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ВСТУП 

Моделювання є найпоширенішим і найпотужнішим засобом вивчення 

об’єктів, явищ і процесів реального світу. Моделювання використовують коли 

вивчати реальні об’єкти і процеси безпосередньо важко або неможливо. 

Зазвичай моделювання виконуються для спрощення і здешевлення розробки та 

оптимізації складних і дорогих систем. 

Важлива особливість моделювання – виокремлення основних 

властивостей системи, що цікавлять розробників і дослідників, та їх 

оцінювання (якісне і кількісне) з урахуванням варійованих допусків і обмежень. 

Саме ця обставина робить моделювання основним і необхідним етапом у 

розробці будь-яких систем і вивченні процесів і явищ реального світу.  

Модель може бути формалізована і вивчена за допомогою того чи іншого 

математичного апарату або методу. З появою ЕОМ математичні моделі стали 

застосовуватися у багатьох задачах моделювання. Згодом були розроблені 

методики імітаційного моделювання, яке дозволяє на підставі вихідних заданих 

характеристик системи імітувати її поведінку в часі й отримувати необхідні 

характеристики. 

Імітаційне моделювання дозволяє отримати найкращі за точністю 

результати, якщо моделююча система має невизначений або ймовірнісний 

характер, оскільки прорахувати математично всі можливі варіанти поведінки 

системи буває вкрай складно, а використання в розрахунках середніх значень 

призводить неточні результати. Системи масового обслуговування – один з 

прикладів систем імовірнісного (стохастичного) характеру, тому застосування 

імітаційного моделювання до аналізу цих систем дає найкращі результати і в 

той же час малі витрати часу, коштів і машинних ресурсів. 

Вивчення методів імітаційного моделювання з використанням 

сучасніших середовищ імітаційного моделювання є логічним продовженням 

курсів програмування, які вивчалися студентами на молодших курсах. 

Предметом навчальної дисципліни є сучасні спеціалізовані мови 

програмування у середовищах імітаційного моделювання.  
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 Із системами масового обслуговування (СМО) ми стикаємось повсякчас. 

Будь-яке виробництво можна уявити як послідовність систем обслуговування. 

До типових систем обслуговування належать також ремонтні та медичні 

служби, транспортні системи, аеропорти, вокзали тощо. Особливого значення 

набули такі системи у процесах інформатики. Це передусім комп’ютерні 

системи, мережі передавання інформації, операційні системи, бази і банки 

даних.  

 Навчальний курс «Спеціалізовані мови програмування» передбачає 

вивчення студентами таких розділів: основи імітаційного моделювання; 

програмне забезпечення імітаційного моделювання; основи спеціалізованих 

мов та  інтегровані середовища моделювання СМО; створення та експлуатація 

моделей (агентів).  

Головним завданням навчальної дисципліни є ознайомлення з основами 

програмування з використанням спеціалізованих мов програмування з 

поєднанням методів імітаційного моделювання. 

 Метою розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни 

«Спеціалізовані мови програмування» є закріплення набутих під час 

теоретичного вивчення навчальної дисципліни вмінь і навичок, а також 

розвиток у студентів логічного мислення під час самостійної побудови 

імітаційної моделей та візуалізації моделювання певних процесів. Методичні 

вказівки містять 2-і розрахунково-графічні робити, під час виконання яких 

студенти отримують практичні навички моделювання та аналізу результатів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 основні засади імітаційного моделювання з використанням спеціалізованих 

мов програмування; 

 методи побудови та опису математичних моделей економічних, виробничих, 

комп’ютерних систем масового обслуговування з використанням 

спеціалізованих мов програмування; 
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 основи мовних конструкцій декількох спеціалізованих мов програмування 

імітаційного моделювання; 

 уміти:  

 виконувати самостійний аналіз економічних, соціальних та інших процесів у 

часі за допомогою сучасних методів імітаційного моделювання; 

 виконувати формалізацію та розробляти математичну модель з метою 

використання тієї чи іншої мови спеціалізованої мови програмування; 

 використовувати мовні конструкції для розробки, керування та аналізу 

результатів моделювання; 

 використовувати результати для формулювання висновків; 
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ПЕРЕЛІК  РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ 

Розрахунково-графічна  робота № 1 

Тема.  Моделювання динамічних об’єктів засобами AnyLogic 

 Мета: вивчення основних команд головного меню, панелі інструментів, 

редакторів коду, ознайомлення зі структурою проекту, розробка найпростіших 

моделей динаміки. 

Короткі теоретичні відомості 

1.1 Теоретичні засади моделювання систем у середовищі AnyLogic 

Моделювання застосовується у випадках, коли проведення експериментів 

над реальною системою неможливо або недоцільно, наприклад, через високу 

вартість або тривалості проведення експерименту в реальному часі. 

