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В статті розглянута логічна структура тренажера за 
темою «Обчислення коефіцієнта впевненості»

Іп ґке агґісіе ґке Іодісаі зґгисґиге о ї  ґке зітиіаґог оп 
“Саісиїаґіпд ґке соп/гіїепсе їасґог ” із сопзііїегеії•

Ключові слова: КОЕФІЦІЄНТ ВПЕВНЕНОСТІ, ЙМОВІР
НІСТЬ, ГІПОТЕЗА, АЛГОРИТМ, ТРЕНАЖЕР.

Кеумогіїз: СООТГОЕ^Е РАСТОК, РКОВАВШТУ,
НУРОТНЕ8І8, А^СОКIТНМ, 8ІМ ^А Т О К .

Розробка тренажерів з навчальних дисциплін є актуальною 
тематикою, тому що технології дистанційного навчання вико
ристовуються, як під час підвищення кваліфікації вже дипло
мованих спеціалістів так і студентів.

Метою роботи є розробка алгоритму та програмного забез
печення тренажеру за темою «Обчислення коефіцієнта впевне
ності» з дисципліни «Інтелектуальні інформаційні системи».

Програмний продукт, що розробляється, складається з двох 
блоків задач -  першого та ускладненого рівнів. Кожен з блоків 
містить теоретичний блок питань з теми, які програмно реалі
зовані у вигляді тестових запитань з варіантами відповіді. Всі дії 
користувача програмно відслідковуються та перевіряються, у 
разі виявлення помилки виводиться підказка.

У рамках виконання кваліфікаційної роботи розроблено алго
ритм роботи тренажера з теми «Обчислення коефіцієнта впев
неності» [1, 2]. Розглянемо алгоритм роботи однієї із задачі пер
шого блоку, яка реалізує розрахунок коефіцієнта впевненості.

К рок 1. Користувачу відображується повідомлення «Задано 
правило: якщо інвестори вважають, що економіка в майбут-
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ньому буде зростати або грошові інвестиції в певний еконо
мічний сектор зростуть, то попит буде більший ніж пропозиція, 
а також акції будуть рости в ціні. Визначте кількість гіпотез в 
даному правилі.» та наводяться варіанти:

-  1;
-  2;
-  3;
-  4.
Якщо користувач обрав вірний варіант, тобто другий, корис

тувач переходе на наступний крок, інакше -  повідомлення про 
помилку «Відповідно до заданого правила гіпотез 2».

К рок 2. Користувачу відображується повідомлення «Нехай 
коефіцієнт впевненості дорівнює 0,8. Нехай ймовірність того, 
що інвестори вважають, що економіка в майбутньому буде зрос
тати становить 0,7, а ймовірність того, що грошові інвестиції в 
певний економічний сектор зростуть 0,4 розрахуйте ймовірність 
того, що попит буде більший ніж пропозиція, а також акції 
будуть рости в ціні» користувачу доступна форма (рис. 1), в якій 
необхідно вписати вірні значення.

т а х ([0 7 ] ;[м ] ) 0,8 0,7 0,8 0,56

Рисунок 1 -  Розрахунок ймовірності, що попит буде більший 
ніж пропозиція, а також акції будуть рости в ціні

Якщо користувач вірно виконав завдання, перехід до 
розв’язку наступного завдання даного блоку, інакше повідом
лення про помилку:

«Оскільки умови правила розділені оператор АБО, то оби
раємо максимальне значення коефіцієнта впевненості із умов 
правила».

«Ймовірність того, що інвестори вважають, що економіка в 
майбутньому буде зростати становить 0,7»;

«Ймовірність того, що грошові інвестиції в певний економіч
ний сектор зростуть 0,4»;

«Коефіцієнт впевненості дорівнює 0,8»;
«Максимальне значення серед 0,7 та 0,4 рівне 0,7»;
«Ймовірність того, що ціна на акції буде низькою 

тах (0,7; 0,4 )• 0,8 = 0,7 • 0,8 = 0,56».
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Таким чином, в рамках роботи реалізовано алгоритм роботи 
тренажера, а також ведеться його програмна реалізація.
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В работе рассматривается оптимизационная задача упа
ковки вьіпукльїх неориентированньїх многогранников в паралле- 
лепипед минимального обьема•

Скидау А • М^ Маґкетаґісаі тоіїеїіпд о ї  ґке ргоЬІет оїраскіпд  
поп-огіепґеії роїукеіїгопз• Іп ґке агґісіе ґке орґітігаґіоп раскіпд 
ргоЬІет о ї  поп-огіепґеії сот ех роїукеіїгопз іпґо а сиЬоіії о ї  
тіпітит Vо^ите із сопзііїегеії•

Ключевьіе слова: ОПТИМИЗАЦИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ,
МНОГОГРАННИКИ.

Кеумогіїз: ОРТІМІ2АТІО^ АККАЧОЕМЕОТ8, РО^УНЕ- 
^КОN8 .

В работе рассматривается оптимизационная задача, которая 
имеет следующую постановку. Задан набор випуклих гомоте- 
тичних многогранников, которие при размещении допускают 
произвольние непреривние повороти. Также задан контейнер в 
виде прямоугольного параллелепипеда. Необходимо найти та- 
кое размещение заданних многогранников в контейнере, при 
котором его обьем принимает минимальное значение. упаковки 
випуклих неориентированньїх многогранников в параллеле- 
пипед минимального обьема.
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