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Реферат

Обсяг роботи складає 72 сторінок, 14 рисунків, 8 таблиць, 7 використаних
джерел, 1 додаток.
Метою роботи є підвищення кількості інтелектуальних агентів за рахунок
розроблення методу їх організації в Ad Hoc мережі Виконано аналіз існуючих
методів та засобів організації взаємодії інтелектуальних агентів.
Було сформовано практичну проблему, що включає в себе проблеми
перевантаження мережі у системах інтелектуальних агентів.
Проаналізовано аналіз можливостей існуючих методів організації взаємодії
інтелектуальних агентів, визначні слабкі місця методів, сформовано
функціональні вимоги до розробляємого методу організації інтелектуальних
агентів на основі Ad Hoc мережі.
Розроблено метод організації інтелектуальних агнетів на основі Ad Hoc
мережі, що задовольняє визначеним функціональним вимогам до розробленого
методу.
Організовані основні етапи експериментального дослідження розробленого методу 
та порівняння його роботи з класичним методом організації взаємодії 
інтелектуальних агентів.
Створено модель мережі інтелектуальних агентів, а також функціональні
модулі для визначення ефективності розробленого методу.
Отримані результати порівнюються з існуючим алгоритмом взаємодії
інтелектуальних агентів. В результаті проведення досліджень розробленого
методу виявлено, що новий метод здатен підвищити ємність мережі
багатоагентних систем у 12 разів.

AD HOC, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АГЕНТИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ МЕРЕЖА КОГНІТИВНИХ АГЕНТІВ

Abstract
The work contains is 72 pages of main text, 14 figures, 8 table, 7 sources used, 1
application.
The purpose of the work is to increase the number of intelligent agents by
developing a method for organizing them in the Ad Hoc network.
A practical problem has been identified that includes network congestion
problems in intelligent agent systems.
The analysis of the capabilities of existing methods of organizing the interaction
of intellectual agents, the significant weaknesses of the methods, the functional
requirements to the developed method of organizing intellectual agents based on the
Ad Hoc network.
The method of organizing intelligent lambs on the basis of Ad Hoc network is
developed, which satisfies certain functional requirements for the developed method.
The main stages of the experimental study of the developed method and



comparison of its work with the classical method of organizing the interaction of
intellectual agents are organized.
A model of a network of intelligent agents and functional modules for
determining the efficiency of the developed method were created.
The results obtained are compared with the existing algorithm of interaction of
intellectual agents. As a result of the research of the developed method, it was found
that the new method is able to increase the capacity of the network of multiagent
systems by 12 times.

AD HOC, INTELLECTUAL AGENTS, ORGANIZATION OF
INTERACTION OF INTELLECTUAL LABBITS, NETWORK OF COGNITIVE
AGENTS