Імітаційна модель –  це комп’ютерна програма, яка описує структуру і 

відтворює поведінку реальної системи в часі. Імітаційна модель дозволяє 

отримувати детальну статистику про різні аспекти функціонування системи  

залежно від вхідних даних. Імітаційне моделювання – розробка комп’ютерних 

моделей і постановка експериментів на них. Метою моделювання є прийняття 

обґрунтованих, доцільних управлінських рішень. Комп’ютерне моделювання 

стає сьогодні обов’язковим етапом в ухваленні відповідальних рішень у всіх 

галузях діяльності людини через ускладненням систем, у яких людина повинна 

діяти і якими доводиться керувати. Знання принципів і можливостей 

імітаційного моделювання, уміння створювати і застосовувати моделі є 

необхідними вимогами до кваліфікації інженера, менеджера, бізнес–аналітика. 

Сучасні системи моделювання підтримують увесь арсенал новітніх 

інформаційних технологій, у ому числі розвинені графічні оболонки для 

конструювання моделей та інтерпретації вихідних результатів моделювання, 

мультимедійні засоби, анімацію в реальному масштабі часу, об’єктно–

орієнтоване програмування, Internet-рішення. Пакет AnyLogic – професійний 

інструмент нового покоління, який призначений для розробки і дослідження 
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імітаційних моделей. Розробник продукту – компанія Екс Джей Текнолоджі (XJ 

Technologies). 

AnyLogic був розроблений на основі нових ідей у галузі інформаційних 

технологій, теорії паралельних взаємодіючих процесів і теорії гібридних 

систем. Завдяки цим ідеям надзвичайно спрощується побудова складних 

імітаційних моделей, є можливість використання одного інструменту для 

вивчення різних типів моделювання. 

Програмний інструмент AnyLogic побудований на основі об’єктно–

орієнтованої концепції. Іншою базовою концепцією є побудова моделі як 

набору взаємодіючих, паралельно функціонуючих активностей. Активний 

об’єкт в AnyLogic – це об’єкт зі своїм власним функціонуванням, взаємодіє з 

оточенням. Він може включати в себе будь–яку кількість екземплярів інших 

активних об’єктів. Графічне середовище моделювання підтримує проектування, 

розробку, документування моделі, виконання комп’ютерних експериментів, 

оптимізацію параметрів щодо деякого критерію. 

Для розробки моделі можна використовувати елементи візуальної 

графіки: діаграми станів (стейтчарти), сигнали, події (таймери), порти і т.  д.; 

синхронне і асинхронне планування подій; бібліотеки активних об’єктів. 

Зручний інтерфейс і численні засоби підтримки розробки моделей в 

AnyLogic роблять не тільки використання, але і створення комп’ютерних 

імітаційних моделей в цьому середовищі моделювання доступними навіть  для 

початківців. Для розробки моделі на AnyLogic можна використовувати 

концепції і засоби з декількох класичних напрямків імітаційного моделювання: 

динамічних систем, дискретно-подієвого моделювання, системної динаміки, 

агентного моделювання. Окрім того, AnyLogic дозволяє інтегрувати різні 

підходи для отримання більш повної картини взаємодії складних процесів 

різної природи. Типово розглядають три імітаційні моделі: дискретно–подієву, 

системно–динамічну і агентну. Для моделей зазвичай наводиться детальна 

постановка проблеми, розглядається структура моделі, описується процес 

побудови моделі в середовищі AnyLogic і вивчається її поведінка. 
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AnyLogic використовується для розробки імітаційних виконуваних  

моделей і їх подальшого аналізування. Розробка моделі виконується в 

графічному редакторі AnyLogic з використанням численних засобів підтримки, 

що спрощують роботу. Побудована модель потім компілюється вбудованим 

компілятором AnyLogic і запускається на виконання. У процесі виконання 

моделі користувач може спостерігати її поведінку, змінювати параметри 

моделі, виводити результати моделювання в різних формах і виконувати різні 

комп’ютерні експерименти з моделлю. Для реалізації спеціальних обчислень і 

опису логіки поведінки об’єктів AnyLogic дозволяє використовувати потужну і 

сучасну мову програмування Java та активні об’єкти, класи і екземпляри 

активних об’єктів. Основними будівельними блоками моделі AnyLogic є 

активні об’єкти, які дозволяють моделювати будь–які об’єкти реального світу. 

Клас у програмуванні є потужним засобом, що дозволяє структурувати складну 

систему. Клас визначає шаблон, відповідно до якого будуються окремі 

екземпляри класу. Ці екземпляри можуть бути визначені як об’єкти інших 

активних об’єктів. Активний об’єкт є екземпляром класу активного об’єкта. 

Щоб створити модель AnyLogic, необхідно створити класи активних об’єктів 

(або використовувати об’єкти бібліотек AnyLogic) і задати їх взаємозв’язки. 

AnyLogic інтерпретує створювані графічно класи активних об’єктів в класи 

Java, тому можна користуватися всіма перевагами об’єктно-орієнтованого 

моделювання. 

Активні об’єкти можуть містити вкладені об’єкти, причому рівень 

вкладеності необмежений. Це дозволяє реалізовувати декомпозицію моделі на 

будь–яку кількість рівнів деталізації. 

