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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу 

«Мультиагентні системи» містять сім лабораторних робіт та призначені для 

студентів, які навчаються за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» за 

освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючи системи та 

технології». 

Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з дисципліни 

«Мультиагентні системи» являють собою опис різноманітних підходів до 

моделювання мультиагентних систем та опис загальних принципів і підходів до 

використання цих систем як інструменту підтримки прийняття рішень. 

Тематика робіт відповідає лекційному курсу та вибудувана за принципом 

«від простого до складного». Використовуються приклади, що сприяють 

кращому засвоєнню матеріалу. Крім того, у методичних вказівках надано всі 

відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт, які дають змогу 

зрозуміти принципи моделювання мультиагентних систем. 

У методичних вказівках описано принципи побудови та використання 

еволюційних алгоритмів, алгоритмічна та програмна реалізація автоматів і 

їхній взаємодії, клітинні автомати, М-автомати, оптимізацію поведінки 

автоматів за допомогою генетичних алгоритмів. 

У результаті виконання лабораторних робіт майбутні спеціалісти та 

магістри практично засвоять основні  методи та підходи до моделювання та 

використання мультиагентних систем. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні принципи функціонування та різновиди СППР;  

 еволюційні підходи до вирішення задач прийняття рішень;  

 основні етапи та принципи побудови різноманітних генетичних 

алгоритмів;  

 принципи побудови систем агентів для вирішення задач підтримки 
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прийняття рішень; 

уміти: 

 аналізувати предметну та проблемну області з точки зору вибору 

методів і моделей підтримки прийняття рішень; 

 використовувати еволюційні алгоритми для вирішення 

оптимізаційних задач; 

 розробляти алгоритми моделювання взаємодії агентів для спільного 

розв’язання задач; 

 розробляти алгоритми навчання для адаптації агентів до умов 

середовища, що змінюється. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноручно, розбірливим почерком, чисто й акуратно, пастою на 

аркушах білого паперу форматом А4 чи комп’ютерним способом (у текстовому 

редакторі Microsoft Word) шрифтом ґарнітурою Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів, з інтервалом – 1,5 рядка. На одній сторінці допускається не більш ніж 

три виправлення, зроблені акуратно і розбірливо (допускається застосування 

коректора). 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з 

функціональними можливостями необхідного програмного пакета, що 

необхідний для виконання поточної лабораторної роботи. 

Лабораторна робота виконується на персональних комп’ютерах з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

Вимоги до комп’ютера: 

- процесор Pentium 4 або вищий; 

- не менше 512 Мбайт оперативної пам’яті; 

- ОС – Windows-7 або XP.  

Звіт має містити титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. Після кожної лабораторної роботи наведений зміст звіту. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Методи еволюційного пошуку для вирішення задач 

багатомірної оптимізації 

Мета: отримати навички побудови та використання еволюційних 

алгоритмів для оптимізації складних багатопараметричних функцій. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні принципи еволюційних алгоритмів (ЕА) були сформульовані 

Холландом у 1975 році. ЕА використовують пряму аналогію з біологічними 

процесами, тобто в них використовується так звані генетичні оператори – 

схрещування та мутація. 

ЕА працює в такий спосіб. Випадково генерується початкова популяція 

особин, кожна з котрих являє собою набір значень робочих змінних – деяке 

припустиме рішення задачі оптимізації. Робота ЕА являє собою ітераційний 

процес, який продовжується поки не виконаються задане число поколінь 

(генерацій) або який-небудь інший критерій зупинки. У ході кожної ітерації 

кожне рішення оцінюється з використанням функції відповідності (fitness 

function) яка в термінах проблеми оптимізації є цільовою функцією.  

Для створення наступного покоління нові індивідууми, що мають назву 

нащадків, формуються або шляхом схрещування, або мутації. Нова популяція 

формується шляхом вибору пропорційно функції відповідності деяких батьків і 

нащадків і видалення деяких індивідуумів, для того, щоб зберігати постійний 

розмір популяції. 

У результаті наведених операцій на кожному етапі еволюції створюються 

популяції з більш досконалими індивідуумами.  

