, яка отримує як вхідний параметр ім’я файла. 

Програма має передати вказаний файл від сервера до клієнта.  

6. Написати програму, яка отримує як вхідний параметр ім’я файла і два 

підрядки. Зробити заміну першого підрядка на другий у вказаному файлі та 

вивести кількість зроблених замін.  

7. Написати програму, яка отримує як вхідний параметр ім’я файла. 

Вивести суму всіх чисел, записаних у вказаному файлі.  

8. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри шаблон та ім’я 

директорії. Програма має вивести всі файли, що відповідють указаному 

шаблону (допускається використання символів * і ? ).  

9. Написати програму, яка реалізує функцію лічильника відвідування 

сторінок.  

10. Написати програму, яка як вхідний параметр отримує код будь-якою 

мовою програмування (С, Java, Perl, …), проводить виділення кольором 

основних операторів (не менше 10) і результат повертає клієнтові.  
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11. Написати програму, яка реалізує функцію on-line перекладача. 

Програма отримує як вхідний параметр текст, а повертає його переклад. 

Словникова база має нараховувати не менше ніж 50 слів.  

12. Написати програму, яка реалізує функцію пошуку. Як вхідний 

параметр передаються ключові слова. Програма сканує всі файли поточної 

директорії на предмет збігу шуканих виразів. Результат оформляється у вигляді 

посилань на знайдені файли.  

13. Написати програму, яка проводить перевірку введеної користувачем 

форми (ПІБ, вік, адреса, телефон, e-mail) на коректність. Результатом має бути 

шаблон, заповнений даними користувача.  

14. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри імена текстових 

файлів. Необхідно зробити об’єднання цих файлів в один і передати цей файл 

клієнтові. Після об’єднання однакові рядки не повинні повторюватися.  

15. Написати програму, яка реалізує одну з функцій роботи системи            

WEB-пошти, а саме – отримання списку нових повідомлень.  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни Спецкурс «Прикладне 

програмування  в комп’ютерних  мережах» здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою. 
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