Активні об’єкти мають чітко визначені інтерфейси взаємодії. Вони 

взаємодіють зі своїм оточенням лише за допомогою своїх інтерфейсних 

елементів. Це полегшує створення систем зі складною структурою, а також 

робить активні об’єкти повторно використовуваними. Створивши клас 

активного об’єкта, можна створити будь-яку кількість об’єктів – екземплярів 

цього класу. Кожен активний об’єкт має структуру (сукупність включених в 
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нього активних об’єктів і їх зв’язки), а також поведінку, обумовлену 

сукупністю змінних, параметрів, стейтчартів і т. д. Кожен екземпляр активного 

об’єкта в моделі має свою власну поведінку, він може мати свої значення 

параметрів, функціонує незалежно від інших об’єктів, взаємодіючи з ними і з 

зовнішнім середовищем.  

Візуальна розробка моделі. Під час побудови моделі використовуються 

засоби візуальної розробки (уведення станів і переходів стейтчарта, введення 

піктограм змінних і т. д.), завдання чисельних значень параметрів, аналітичних 

записів співвідношень змінних і аналітичних записів умов настання подій. 

Основною технологією програмування в AnyLogic є візуальне програмування – 

побудова за допомогою графічних об’єктів і піктограм ієрархій структури і 

поведінки активних об’єктів. 

AnyLogic є надбудовою над мовою Java – однією з найпотужніших і 

водночас найпростіших сучасних об’єктно–орієнтованих мов. Усі об’єкти, 

визначені користувачем під час розробки моделі за допомогою графічного 

редактора, компілюються в конструкції мови Java, а потім відбувається 

компіляція всієї зібраної програми на Java, яка задає модель, у виконуваний 

код. Хоча програмування зведено до мінімуму, розробнику моделі необхідно 

мати певне уявлення про цю мову (наприклад, знати синтаксично правильні 

конструкції) для подальшого вдосконалення коду та редагування. 

Після запуску AnyLogic відкривається робоче вікно, у якому для 

продовження роботи слід створити новий проект або відкрити наявний. 
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Рисунок 1.1 – Вікно проекту AnyLogic 

Вікно проекту забезпечує легку навігацію по елементах проекту, таким як 

пакети, класи і т. д. Оскільки проект організований ієрархічно, то він 

відображається у вигляді дерева: сам проект утворює верхній рівень дерева 

робочого проекту, пакети – наступний рівень, класи активних об’єктів і 

повідомлень – наступний і т. д. Можна копіювати, переміщати і видаляти будь-

які елементи дерева об’єктів, легко керуючи робочим проектом. 

У редакторі AnyLogic для кожного виділеного елемента моделі існує своє 

вікно властивостей, у якому вказуються властивості (параметри) цього 

елемента. Під час виділення будь-якого елемента у вікні редактора знизу 

з’являється вікно властивостей, що показує параметри цього виділеного 

елемента. Вікно властивостей містить кілька вкладок. Кожна вкладка містить 

елементи керування, такі як поля введення, прапорці, перемикачі, кнопки і т. д., 

за допомогою яких можна переглядати і змінювати властивості елементів 

моделі. Кількість вкладок і їх зовнішній вигляд залежить від типу вибраного 

елемента. 

 

Рисунок 1.2 – Вікно властивостей 
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Вікно палітри містить елементи (графічні об’єкти), які можуть бути 

додані на структурну діаграму. Елементи поділені за групами, які 

з’являтимуться на різних вкладках. Щоб додати об’єкт палітри на діаграму, 

клацніть спочатку по елементу в палітрі, а потім клацніть по діаграмі.  

Активний об’єкт може містити змінні. Змінні можуть бути або 

внутрішніми, або інтерфейсними. Активний об’єкт може мати змінні, що 

моделюють мінливі в часі величини. Змінні можуть бути винесені в інтерфейс 

активного об’єкта і пов’язані зі змінними інших активних об’єктів. Тоді зі 

зміною значення однієї змінної буде негайно змінюватися і значення пов’язаної 

з нею залежної змінної іншого об’єкта. Цей механізм забезпечує безперервну і  

(або) дискретну взаємодію об’єктів. 

Запускати і налагоджувати модель можна за допомогою меню: 

 

Рисунок 1.3  –  Панель інструментів 

 

Порядок виконання роботи 

1.2  Моделювання руху робота за заданою траєкторією 

Завдання. Потрібно створити одного агента (робота), що має точку 

призначення (склад), у яку агент повинен прибути, слідуючи заданій траєкторії 

(ламана лінія). 

Створення моделі. 

1. Натисніть меню «Файл −> Створити −> Модель» на головному вікні: 

 

Рисунок 2.1  –  Типовий інтерфейс AnyLogic  
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2. Відкриється діалогове вікно «Нова модель». Вкажіть ім’я моделі.  

 

Рисунок 2.2  –  діалогове вікно Нова модель 

3. Укажіть місце розташування, де ви хочете зберігати файли моделі. 

Використовуйте кнопку «Вибрати ...», щоб завантажити потрібну папку, або 

введіть шлях до папки в полі Місцезнаходження. 

