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Запропоновано програмну реалізацію тренажера для гра
дієнтного методу оптимізації нелінійних функцій для дисцип
ліни «Методи оптимізації та дослідження операцій»•

Роїегаііо О• О•, Іетеїз О• О• Ргодгаттіпд о/  їке зітиІаїог /о г  
дгаіїіепї теїкоії орїітігаїіоп о/ попііпеаг /ипсїіопз /о г  їке іїізїапсе 
Іеагпіпд соигзе «Меїкоіїз о/ орїітігаїіоп апії орегаїіопз гезеагск»• 
А зо/їм>аге ітріетепїаїіоп о/  їке зітиІаїог /о г  дгаіїіепї теїкоії 
орїітігаїіоп о/  попііпеаг /ипсїіопз /о г  їке іїізсірііпе «Меїкоіїз о/  
орїітігаїіоп апії орегаїіопз гезеагск» із ргорозеії•

Ключові слова: ТРЕНАЖЕР, ГРАДІЄНТНИЙ МЕТОД,
ОПТИМІЗАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ФУНКЦІЙ
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Кеумогск: 8 ІМ ^ А Т О К , ОКА^IЕNТ М ЕТНО^, ОРТІМІ2А- 
ТЮN ОР Ш Ж Е Ч Е А К  РЦЧСТЮ Ш .

Основною метою є програмна реалізація тренажера з теми 
«Градієнтний метод оптимізації нелінійних функцій» дистан
ційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження 
операцій».

Розроблений тренажер повинен мати зрозумілий для 
користувача інтерфейс.

Для цього він повинен містити наступні елементи:
-  стартову сторінку; 

перелік питань по наведеному прикладу; 
варіанти відповідей до заданого питання;

-  інформацію для виведення відповідної помилки;
-  сторінку з результатами проходження даного тренажера. 
Для функціонування тренажера потрібно реалізувати

наступні функції:
-  перехід від стартової сторінки до розв’язання прикладу; 

перехід до наступного питання; 
перевірка правильності відповіді; 
виведення повідомлення про помилку; 
перехід до результатів проходження тренажера.

Тренажер робиться на прикладі: дана функція
у  = /  ( х  ) = х12 + 4 х2 + 9 за початкову точку взяти точку

х° =(0,1; 0,2; 0,3). Знайти мінімум методом найшвидшого

спуску з точністю < є, є = 0,2 .
дх.і

Для правильного функціонування тренажера створено декіль
ка масивів, функцій, подій.

Масиви:
-  8ігт§[] ^ие8^іоп -  містить умову прикладу, перелік питань 

та варіантів відповідей по даному прикладу;
-  8ігт§[] еггог -  містить перелік повідомлень про помилку 

для кожного питання.
Для переходу від стартової сторінки до розв’язання прикладу 

потрібно натиснути кнопку «Розпочати», при цьому відбува
ється подія ^Вийо^АсІюпРег&гтегї^ауа.атоіеуепРАсІюпЕуепІ; 
єуі)».
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Функція «уоігї пех^ие8Ііоп()» здійснює перехід до наступ
ного питання прикладу. Якщо відповісти на останнє питання, то 
відбувається перехід до результатів проходження тренажера.

Для перевірки вибраної або введеної в комірку відповіді ви
користовується функція «соггесіАпзтсегО». Якщо в комірку 
введена неправильна відповідь, то вона буде замінена пра
вильною.

Щоб перейти до наступного питання потрібно натиснути 
кнопку «Продовжити», при цьому відбувається подія 
«ІВийопіАсІіопРегГоттегї (іауа.атоІ.еуепІ.АсйопЕуепІ; е\1)», що 
перевіряє відповідь на питання за допомогою функції 
«соггесіАп8тоег()». Якщо відповідь правильна, то відбувається 
перехід до наступного питання прикладу, якщо ні -  виводиться 
повідомлення про помилку, яке є діалоговим вікном та викли
кається за допомогою «ЮрііопРапе.8ЬотоМе88а§е^іа1о§».

Оскільки для кожного питання повідомлення про помилку 
містить різну інформацію, то потрібне повідомлення вибира
ється з масиву «§1гт§[] еггог».

Для того, щоб при натисненні на картинку вибирався 
відповідний перемикач, використовуються події:

-  «^аЬеШ М ошеСПскегї (іауа.атоІ.еуепІ.МошеЕуепІ; єуі)»;
-  «^аЬе1і2МошеС1іскегї (іауа.атоІ.еуепІ.МошеЕуепІ; єуі)»;
-  «)^аЬе116МошеС1іскегї (іауа.атоІ.еуепІ.МошеЕуепІ; єуі)»;
-  «^аЬе144МошеС1іскегї (іауа.атоІ.еуепІ.МошеЕуепІ; єуі)»;
-  «^аЬе145МошеС1іскегї (іауа.атоІ.еуепІ.МошеЕуепІ; еуі)».
В доповіді викладено результати програмування навчального 

тренажера для градієнтного методу оптимізації нелінійних 
функцій дисципліни «Методи оптимізації та дослідження 
операцій».
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