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В статті розглядається програмна реалізація графічного
інтерфейсу тренажеру з алгоритму сортування вставками.
К ш іп V. 8 ., ОІеік^іісИик3. Р. Тке агїісіе іїеаР м>іїк
ітріетепїаїіоп о /їк е ОШ зітиіаїог ногїіпд аідогіїкт ітегїз.
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В рамках курсової роботи було поставлено завдання вико
нати програмну реалізацію елементів тренажеру з теми «Аналіз
алгоритмів сортування вставками». Було реалізовано графічний
інтерфейс тренажеру.
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Реалізація графічного інтерфейсу виконана за допомогою
вільних фреймворків Вооі8ігар та ^^ие^у. Тренажер цілком буде
проектуватися на мові програмування Іауа8сгір{, яка буде взає
модіяти з різними елементами графічного інтерфейсу. Важли
вою перевагою Іауа8сгір{ є те, що ця мова належить до інтер
претованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо висо
кою швидкістю.
При створенні графічного інтерфейсу також використана
мова розмітки сторінки НТМ ^ та каскадні таблиці стилей С88.
В сукупності цей набір є одним з основних складових будьякого веб-сайту.
В основі програмної реалізації елементів тренажеру лежить
завдання реалізувати зручний та зрозумілий графічний інтер
фейс, який буде комфортним для користування користувачу.
В ході розробки було визначено основні елементи інтер
фейсу. Загалом він складається з таких компонентів:
- поле з заголовком;
- код алгоритму сортування;
- поле з масивом, який сортується;
- історію дій;
- форму з питанням та підказками.
Ці елементи були розміщені на веб-сторінці та їх було адап
товано для правильного відображення на будь-якому дисплеї
(мобільний телефон, планшетний комп’ютер, тощо).
Розроблений графічний інтерфейс містить всі базові еле
менти тренажеру. При його розробці було використано техно
логії адаптивного дизайну, що дає змогу коректно відображати
елементи інтерфейсу не лише на персональних комп’ютерах, а й
на будь-якому пристрої.
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