4. Натисність «Готово», щоб завершити процес. 

Нова модель буде створена. AnyLogic автоматично додасть один тип 

агента Main і простий експеримент Simulation. 

Клацніть ім’я моделі в панелі «Проекти» та перейдіть у панель 

«Властивості». 

Виберіть секунди як  «Одиниці модельного часу»: 

 

Рисунок 2.3 – Вікно властивостей 

Визначення властивостей середовища. Тепер вкажемо властивості для 

агента типу Main. Для цього двічі клацніть мишею по типу агента Main у 

панелі «Проекти» в дереві елементів моделі, щоб відкрити його діаграму, і 

перейдіть в панель «Властивості». Ви можете знайти налаштування 

середовища в секції  «Простір і мережі» властивостей типу агента Main. 

Установимо початкову швидкість для типу агента Main рівною нулю: 
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Рисунок 2.4 – Початкова швидкість агента 

 

Створення елементів середовища.  Створимо кінцеву точку 

призначення агента у вигляді будівлі. Для цього перетягніть елемент «Склад» з 

палітри  «Картинки» на діаграму типу агента Main і збільшіть його. 

 

Рисунок 2.5 – Елемент «Склад» 

 

Задамо траєкторію руху агента ламаною лінією. Для цього перетягніть 

елемент «Ламана» з палітри «Презентація» на діаграму типу агента Main і 

сформуйте бажаний шлях прямування агента до точки призначення. 

 

 

Рисунок 2.6 – Елемент «Ламана» і траєкторія руху 
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Створення агента. 

1. Спочатку створимо одного агента. Для цього перетягніть елемент 

«Агент» з палітри «Агент» на діаграму типу агента «Main». Вікно майстра 

«Створення агентів» відкриється автоматично. 

2. Виберіть опцію «Єдиний агент» на першому кроці майстра. Нам 

потрібно створити тільки одного робота, який буде рухатися до будівлі по 

певній траєкторії ламаної лінії. 

 

 

Рисунок 2.7 – Елемент Агент 

 

3. Оскільки тут створюється новий тип агента, тому не потрібно 

використовувати надані шаблони. Укажіть «Ім’я нового типу»: «Leader» та ім’я 

самого агента «leader» у відповідне поле. Клацніть «Далі», щоб продовжити. 

4. Виберіть тип анімації «2D», потім фігуру анімації «Винищувач» із 

секції «Основні» і клацніть «Далі». 

5. Пропустіть четвертий крок  додавання параметрів − натисніть «Далі». 

Властивості агента 

1. На діаграмі типу агента «Main» клацніть на агента «leader» і в панелі 

«Властивості» встановіть властивість «Видимість −> немає», щоб під час 

запуску моделі бачити тільки анімацію агента без відображення типу агента.  
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Рисунок 2.8 – Властивості Агента 

2. Далі відкрийте діаграму агента «Leader», клацнувши на нього двічі в 

панелі «Проекти», і на панелі «Властивості» встановіть початкову швидкість 

агента рівну 7м/с, а також прапорець «Повертати анімацію відповідно до 

напряму руху» 

 

Рисунок 2.9 – Швидкість руху агента 

 

3. Оскільки агенти в нашому середовищі розташовуються випадково, 

відповідно до установок для агента типу «Main», то, щоб помістити агента 

«Leader» під час запуску моделі в початок його шляху, вставте в розділ 

«Властивості −> Дії агента −> При запуску» код:  jumpTo(40, 120); 

Це встановить агента під час апуску в першу точку ламаної лінії, що 

позначає шлях агента. Перша цифра в дужках – координата Х початку лінії, 

друга – координата Y. Ці координати можна побачити у властивостях елемента 

«polyline». Для цього на діаграмі агента «Main» виділіть елемент «Ламана» і в 
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розділі «Властивості −> Місцезнаходження та розмір» визначте координати 

початку лінії. 

4. Щоб агент «Leader» рухався до мети по заданому  шляху, вставте в 

розділ «Властивості −> Дії агента −> Дії на кроці» код: 

moveTo( main.warehouse.getX()–1, main.warehouse.getY()–1, 

main.polyline); 

Цей код обчислює координати X (команда getX ()) і Y (команда getY ()) 

«Складу» (warehouse) і переміщує туди агента по заданому шляху (рolyline).  

 

Рисунок 2.10 – Дії агента 

Запуск моделі. Запустивши модель, ви побачите вікно презентації. На ній 

відображається презентація, створена для цього експерименту. AnyLogic 

автоматично створює заголовок і кнопку запуску моделі. Натисніть кнопку 

«Запустити» і спостерігайте за моделювання руху динамічного об’єкта. 

 

1.3 Варіанти завдань до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 

Завдання. Створіть два агенти (роботи), що рухається назустріч один 

одному (1-й − з точки початку у точку кінця, 2-й − навпаки), слідуючи заданій 

траєкторії до моменту зустрічі. Траєкторія визначається координатами точок на 

площині та вказаним типом лінії, що їх з’єднує.  Для зручності дозволяється 

масштабування координат (множення на розмірний коефіцієнт). Координати 

точок (x,y), через які має проходити траєкторія руху, наведені у таблиці 

відповідно до вашого варіанта.  

