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Сьогодні поняття кросплатформ-
ності часто використовується при роз-
робці різноманітного програмного за-
безпечення, оскільки наявність значної 
кількості операційних платформ 
ускладнює процес завантаження окре-
мих програмних засобів на різних при-
строях. З огляду на це, під час підготов-
ки майбутніх фахівців спеціальності 
122 «Комп’ютерні науки» слід звертати 
увагу на формування професійних ком-
петентностей, пов’язаних з кросплат-
формним програмуванням. Одним із 
ефективних способів опанування ком-
петентностями кросплатформної роз-

робки додатків є проектний підхід, 
який полягає у розробці працездатної 
комп’ютерної програми протягом ви-
вчення відповідної дисципліни.

Метою статті є висвітлення окре-
мих питань щодо розробки кросплат-
формного програмного засобу мене-
джера туристичної фірми засобами 
мови Java у середовищі NetBeans.

Сучасні вимоги до професійної під-
готовки розробників програмного за-
безпечення передбачають наявність 
розвинутих здібностей щодо володіння 
кросплатформними мовами та середо-
вищами програмування. Г. Порев під 
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кросплатформністю розуміє спеціаль-
ну властивість вихідного програмного 
коду, яка дозволяє створювати викону-
ваний машинний код (байт-код) у ви-
гляді програмних модулів для різних 
обчислювальних платформ. Автор за-
значає, що забезпечення компілятором 
мінімального рівня кросплатформності 
досягається за рахунок генерації ним 
програмних модулів в нативному фор-
маті для цільової платформи [4, с. 64].

Г. Злобін та О. Чмихало виділяють 
три групи мов програмування, які 
можна використовувати для кросплат-
формної розробки програмного забез-
печення, а саме: кросплатформні ін-
терпретатори, такі як PHP, Python, 
Ruby; мови програмування високого 
рівня, для яких кросплатформність за-
безпечується на рівні компіляції (C, 
С++, Fortran); мови програмування 
високого рівня, для яких кросплат-
формність забезпечується на рівні ви-
конання (Java і C#). В останньому ви-
падку кросплатформний програмний 
засіб працює за умови наявності вірту-
альної машини (виконуюче середови-
ще CLR для мови C# та Java машина 
JVM для мови Java) [2, с. 159].

Під час вивчення дисципліни «Кро-
сплатформне програмування» студен-
ти опановують інструментальними за-
собами (середовищами та мовами про-
грамування), які здатні забезпечити 
розробку відповідного програмного 
забезпечення. Зазвичай для цього ви-
користовується безкоштовне середо-
вище програмування NetBeans та кро-
сплатформна мову високого рівня про-
грамування Java.

Зараз віртуальна машина Java існує 
для більшості операційних систем і 
процесорів. Завдяки компіляції про-
грам Java у байт-код забезпечується їх 
переносимість на інші операційні 
платформи не тільки на рівні початко-
вого коду, але і на рівні скомпільова-
них додатків. Звісно, на пристрої пови-
нна бути встановлена віртуальна ма-
шина Java [3, с. 23]. Слід зазначити, що 
швидкість офіційної JVM значно по-
кращилася з моменту появи більш 
ранніх версій. До того ж, проведені 
випробування на результативність по-
казали, що продуктивність (переве-
дення у машинний код) Java-
компіляторів у порівнянні із іншими 
компіляторами майже однакова.

NetBeans IDE вільнозповсюджене 
середовище розробки додатків на мо-
вах програмування Java, PHP, Python, 
C++ та інших. Середовище NetBeans 
дає можливість розробляти програмне 
забезпечення на мові Java за допомо-
гою найсучасніших методик. Воно має 
розвинені засоби візуального проекту-
вання користувацького інтерфейсу, 
розвинений редактор початкового 
коду програми з підсвічуванням по-
милок безпосередньо під час редагу-
вання, а також безліч інших можли-
востей [6, с. 223].

Ми згодні з І. Гиркою [1, с. 66] та А. 
Харківською, які вважають створення 
навчальних проектів важливою умо-
вою формування професійних компе-
тентностей майбутнього ІТ-фахівця, 
зокрема вчителя інформатики. Осо-
бливо це стосується майбутніх роз-
робників програмного забезпечення, 
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оскільки головним компонентом фа-
хової підготовки програміста є набу-
тий досвід у розробці програмних за-
собів. Зазначена форма навчальної 
діяльності сприяє зануренню студен-
тів у проблему, під час якої вони опа-
новують новими знаннями, форму-
ють та розвивають професійні компе-
тентності.

