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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Мультиагентні системи та технології 

підтримки прийняття рішень» є формування знань про принципи побудови та 

функціонування інтелектуальних систем та технології підтримки прийняття 

рішень, забезпечення для майбутніх фахівців можливості розробки 

проектування програмних засобів, що розв’язують задачі багатокритеріальної 

оптимізації за допомогою еволюційних моделей та алгоритмів. 

Основним завданнями вивчення навчальної дисципліни «Мультиагентні 

системи та технології підтримки прийняття рішень» є вивчення теоретичних 

основ еволюційного моделювання, набуття навичок використання генетичних 

алгоритмів і мультиагентних систем під час розв’язування завдань фахового 

спрямування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 основні принципи функціонування та різновиди СППР;  

 еволюційні підходи до розв’язання задач прийняття рішень;  

 основні етапи та принципи побудови різноманітних генетичних 

алгоритмів;  

 принципи побудови мультиагентних систем;  

 когнітивні карти як інструмент підтримки прийняття рішень;  

 принципи побудови систем класифікаторів і гібридних інтелектуальних 

систем; 

уміти: 

 аналізувати предметну та проблемну сфери з точки зору вибору методів 

і моделей підтримки прийняття рішень; 

 використовувати еволюційні алгоритми для розв’язання оптимізаційних 

задач; 

 розробляти алгоритми моделювання взаємодії агентів для спільного 

розв’язання задач; 
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 розробляти алгоритми навчання для адаптації агентів до умов 

середовища, що змінюється. 

Мета і завдання розрахункової роботи 

Розрахункова робота являє собою індивідуальне завдання, яке має на меті 

набуття навичок розв’язання інженерних задач аналізу і синтезу агентів, які 

спільно розв’язують задачі управління та інформаційної підтримки прийняття 

рішень. У процесі виконання розрахункової роботи студенти повинні 

опрацювати як теоретичну частину, так і практичну, створивши відповідний 

проект на мові програмування високого рівня.  

Набуті навички використовуються, у першу чергу, під час написання 

магістерських робіт. 

 

1 ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

Індивідуальне завдання на розрахункову роботу видається після 

відпрацювання на лабораторних заняттях еволюційних алгоритмів і методів 

синтезу автоматів. 

Виконання завдання розрахункової роботи передбачає: 

1. Аналіз завдання. 

2. Реалізацію пунктів 1–5 розділу 3 «Завдання на розрахункову роботу». 

3. Оформлення пояснювальної записки. 

Під час захисту розрахункової роботи оцінюється правильність синтезу 

автомата, розробки алгоритму оптимізації автомата, стиль викладання 

матеріалу у звіті, логічність та аргументованість висновків. 

Пояснювальна записка розрахункової роботи оформлюється на аркушах 

форматом А4. Зміст звіту: 

1. Титульний аркуш (див. додаток Б). 

2. Постановка задачі. 

3. Розробка автомата. 
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4. Розробка алгоритму оптимізації автомата.  

5. Розробка програмної реалізації. 

6. Висновки. 

7. Список використаної літератури. 

Обсяг розрахункової роботи не повинен перебільшувати 1015 сторінок 

форматом А4 машинописного тексту, оформленого згідно з чинними 

стандартами. Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи 

наведено у додатку Б.  

Список використовуваної літератури оформлюється відповідно до вимог 

ДСТУ щодо оформлення науково-технічної документації та не має 

перевищувати 810 літературних джерел. 

Оформлення основного тексту розрахункової роботи 

З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром  

20 мм, наповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу. 

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурою Times 

New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервали. 

Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома 

інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного 

тексту повинен складати півтора інтервали.  

Назви розділів і підрозділів для зручності читання потрібно виділяти 

напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 

змісту та позначатися арабськими цифрами без крапки. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 

ставлять. 

Застосування такої системи нумерації відповідає вимогам ДСТУ 3008–95 

і спрощує обробку документів, уніфікує їх, оскільки дає можливість не вживати 

словесних найменувань і символів. 
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Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Нумерація 

починається з титульної сторінки та є  наскрізною. На титульній сторінці, 

листку завдання та рефераті номер сторінки не зазначають. 

Для пояснення тексту, що викладається, допускається ілюструвати його 

графіками, діаграмами, схемами, кресленнями, фотознімками тощо. Ілюстрації, 

що знаходяться у тексті, є рисунками. 

Виконання креслень і схем, які є ілюстраціями, має відповідати вимогам 

стандартів ЄСКД, діаграм і графіків – нормативному документу Р50-77. Написи 

на рисунку виконують креслярським шрифтом. 

Рисунки мають бути пронумеровані у межах розділу арабськими 

цифрами. Наприклад: Рисунок 1.1 – перший рисунок першого розділу. 

Запис розмішують під рисунком симетрично до тексту. Рисунок може 

мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Найменування повинно відображати зміст рисунка та бути коротким. 

Його розміщують після номера рисунка через тире і виконують малими 

літерами з першої великої. 

Для зручності зіставлення показників і наочності цифровий матеріал 

зазвичай оформляють у вигляді таблиць, що відповідають вимогам чинних 

нормативних документів (ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 3008-95). 