Варіант Початок т. 2 т. 3 т. 4 т. 5 т. 6 т.7 т. 8 Кінець Траєкторія 

1 (0,0) (2,1) (2,5) (5,5) (4,3) (0,7) (7,8) (9,9) (10,10) ламана 

2 (0,0) − − − (4,3) − (7,8) − (10,10) дуга 
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3 (1,0) (2,2) (3,5) (4,5) (5,3) (0,6) (7,8) (9,9) (10,10) ламана 

4 (0,1) (0,3) (3,3) (3,5) (3,7) (3,0) (6,6) (7,9) (10,10) ламана 

5 (1,1) (2,1) (2,5) (5,5) (4,3) (0,7) (7,8) (7,0) (10,0) ламана 

6 (0,0) (1,1) (1,5) (1,7) (8,7) − − (9,9) (10,10) ламана 

7 (0,0) (2,1) (3,5) − (4,8) − (7,8) (9,9) (10,10) дуга 

8 (0,0) (1,1) (2,3) (3,5) (4,6) (5,5) (6,4) (7,3) (10,0) дуга 

9 (0,10) (1,9) (2,7) (5,5) (7,3) (8,2) − − (10,0) дуга 

10 (0,5) (1,6) (2,7) (3,10) (4,8) (5,5) − − (10,5) ламана 

 

Література: [1−2].  
 

Розрахунково-графічна  робота № 2 

Тема.  Побудова моделі  системи масового обслуговування 

 Мета: навчитися моделювати системи масового обслуговування. 

Короткі теоретичні відомості 

2.1 Візуалізація моделювання у середовищі AnyLogic 

Основними засобами опису поведінки об’єктів є змінні, події і діаграми 

станів. Змінні відображають, як  змінюються характеристики об’єкта. Події 

можуть наставати із заданим інтервалом часу і виконувати задану дію. 

Діаграми станів (або стейтчарти) дозволяють візуально подати поведінку 

об’єкта в часі під впливом подій або умов, вони складаються з графічного 

зображення станів і переходів між ними (тобто по суті це кінцевий автомат). 

Будь-яка складна логіка поведінки об’єктів моделі може бути подана за 

допомогою комбінації стейтчартів, диференціальних і алгебраїчних рівнянь, 

змінних, таймерів і програмного коду на Java. Алгебраїчні і диференціальні 

рівняння записуються аналітично. Інтерпретація будь-якого числа паралельних 

процесів у моделі AnyLogic прихована від користувача. 

AnyLogic має зручні засоби зображення функціонування модельованої 

системи в живій формі динамічної анімації, що дозволяє «побачити» поведінку 

складної системи. Візуалізація процесу функціонування системи, що 

моделюється, дозволяє перевірити адекватність моделі, виявити помилки у 

завданні логіки. Засоби анімації дозволяють користувачеві легко створювати 

віртуальний світ (сукупність графічних образів), керований динамічними 

параметрами моделі за законами, визначеними користувачем за допомогою 
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рівнянь і логіки модельованих об’єктів. Графічні елементи, додані на анімацію, 

називаються динамічними, оскільки всі їх параметри: видимість, колір і т. д. –  

динамічні;  їх можна зробити залежними від змінних і параметрів моделі, які 

змінюються з часом під час виконання моделі. 

Для роботи AnyLogic 7 потрібно встановити Java 2 Standard Edition 8.0 

або вище. JRE належить до інсталяційного пакету AnyLogic для Windows, але 

на інших платформах має бути встановлений користувачем самостійно. 

Java-аплети AnyLogic 7 працюють у будь-якому браузері з підтримкою 

Java з версіями JRE (Java Runtime Environment): JRE 1.8.0 або вище; Java plugin 

(потрібен для запуску моделей в браузері, встановлюється разом з JRE як 

опція). Моделі AnyLogic 7 – це самостійні Java–додатки.  

Порядок виконання роботи 

2.2  Моделювання регульованого пішохідного переходу 

Задача. Побудувати модель регульованого пішохідного переходу зі 

світлофором, що дозволяє або забороняє рух транспорту. Світлофор, який 

регулює рух автомобілів на пішохідному переході, може перебувати в таких 

станах: рух транспорту дозволено (зелений), приготуватися до заборонного 

сигналу (миготливий зелений), приготуватися до зупинки (жовтий), рух 

заборонено (червоний) і приготуватися до руху (червоний і жовтий). Світлофор 

працює в автоматичному режимі. У кожному стані світлофор знаходиться 

певний постійний період часу. 

Створення моделі. Модель буде мати тільки один активний об’єкт, який 

імітує світлофор, тому об’єкт «Model» буде єдиним активним об’єктом нашої 

моделі. На діаграму класу активного об’єкта «Model» помістіть «Початок 

діаграми станів» з панелі «Діаграма станів» і назвіть її «Для_автомашин», 

зауважте, що AnyLogic може працювати з елементами, набраними кирилицею. 

