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У публікації розглядається реалізація тренажеру з теми 

«Сортування бульбашками» 

 

V. O. Golubenko Program realization of elements of the simulator 

on the topic "Sorting by bubbles" discipline "Analysis of algorithms". 

The publication deals with the implementation of the algorithm 

simulator on the topic "Sorting bubbles" 
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Публікації [1-3] свідчать про актуальність та важливість 

розробки тренажерів навчальних дисциплін у рамках дипломних 

та курсових проектів.  

У публікації розглядається математичний алгоритм роботи 

тренажера з теми «Сортування бульбашками» [4], що 

розробляється в рамках дипломної роботи. У роботі [5] 

розглянуто алгоритм роботи тренажера з теми «Сортування 

бульбашками»  дисципліни «Аналіз алгоритмів», що є важливим 

етапом  в процесі розробки програмного забезпечення 

тренажеру з дано теми. Розглянемо аспекти програмної 

реалізації тренажера з теми «Сортування бульбашками» 
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дисципліни «Аналіз алгоритмів». 

Тренажер розроблений мовою програмування Java в 

середовищі розробки IDE NetBeans.   

Для переключення між вікнами тренажеру було створено 

змінну cl типу CardLayout. Також було створено наступні 

масиви типу String: 

String[] ex – перелік питань; 

String[] ex1 – перелік варіантів відповідей до відповідного 

питань; 

String[] error – перелік змісту повідомлення про помилку. 

Для функціонування тренажеру було створено наступні 

функції: 

nextPanel(String t); 

nextExample(); 

nextQuestion(); 

correctAnswer(); 

helpText(); 

Функція nextPanel(String t) переключає поточне вікно на 

наступне, вказане параметром t. 

Для переходу до наступного питання використовується 

функція nextExample(), а для переходу до варіантів відповідей – 

nextQuestion(). 

Функція correctAnswer() була створена для перевірки, чи 

правильна вибрана відповідь на питання тестів. 

При невірній відповіді виводиться повідомлення про 

помилку. Це повідомлення є діалоговим вікном, що 

викликається за допомогою «JOptionPane.showMessageDialog».. 

При натисненні будь-якої кнопки відбувається відповідна 

подія. Було створено наступні події: 

jButton1ActionPerformed – розпочати тренінг; 

jButton2ActionPerformed – перейти до навчального матеріалу 

(сторінка «Довідка»); 

NextActionPerformed – перевірити відповідь на питання та 

перейти до наступного; 

PreviousActionPerformed – повернутися з «Довідки» на 

головну сторінку. 

При запуску програмного продукту відображується вікно в 
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якому наведена інформація про тренажер та передбачена 

можливість ознайомитися з навчальним матеріалом, або 

розпочати тренінг (рис. 1.) 

 

 
Рисунок 1 – Головне вікно програми 

 

Таким чином в результаті результати виконання роботи 

проведено огляд тренажерів, які виконувалися в рамках 

бакалаврських та дипломних робіт на кафедрі; ознайомлено з 

теоретичним матеріалом з теми «Верифікація програм  та 

алгоритмічно нерозв'язні проблеми»; проаналізовано методи 

верифікації програм  та алгоритмічно нерозв'язних проблем; 

розглянуто приклади верифікації програм  та алгоритмічно 

нерозв'язних проблем; на основі розв’язаних прикладів 

розроблено алгоритм роботи тренажера; проведена часткова 

програмна реалізація розробленого алгоритму. 
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