Нумерують таблиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими 

цифрами. Система нумерації повинна бути індексаційною, тобто номер 

складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою (напр., «Таблиця 1.3» – третя таблиця першого розділу). 

Слово «Таблиця» зазначають раз зліва над першою частиною таблиці. 

Найменування таблиці записують після її номера через тире з великої літери. 

Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, 

лаконічною й відповідати змісту таблиці. Якщо таблицю переносять на 

наступні сторінки, то назву не повторюють, а пишуть: «Продовження табл. 3» 

або «Закінчення табл. 2». Назву можна не давати, якщо таблиця не має 

самостійного значення, тобто потрібна по ходу читання основного тексту. У 
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продовженні таблиці на наступних сторінках допускається заміна заголовків 

граф їх нумерацією арабськими цифрами. При цьому в головці таблиці 

необхідно подати нумерацію граф. Нумерація граф і рядків таблиці 

застосовується й тоді, коли на них треба робити посилання в тексті документа. 

Для розмежування рядків таблиці використовують горизонтальні та 

вертикальні лінії. Розділяти заголовки та підзаголовки боковика і граф 

діагональними лініями не допускається.  

Увесь текст таблиці має бути набрано черед один інтервал шрифтом 

ґарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів. 

Заголовки граф наводять переважно в називному відмінку однини без 

довільного скорочення слів.  

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. 

Під час написання формул необхідно дотримуватись нижчезазначених 

розмірів символів і стилів їх написання. 

Розміри: 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
 

 

Формули та рівняння у рукописі (за винятком формул і рівнянь, 

наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 

розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула 

(1.3) – третя формула першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають арабськими цифрами на рівні 

формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.  
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Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не 

пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з 

нового рядка зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій вони 

наведені у формулі. Після формули перед словом «де» ставиться кома. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати  

через крапку з комою, в рядок.  

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 

після розшифрування. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції 

множення, застосовують знак «х». Формули, що йдуть одна за одною й не 

розділені текстом, відокремлюють комою. 

Порядок розміщення джерел у списку використовуваної літератури – за 

абеткою або хронологією. Кожне джерело має свій порядковий номер, а весь 

список – єдину наскрізну нумерацію. 

Ілюстративний матеріал, таблиці, проміжні математичні доведення, 

формули і розрахунки, а також текст допоміжного характеру можуть бути 

оформлені як додатки. 

Додатки є продовженням документа і мають наскрізну нумерацію 

сторінок, спільну з документом. Кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Слово Додаток пишуть з правого боку рядка малими літерами з 

першої великої. Додатки послідовно позначають великими літерами 

українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Переліки, 

примітки та посилання у тексті додатків оформлюють за загальними 

правилами. На всі додатки у тексті документа повинні бути посилання. 
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2 ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВУ РОБОТУ 

 

Розрахункова робота має одне завдання, в якому дві частини. Першу 

частину присвячено синтезу автомата, який виконує певну програму дій, у 

другій частині роботи необхідно оптимізувати роботу автомата. 

У процесі виконання роботи потрібно: 

1. Вивчити навчальний матеріал щодо синтезу автоматів та реалізації 

еволюційних алгоритмів. 

2. Зробити опис процесу синтезу автомата, що виконує дії згідно із 

завданням. Скласти алгоритм функціонування автомата.  

3. Скласти алгоритм оптимізації автомата. 

4. Скласти та випробувати програму на мові високого рівня, що реалізує 

дії автомата та алгоритм оптимізації автомата. 

5. Оформити пояснювальну записку.   

 

3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

Середовище, в якому діє автомат, і його дії в середовищі задані таблицею 

переходів, яка є замкнутою стрічкою. Таблиця відображає всі можливі ситуації, 

які виникають у середовищі значеннями вхідних бінарних сигналів. Ситуацій у 

середовищі всього дві: якщо у клітині таблиці стоїть значення 1, це означає, що 

перед автоматом є «об’єкт» (умовно кажучи – яблуко). Якщо у клітині 0, то 

яблука перед автоматом немає. Права частина таблиці відображає можливі дії 

автомата. Дії автомата спрямовані на «зборі яблук», місцезнаходження яких 

закодовано одиницею в лівій частині таблиці та переміщено в іншу частину 

стрічки на довільне число кроків згідно з програмою цього автомата. 

Програма переміщення також закодована в таблиці у вигляді такої адреси – 

номера клітини.  

Якщо автомат знаходить «яблуко», йому нараховуються бали. Функція 
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пристосованості F(S)min, де S – кількість яблук, обчислюється як число 

кроків, зроблених до знаходження останнього яблука. Обчислення числа 

зроблених кроків і знайдених яблук проводиться під час алгоритмічної емуляції 

поведінки автомата. Цикл роботи автомата полягає в такому. 

У початковому стані автомат знаходиться у комірці з номером 1, сусідами 

якої є клітини з номерами 100 і 2. 

На кожному кроці автомат визначає наявність-відсутність яблука в 

клітині. Якщо яблуко є, воно зараховується як знайдене. Одночасно 

підраховується кількість зроблених кроків і кількість яблук, що залишилося.  