Перетягніть мишею елемент «Стан» під стрілочку початку діаграми. 
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Рисунок 2.25 – Початок діаграми станів  

 

Ім’я стану, як і всі інші його параметри, можна редагувати у вікні його 

властивостей. Для того щоб побудувати стейтчарт, слід використовувати 

елементи з палітри «Діаграма станів». 

 

Рисунок 2.26 –  Елементи  палітри «Діаграма станів» 

Відповідно до алгоритму роботи світлофора крім початкового стану у 

модель потрібно ввести додатковий стан. Початковий стан слід назвати «Рух 

дозволено» (зелене світло), потім світлофор переходить у стан «Увага» 

(миготливий зелений), «повільно» – приготуватися до зупинки (жовте світло), 

зупинка транспорту «стоп» – заборона руху (червоне світло) і 

«приготуватися» − приготуватися до руху (червоне і жовте світло горять 

одночасно). 

Стан «увага» представимо як гіперстан з парою перемикачів 

елементарних станів: в одному з них зелений горить (стан А), в іншому – 

зелений не горить (стан В). Для побудови гіперстану спочатку створіть 

звичайний стан, збільшіть його (розтягнувши мишею) і помістіть усередину 

інший стан. Побудуйте ці стани і з’єднайте їх переходами. 

Задамо умови опрацювання переходів. Переходи в нашому 

автоматичному світлофорі виконуються через таймаут після закінчення 

інтервалу часу, який пройшов з моменту переходу системи в цей стан. 
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Рисунок 2.27 – Алгоритм роботи 

Визначимо параметри регулювання перехрестя. У стані «рух» світлофор 

знаходиться 10 секунд, потім 7 секунд зелений сигнал блимає. У стані 

«повільно» 4 секунди горить жовтий. Протягом 10 секунд рух заборонено і 

4 секунди світлофор знаходиться у стані «приготуватися». У нашій моделі 

одиниця модельного часу відповідає 1 секунді реального часу. 

Для завдання умов спрацьовування переходів виділіть перехід  «t1» і в 

полі «Відбувається» залиште без зміни варіант «За таймаутом», а в поле  

«Таймаут» уведіть 10. 

 

Рисунок 2.28  – Налаштування станів рух: світлофор 10 секунд 

 

У кожному стані світлофора має горіти певний сигнал: у стані «рух» має 

горіти зелений, в стані «приготуватися» повинні горіти червоний і жовтий 

одночасно. Перейдіть на діаграму класу активного об’єкта Model. Створіть три 

параметри логічного типу: червоний, жовтий і зелений, які набуватимуть  

відповідного значення тоді, коли на світлофорі горить відповідний сигнал: 

червоний, жовтий або зелений. Початкові значення цих булевих параметрів 

можна не ставити: за замовчуванням вони будуть  мати значення «false». 
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Рисунок 2.29 – Параметри логічного типу 

 

Ми створили «стейтчарт» саме для керування значеннями цих параметрів, 

кожний стан відповідає за вмикання свого світла або їх комбінації. Наприклад, 

у стані «повільно» має горіти жовтий, у стані «стоп» має загорітися червоне 

світло, а у стані «приготуватися» мають горіти червоний і жовтий одночасно. 

Запрограмуємо ці дії. 

1. У властивостях стану рух у поле «Дія при вході» запишіть «зелений = 

true»; а в поле «Дія при виході» запишіть «зелений = false». 

2. Те ж саме запишіть для стану «В» у гіперстан «увага», а у стані «А» ці 

поля потрібно залишити порожніми  – коли світлофор знаходиться в цьому 

стані, він не горить. 

3. Аналогічно, у стані «повільно» потрібно включити жовтий сигнал.  Під 

час входу в цей стан встановити параметр «жовтий» в «true», а під час виходу з 

цього стану встановити його в «false». 

4. Для стану «стоп» аналогічно опишіть стан параметра − червоний. 

5. Для стану «приготуватися» обидва параметри червоний і жовтий 

потрібно встановити в «true» під час входу, і в «false» під час виходу. 

 

Рисунок 2.30 – Стан руху (приклад) 

Запустіть модель на виконання. Ви побачите, що параметри зелений, 

жовтий і червоний перемикатимуться між значеннями «true»  і  «false», 

відповідно до алгоритму перемикання світлофора. 
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Графічні об’єкти кольору сигналів світлофора в презентації мають 

динамічні параметри, усі інші  –  статичні.  

Установимо динамічне значення кольору верхнього сигналу світлофора: 

якщо змінна «червоний» істинна, то колір має бути «red» − червоний, у 

протилежному випадку його колір потрібно встановити «gray» − сірий. Це 

записується таким умовним виразом мовою Java: 

червоний? red: gray. 

Колір середнього і нижнього овалів слід 

установити в поле їх динамічних значень відповідно: 

жовтий? yellow: gray; зелений? green: gray. 

red, yellow, green та gray – зумовлені константи, 

що позначають стандартні кольори. 

