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алгоритм» дисципліни «Комп’ютерний аналіз статистичних 
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В Полтавському університеті економіки і торгівлі за останні 

роки розроблено багато тренажерів з різних навчальних 
дисциплін [1-4]. Розробка тренажеру з теми «1-R алгоритм» 
дисципліни «Комп’ютерний аналіз статистичних даних» 
залишається актуальною. В [5] розглянутий загальний алгоритм 
роботи тренажеру. 

Основна ідея 1-R алгоритму [6] полягає в тому, для 
класифікації використовується лише одну незалежну змінну. 
Тому цей метод називають "1-правило" (1-rule) або 1-R 
алгоритм. Для всіх можливих значень кожної із незалежних 
змінних формулюється правило, яке класифікує об'єкти із 
навчальної вибірки. При цьому в висновку правила залежній 
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змінній надається значення, яке зустрічається для даної умови 
найчастіше. Таким чином, для кожної змінної буде отриманий 
набір правил для кожного значення. Далі вибирається та змінна, 
для якої побудовані правила з найменшою похибкою.  

Незважаючи на свою простоту, 1-R алгоритм може 
використовуватися у практичних задачах. 

Тренажер призначений для ознайомлення студентів з 
роботою 1-R алгоритму на практиці. Перед використанням 
тренажеру передбачається, що студент ознайомився з 
теоретичним матеріалом, зокрема відповідною лекцією. 

Для розробки тренажеру вибрана об'єктно-орієнтована мова 
програмування Java. Це зумовлено тим, що Java є популярною 
мовою програмування з широкими можливостями. Також 
застосування цієї мови програмування дозволить 
використовувати тренажер незалежно від апаратної та 
операційної платформи. 

Для розробки графічного інтерфейсу тренажеру вибрана 
технологія JavaFX. Завдяки цьому тренажер може бути 
встановлений на комп'ютері користувача, а може запускатися із 
віддаленого серверу. 

Графічний інтерфейс користувача в JavaFX найзручніше та 
найефективніше створювати за допомогою FXML. 

FXML – це мова розмітки інтерфейсу користувача на основі 
XML, створена корпорацією Oracle для опису графічного 
інтерфейсу користувача програм на JavaFX.  

FXML забезпечує зручну альтернативу побудові GUI у коді 
та ідеально підходить для розмітки інтерфейсу користувача 
програм на JavaFX, оскільки ієрархічна структура XML-
документа точно співпадає зі структурою сценарію JavaFX. Все, 
що створене у FXML, можна виразити безпосередньо за 
допомогою JavaFX. Таким чином для створення інтерфейсу 
користувача використовуються два підходи: FXML та Java-код. 

Для зручності роботи користувача вся інформація буде 
міститися на одній формі. Це дозволить протягом роботи 
звертатися до попередніх кроків. А після завершення роботи 
буде видно весь розв'язок задачі. 

Доповідь присвячена розробці тренажеру з теми «1-R 
алгоритм» дисципліни «Комп’ютерний аналіз статистичних 
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даних». 
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