Якщо кількість яблук, що залишилися, не дорівнює 0, то автомат читає 

нову адресу переходу, що записана за поточною адресою, і переходить до 

зазначеної клітинки. Кращий автомат швидше за інших знаходить усі яблука. 

Отже, під час оптимізації поведінки автомата необхідно змінювати вміст 

адресного рядка, у якому запрограмовані переміщення автомата. 

Друга частина роботи має на меті розробку процедури оптимізації 

програми руху автомата за допомогою еволюційного алгоритму. Щоб зробити 

процедуру оптимізації, необхідно спочатку закодувати програму переміщень 

так, щоб її можна було легко змінювати, створюючи популяцію рішень та 

операції мутації та схрещування. Пропонується кодувати програму так. 

Припустимо, що кількість пронумерованих позицій (клітин) дорівнює N, 

де N – парне число. У кожній позиції програми запишемо її номер.  

Розіб’ємо таблицю програми на декілька секторів однієї і тієї самої 

довжини. Для здійснення операції мутації будемо у кожному секторі 

переставляти місцями номери, що записані у позиціях. Таки чином буде 

забезпечено мінливість особин без повторювання адрес переходу. 

Для здійснення операції схрещування потрібно робити обмін секторами 

між особинами. Вибір батьків для схрещування може бути найпростішим, 

наприклад, випадковим усередині групи лідерів популяції.      

Зупинку алгоритму оптимізації доцільно робити або за заданою кількістю 

ітерацій, або завдяки відстеженню змін функції пристосованості – коли функція 
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перестає змінюватися, слід зупинити алгоритм.  

Варіанти завдань наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Варіанти завдань 

Варіант 

Кіль-

кість 

клітин 

Кількість 

секторів 

Кількість 

яблук 

Кількість 

лідерів 
Розмір популяції 

1 140 7 90 14 110 

2 120 6 75 12 110 

3 110 10 85 11 120 

4 100 10 70 10 120 

5 140 10 90 13 100 

6 120 12 80 11 100 

7 110 10 80 20 110 

8 100 10 30 15 110 

9 140 7 85 16 120 

10 120 12 65 10 110 

11 110 10 70 10 120 

12 100 10 60 12 110 

13 140 10 75 18 100 

14 120 10 65 15 120 

15 110 11 68 170 110 

16 140 7 90 160 110 

17 120 6 75 180 110 

18 110 10 85 190 120 

19 100 10 70 200 120 

20 140 10 80 210 100 

21 120 12 75 220 100 

22 110 10 80 230 110 

23 100 10 30 240 110 

24 140 7 85 200 120 

25 120 10 75 220 110 

26 110 10 70 210 120 

27 100 5 65 240 110 

28 140 10 75 230 100 

29 120 10 65 220 120 

30 110 11 70 210 110 

 



13 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

На оцінку за розрахункову роботу впливають: 

− якість виконання РР; 

− компетентність і володіння основним матеріалом навчальної 

дисципліни студентом під час захисту. 

Якщо студент подав на захист не самостійно виконану роботу, про що 

свідчить його некомпетентність у рішеннях і тексті, він не допускається до 

іспиту. Для запобігання академзаборгованості, РР має бути перероблено. 

Критерії оцінювання виконання РР студентом такі. 

Роботу оцінюють за чотирибальною системою, виходячи із рівня 

виконання проекту, змісту доповіді під час захисту та відповідей студента на 

запитання викладача. Далі, згідно з таблицею 4.1, виконується перерахунок у 

рейтингові бали, які додаються до сумарної стобальної оцінки за навчальний 

предмет (відповідно до «Положення…»). 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі без 

помилок, оформлено відповідно до чинних стандартів з оформлення подібних 

робіт і здано в установлений термін; під час захисту студент продемонстрував 

глибоке володіння теоретичним матеріалом, чітко й аргументовано відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка «добре» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, здано 

в установлений термін, але в роботі є незначні помилки, що не впливають 

суттєво на кінцеві результати, або є незначні недоліки в оформленні роботи, 

деякі стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент 

продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, 

здано в установлений термін, але є окремі помилки, що впливають на кінцеві 

результати, а також окремі вади в оформленні, стилістичні та граматичні 

помилки; під час захисту студент продемонстрував мінімально необхідно 
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володіння теоретичним матеріалом, не дуже чітко й аргументовано відповів на 

поставлені запитання (або відповів не на всі запитання). 

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо роботу виконано в неповному 

обсязі, з грубими помилками, без дотримання встановлених вимог щодо 

оформлення подібних робіт. Така робота повертається студентові на 

доопрацювання. 

Згідно з критеріями оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

«Мультиагентні системи та технології підтримки прийняття рішень» на 

розрахункову роботу припадає 30 балів, які додаються до сумарної 100-бальної 

рейтингової оцінки. Перерахунок чотириступеневої оцінки за національною 

шкалою в 30-бальну виконується згідно з таблицею 3.1. 

Таблиця 4.1  Шкала перерахування оцінки в 30-бальну 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 30 

добре 2029 

задовільно 1019 

незадовільно 09 
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