Запустіть модель і перевірте її роботу. 

 

Рисунок 2.31 – Перевірка моделі 

Додамо до моделі другий світлофор − для пішоходів. Він матиме два 

сигнали − зелений і червоний, і три стани: «ідіть» − зелений, «увага»  − 

миготливий зелений і «стійте» − червоний. Їх значеннями керуватиме другий 

«стейтчарт» – для пішоходів. Створимо цей стейтчарт на тій же діаграмі класу 

Model, назвавши його «Для_ пішоходів». 

Оскільки керування світлофором пішоходів схоже на керування 

світлофором автомобілів, новий стейтчарт можна побудувати копіюванням і 

зміною вже побудованого стейтчарта «Для_автомашин». Виділіть із стейтчарта 
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«Для_автомашин» і вставте їх в інше місце діаграми. Ці елементи скопійовано, 

і їм автоматично будуть надані унікальні імена, щоб не було конфлікту імен. 

Перейменуйте стан стейтчарта «Для_ пішоходів», домалюйте відсутній перехід 

«t12» і перенесіть початок діаграми на стан «Стійте». 

Змініть параметри в полях «Дія при вході» і «Дія при виході» у 

властивостях станів стейтчарта «Для_ пішоходів». Тепер наш стейтчарт має 

керувати параметрами зелений і червоний, які, у свою чергу, управлятимуть 

запалюванням світла саме пішохідного світлофора. 

Налаштуємо умови спрацьовування переходів стейтчартів між станами. 

Для забезпечення безпечної роботи пішохідного переходу необхідно 

синхронізувати спрацьовування стейтчартів так, щоб завжди, коли світлофор 

пішоходів знаходиться у станах «зелений» або «блимає», світлофор автомобілів 

обов’язково знаходився б у стані «стоп». Для цього можна підібрати відповідні 

таймаути спрацьовування переходів стейтчарта, але з кожною зміною моделі, 

доведеться ці таймаути підбирати знову і знову. Оптимальніше синхронізувати 

стейтчарти, посилаючи спеціальні дозвільні сигнали з одного стейтчарта в 

інший. 

У нашій моделі стейтчарти обмінюватимуться такими сигналами: 

«АВТОМОБІЛІ» і «ПІШОХОДИ». У стейтчарті «Для_пішоходів» перехід «t12» 

спрацьовуватиме, коли отриманий сигнал «ПІШОХОДИ», який 

генеруватиметься в стейтчарті «Для_автомашин» при переході «t5» в стан 

«стоп». У свою чергу, в стейтчарті «Для_автомашин» перехід «t6» буде 

спрацьовувати коли отриманий сигнал «АВТОМОБІЛІ», який генерується у 

стейтчарті «Для_ пішоходів» при переході «t11» у стан «Стійте». 

У AnyLogic є кілька способів передачі повідомлення в діаграму станів. У 

нашій моделі використовуватимемо метод fireEvent(), який має викликатися в 

тому стейтчарті, якому призначено повідомлення. Тобто, якщо з якогось 

об’єкта ми хочемо послати повідомлення стейтчарту, то потрібно в цьому 

об’єкті написати команду: стейтчарт.fireEvent (повідомлення). 
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Тому, в поле «Дія переходу» «t5» стейтчарта «Для_автомашин» потрібно 

вставити команду:  Для_ пішоходів.fireEvent (ПІШОХОДИ), в таке ж поле 

переходу «t11» стейтчарта «Для_ пішоходів» вставте команду:  

Для_автомобілей.firеЕvеnt ( АВТОМОБІЛІ).  

Отже, кожен з світлофорів інформуватиме іншого про свій перехід в стан 

заборони руху, як пішоходів, так і автомобілів.  

Для спрацьовування переходу стейтчарта з отриманням потрібного 

повідомлення, у стейтчарті «Для_пішоходів» у поле «Відбувається» вікна 

властивостей переходу «t12» виберіть варіант «При отриманні повідомлення», 

вкажіть тип повідомлення «String», а в поле «Здійснювати перехід» виберіть 

«При отриманні заданого повідомлення» і введіть «ПІШОХОДИ». 

Аналогічно для спрацьовування переходу автомобільного стейтчарта за 

сигналом від пішохідного стейтчарта в стейтчарті «Для_автомашин» в поле 

«Відбувається» вікна властивостей переходу «t6» виберіть варіант «При 

отриманні повідомлення», укажіть тип повідомлення «String», а в поле 

«Здійснювати перехід» виберіть «При отриманні заданого повідомлення» і 

введіть «АВТОМОБІЛІ». 

 

Рисунок 2.32  – Спрацьовування переходу стейтчарта 

Інші переходи цих стейтчартів спрацьовуватимуть за таймаутом, як і 

раніше. Перевірте встановлені параметри переходів стейтчартів. Запустіть 

модель на виконання. 
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Рисунок 2.33  – Робота моделі 

На презентації моделі, на додаток до світлофора для автомобілів, слід 

намалювати світлофор для пішоходів з двома сигналами  –  червоним і зеленим. 

