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Продовж. табл. 2

і Б с Ро
5 8 3 0 0 0

Рі Рі Рз Р4 Р5 Рб
1 Р4 0 10 2 0 -9 1 -3 0
2 Рі 8 15 0.5 1 2 0 0.5 0
3 Р6 0 1 1 0 -13 0 -4 1
4 120 -1 0 13 0 4 0
1 Р4 0 8 0 0 -2.5 1 5 -2
2 Рі 8 14.5 0 1 8.5 0 2.5 0.5
3 Рі 5 1 1 0 -13 0 -4 1
4 121 0 0 0 0 0 1

Як бачимо з табл. 2, ^ оп = 121, Х оп =(1,14.5) . При цьому
К = 32. Вважаємо, що цей розв’язок нас задовольняє.

Отже, скоротивши прибуток на чотири одиниці, витрати 
скоротились на вісім одиниць.
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Кеупогйз: 8 ІМ ^ А Т О К , РЕКМ ^ТАТЮ N РО ^¥Н Е^К О N , 
ТОN8ТК^СТЮ N РО ^¥Н Е ^К А ^.

Основною метою є програмна реалізація тренажера з теми 
«Переставні многогранники» дистанційного навчального курсу 
«Елементи комбінаторної оптимізації».

Тренажер повинен бути розроблений у вигляді Іауа-аплету 
для полегшення його розміщення на сайт дистанційного 
навчання.

Тренажер робиться на прикладі побудови переставного мно- 
гогранника за умов: задана множина С  = {0,1,2}, параметри
к  = п = 3 . Побудувати переставний многогранник для переста
новок цієї множини.

Програма-тренажер повинна містити:
-  стартову сторінку;
-  сторінки з завданнями;
-  довідкову інформацію;
-  результат проходження тренажера.
Реалізувати такі функції:
-  перехід від стартової сторінки до сторінок з завданнями;
-  перехід до наступного питання;
-  перевірка вибраної відповіді на питання;
-  виведення повідомлення про помилку, якщо відповідь 

невірна;
-  запис кроку, на якому була зроблена помилка;
-  підрахунок результатів проходження тренажера.
Кнопка для переходу до наступного питання повинна бути

неактивною доти, поки не вибрана будь-яка відповідь. Повідом
лення про помилку мають виводитися в діалоговому вікні.

Якщо відповідь на питання представлена у вигляді формули, 
то при натисненні на цю формулу повинен вибиратися відпо
відний перемикач.
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При програмній реалізації тренажера були створені функції:
-  пехіРапеї(8ігіп§ і) -  використовується для переходу від 

стартової сторінки до виведення питань та варіантів відповідей;
-  пехі8іер() -  використовується для переходу між кроками 

алгоритму;
-  соггесіАпктеет() -  використовується для перевірки вибра

ної відповіді.
При натисненні кнопки «Розпочати» відбувається подія 

«)Виііоп1АсіюпРегГогтегї», що викликає функцію «пехіРапеї».
Для того, щоб при натисненні на картинку вибирався 

відповідний перемикач, використовуються наступні події:
-  «^аЬеї25МошеСПскегї»;
-  «^аЬеї26МошеСПскегї»;
-  «^аЬеї27МошеСПскегї»;
-  «^аЬеї28МошеСПскегї».
Для того, щоб кнопка для переходу до наступного питання 

стала активною, використовуються події <^ие8і1АсіюпРегГогшегї» 
та «гагїіоЬийоп8іаіеСЬап§егї».

В програмі реалізовано перехід по кроках, виведення по
відомлення про помилку при невірній відповіді на питання. При 
завершенні роботи тренажера виводиться повідомлення. Якщо 
були зроблені помилки, то виводиться перелік кроків з невір
ними відповідями. При великій кількості допущених помилок 
пропонується повторно ознайомитися з даним матеріалом.

Повідомлення про помилку є діалоговим вікном, що викли
кається за допомогою події «^ОріюпРапе.8Ьо'№Ме88а§е^іа1о§». 
Зміст повідомлення вибирається з масиву «8ітіп§[] еггог» згідно 
поточного кроку алгоритму.

В доповіді викладено результати програмування навчального 
тренажера з теми «Переставні многогранники» дистанційного 
навчального курсу «Елементи комбінаторної оптимізації».
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