Як зазначає А. Харківська, у проек-
тному навчанні викладач може дати 
друковані джерела, посилання на ко-
рисну інформацію, підказати, яким чи-
ном краще реалізувати навчальний 
проект [7, с. 418]. Всю іншу роботу, 
пов’язану з процесом розробки про-
грамного забезпечення, студент вико-
нує самостійно. У даному випадку ре-
зультатом проектної діяльності є пра-
цездатна кросплатформна комп’ютерна 
програма. Наприкінці вивчення дис-
ципліни студенти зможуть показати 
розроблені програмні засоби іншим, 
використати їх для написання курсо-
вих робіт тощо. Слід додати, що на-
вчальний проект ми рекомендуємо 
обирати студентам самостійно. У тако-
му випадку вони оберуть саме той ва-
ріант, який відповідає їх фаховій під-
готовці та рівню навчальних досяг-
нень. Крім того, рекомендується за-
пропонувати студентам готові теми на 
вибір, забезпечуючи таким чином ди-
ференційований підхід до навчання.

Розглянемо реалізацію проектного 
підходу до вивчення мови Java у меж-
ах вивчення дисципліни «Кросплат-
формне програмування» на прикладі 
розробки програмного засобу мене-
джера туристичної фірми у середови-

щі NetBeans. Програмний продукт 
«TravelAgency» призначений для авто-
матизації робочого місця адміністра-
тора туристичного агентства. Програ-
ма дозволяє переглядати, додавати, 
редагувати та видаляти інформацію 
про туристичних працівників, клієн-
тів, маршрути, розклад поїздок тощо. 
Після завантаження програми 
з’являється головне вікно, у якому 
можна переглянути всі табличні дані, 
додати, відредагувати або видалити 
необхідну інформацію. Для переходу 
між таблицями використовується пе-
релік, що випадає. Всі функціональні 
можливості для роботи з таблицями 
знаходяться знизу робочої області ві-
кна. У програмному засобі є можли-
вість експорту будь-якої таблиці в 
файл Excel, який зберігається в папці з 
програмою і має назву «Export.xsl». 
Програма має простий користуваць-
кий інтерфейс, не обтяжений додатко-

Рис. 1. Класи та бібліотеки проекту 
TravelAgency
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вими елементами керування. Передба-
чається, що проект буде розроблений 
під час аудиторних занять та у процесі 
самостійної роботи вдома [5, c. 37].

Для створення програмного засобу 
була використана платформа Java 
Standard Edition (Java SE). Додатки на 
базі Java SE можуть працювати прак-

тично на будь-якому комп’ютері з опе-
раційною системою Microsoft Windows, 
Linux або MacOS X. Передбачалося, що 
для реалізації проекту потрібно ство-
рити класи, забезпечити роботу з ба-
зою даних, створити графічний інтер-
фейс користувача. Проект програмно-
го засобу під назвою «TravelAgency» 

Таблиця 1 
Призначення класів та бібліотек проекту TravelAgency
Назва Призначення
Класи

AddChangeRouteJDialog
клас, успадковується від javax.swing.JDialog, 
служить для зміни і додавання маршрутів 
в графічному режимі (на формі)

AddChangeTimetableJDialog
клас, успадковується від javax.swing.JDialog, 
служить для зміни і додавання розкладу 
в графічному режимі (на формі)

AddRemoveRegistrationJDialog
клас, успадковується від javax.swing.JDialog, 
служить для реєстрації клієнтів на маршрут 
в графічному режимі (на формі)

addChangePeopleJDialog
клас, успадковується від javax.swing.JDialog, 
служить для зміни, додавання клієнтів і гідів 
в графічному режимі (на формі)

RegistrationForm
клас, успадковується від javax.swing.JDialog, 
служить для по етапної реєстрації клієнта на 
маршрут

MainJFrame
клас, успадковується від javax.swing.JFrame, 
є головним вікном програми і відображає всi 
табличні дані, а також з нього можливо отримати 
доступ до всіх інших вікон

Client клас, успадковується від інтерфейсу Convert, 
дозволяє зберігати всю інформацію про клієнтів

Registrations
клас, успадковується від інтерфейсу Convert, 
дозволяє зберігати всю інформацію про 
зареєстрованих клієнтів на маршрутах

Timetable
клас, успадковується від інтерфейсу Convert, 
дозволяє зберігати всю інформацію про розклад 
маршрутів

ConnectedToAccess клас здійснює всі маніпуляції з базою даних, 
такі як: читання, запис, оновлення, видалення

CreateExcelDemo клас експорту даних з таблиці до файлу Excel
Бібліотеки
ucanaccess-4.0.4, commons-lang-2.6, commons-logging-1.1.3, 
hsqldb, jackcess-2.1.11

необхідні для роботи 
з Access

poi-3.17, commons-codec-1.10, commons-collections4-4.1
необхідні для 
генерації Excel-
документу
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містить такі пакети початкових файлів 
та бібліотек (рис. 1).

Характеристика деяких класів та 
бібліотек наведена у таблиці 1.

Отже, вивчення мови програмуван-
ня Java з використанням проектного 
підходу у межах дисципліни «Кро-
сплатформне програмування» дозво-
лило розвинути фахові компетен6т-
ності студентів спеціальності 122 
«Компютерні науки», забезпечити 
комплексне застосування набутих 
знань з програмування у процесі роз-
робки крос платформного програмно-
го забезпечення.
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