Динамікою кольору керуватимуть логічні параметри «червоний» і «зелений», 

які потрібно створити на діаграмі за аналогією з параметрами «червоний», 

«жовтий» і «зелений». 

 

2.3 Варіанти завдань до виконання розрахунково-графічної роботи 

Завдання. Розробіть модель регульованого перехрестя зі світлофорами. 

Світлофори, що регулюють рух автомобілів на пішохідному переході, можуть 

перебувати в наступних станах: рух транспорту дозволено (зелений), 

приготуватися до заборонного сигналу (миготливий зелений), приготуватися до 

зупинки (жовтий), рух заборонено (червоний) і приготуватися до руху 

(червоний і жовтий). Світлофор працює в автоматичному режимі.  

№ t1 t2 t3 t4 t5 
напрями 

світла 
схема 

перехр. 

1 30 10 10 30 10 2:вн ╬  

2 40 10 10 40 10 3:лвн ╣ 

3 20 10 10 20 10 4:лпвн ╬  

4 50 10 10 40 20 2:вн ╣ 
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5 30 10 20 30 20 2:лп ╬  

6 30 10 10 30 10 3:лпн ╦ 

 
7 40 20 10 30 20 4:лпвн ╬  

8 30 10 20 30 10 3:внп ╠ 

9 30 10 30 40 10 2:вн ╬  

10 60 10 20 60 20 3:лвн ╣ 

 

У кожному стані світлофор знаходиться певний постійний період часу.  Відомо, 

що зелене світло горить t1 секунд,  зелений миготить t2 секунд, жовтий горить 

t3 секунд, червоний – t4 секунд,  одночасно червоний і жовтий – t5 секунд. 

Значення цих параметрів подані у таблиці відповідно до вашого варіанта. 

Також у варіанті вказано структуру перехрестя та кількість напрямків , у які 

направлено світло світлофорів (від 1 до 4).  На кожному перехресті світлофор 

розташовано на перетині доріг у центрі. Напрями світла (на схемі) визначаємо 

літерами «в» − верх, «н» − низ, «п» − управо, «л» − уліво. Запис  2:вн  означає 

два напрями: уверх і униз. 

1. За результатами моделювання зробіть висновок, чи можна вважати 

запропоновані у вашому варіанті параметри прийнятними для нормального 

функціонування перехрестя.  

2. Запропонуйте вашу схему налаштування часових параметрів  для вашої 

схеми перехрестя. 

 

Література: [2−3].  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Розрахункова робота виконується в середовищі AnyLogic з використанням 

спеціальних процедур, компонентів і бібліотек. Варіант розрахункової роботи 

вибирається згідно з номером за списком у журналі групи або за вказівкою 

викладача. Студент повинен  виконати завдання згідно з варіантом після того, як 

ознайомиться з конспектом лекцій, методичними рекомендаціями та 

необхідною додатковою літературою.  

Студент демонструє роботу розробленої моделі та  програми  у 

комп’ютерному класі та складає звіт. Звіт необхідно оформити та роздрукувати 

на аркушах форматом А4. Звіт має містити: 

 завдання розрахункової роботи; 

 блок-схема розробленого алгоритму програми; 

 виконаний контрольний розрахунок за розробленим алгоритмом для деякого 

набору початкових даних; 

 лістинг програми з відповідними супровідними коментарями та описом 

призначення програми, необхідними вимогами до апаратного та системного 

забезпечення комп’ютера;  
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 результати контрольного розрахунку за алгоритмом та порівняння з 

результатами роботи програми або з розв’язання задачі в іншому стандартному 

програмному середовищі; 

 висновки.  

У висновках студент повинен навести опис функцій,  елементів, 

компонентів і бібліотек, які він використав у своїй роботі. Хід виконання роботи та 

результати моделювання мають бути представлені у вигляді скриншотів.  

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи подано у 

додатку А. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної дисципліни 

«Спеціалізовані мови програмування»: 

– поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього навчального курсу; 

– періодичний контроль – самостійна робота (епізодично); 

– модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр і контроль за 

виконанням лабораторних робіт; 

– виконання завдань курсової роботи та їх перевірка; 

– підсумковий контроль – іспит. 
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Студентам надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримує не менше 70 балів. 

Студент не допускається до іспиту, якщо за результатами поточного 

контролю він отримав менше 40 балів.  
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ДОДАТОК А 

Зразок оформлення титульної сторінки  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

ЗВІТ 

Розрахунково-графічна робота № 1 



 
 

32 
 
 

з навчальної дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» 

 

 

 

Виконав 

студент групи ПМА-17-1м 

Петренко Петро 

Перевірив 

Славко Г. В. 

 

 

 

Кременчук – 2018 

 

 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з 

навчальної дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» 

освітнього ступеня «Магістр» 

Укладач  к. т. н., доц. Славко Г. В. 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики 

В. П. Ляшенко 

 

 



 
 

33 
 
 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.  

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 

 


