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Основною метою є створення тренажеру з теми «Вступ у
метод аналізу ієрархій (МАІ)» дистанційного навчального курсу
«Системний аналіз та теорія прийняття рішень».
Об’єктом розробки є процес розглядання поняття
прийняття рішення, постановка задачі прийняття рішення.
Предмет розробки — алгоритм роботи тренажеру з теми
«Вступ у метод аналізу ієрархій (МАІ)».
Перелік
використаних
методів
–
застосування
математичних основ теорії програмування з теми «Вступ у
метод аналізу ієрархій (МАІ)».
Розглянемо основні завдання роботи:
 описати основні вимоги до тренажеру;
 навести теоретичний матеріал з теми для його
використання в тренажері;
 розробити алгоритм тренажеру;
 скласти блок-схему розробленого алгоритму;
 описати процес реалізації тренажеру;
 розробити тренажер з даної теми.

На стартовій сторінці пропонується переглянути
теоретичний матеріал за темою або завантажити його. Також
виводиться наступна інформація:
 Назва дистанційного курсу;
 Тема;
 П.І.Б. автора;
 Кнопка для переходу до тестування;
 Кнопка для перегляду теоретичного матеріалу;
 Вихід.
На кожному кроці виводиться завдання та варіанти
відповіді, серед яких слід вибрати одну правильну. При
неправильній відповіді відображається повідомлення про
помилку, що вказує на вірну відповідь.
Таким чином, в ході дослідження були розглянуті
популярні методи прийняття рішень. Було створено тренажер
який відповідає до всіх вимог.
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