Генетичне наслідування моделюється наступним чином (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Модель генетичного наслідування 

Хромосома 
Вектор (послідовність) із нулів та одиниць. Кожна 

позиція (біт) називається геном. 

Індивідуум Набір хромосом – варіант розв’язку задачі 

Схрещування Операція, при якій хромосоми обмінюються частинами  

Мутація Випадкова зміна однієї або кількох позицій в хромосомі 

 

Якщо кожна особина являє собою закодоване рішення (частіше всього 

кодом Грея), то алгоритм носить назву  «генетичного». Якщо кожна особина 

являє собою масив значень робочих змінних у форматі десяткових чисел, то 

алгоритм носить назву  «еволюційного».  Поняття «еволюційний алгоритм» є 

більш широкім, чім поняття «генетичний алгоритм». 

Узагальнений метод генетичного пошуку можна записати в такий спосіб. 

Крок 1. Встановити лічильник ітерацій (часу):  t = 0. 

Крок 2. Згенерувати початкову популяцію хромосом P(t). 

Крок 3. Обчислити функцію пристосованості для всіх хромосом у 

популяції f(P(t)). 

Крок 4. Перевірити умови закінчення пошуку (час, число ітерацій, 

значення функції пристосованості і т. ін.). Якщо критерії зупину задоволені, 

перейти до кроку 12. 

Крок 5. Збільшити лічильник ітерацій (часу):  t = t + 1. 

Крок 6. Вибрати частину популяції (батьківські хромосоми) для 

схрещування P’. 

Крок 7. Схрестити обрані батьківські хромосоми P’(t). 

Крок 8. Застосувати оператор мутації до хромосом P’(t). 

Крок 9. Обчислити нову функцію пристосованості популяції f(P’(t)). 

Крок 10. Вибрати хромосоми, що вижили, виходячи з рівня 

пристосованості. 

Крок 11. Перейти на крок 4. 

Крок 12. Кінець. 
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Стратегії вибору батьківських пар для схрещування. 

Панміксія – обидва члени популяції, що створюють батьківську пару 

випадковим чином вибираються із усієї популяції, причому будь-який член 

популяції може стати учасником декількох пар. 

Селективний – батьками можуть стати лише ті індивідууми, значення 

пристосованості яких не менше середнього значення пристосованості по 

популяції.  

Інбридинг – перший член пари вибирається випадково, а другим з 

більшою імовірністю буде максимально близький до нього член популяції. 

Аутбридинг – пари формуються аналогічно, але з максимально далеких 

членів популяції. 

Існують наступні механізми добору членів нової популяції: елітний,  

добір з витисненням, «колесо рулетки».  

При елітному доборі нова популяція буде складатися лише з найкращих 

членів репродукційної групи, яка поєднує батьків, нащадків і мутантів.  

При доборі з витисненням, чи буде член репродукційної групи 

заноситися в нову популяцію визначається не тільки величиною його 

пристосованості, але і тим, є чи в новій популяції член з аналогічним набором 

хромосом. 

Відповідно до підходу «колесо рулетки», добір здійснюється на основі 

деякої функції розподілу, що будується пропорційно обчисленим функціям 

відповідності створених варіантів-хромосом. 

Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з 

функціональними можливостями пакета MathCad. 

Опис лабораторної установки 

Лабораторна робота виконується на персональних комп’ютерах з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 
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Вимоги до комп’ютера: 

- процесор Pentium 4 або вищий; 

- не менше 512 Мбайт оперативної пам’яті; 

- ОС – Windows-7 або XP.  

Порядок виконання лабораторної роботи 

Ознайомитися з допомогою викладача з особливостями і режимами 

роботи застосовуваних комп’ютерних засобів. 

Отримати завдання у викладача відповідно до номера варіанта. Варіанти 

завдань наведені у табл. 1.2 (необхідно знайти максимум функції). 

Скласти та відлагодити програму оптимізації заданої функції за 

допомогою ЕА. 

Підібрати параметри ЕА та знайти найкращий розв’язок задачі за 

допомогою складеної програми. Необхідна точність – 2 знаки після коми. 

Зробити висновки, оформити та здати звіт про виконану роботу. 

 

Таблиця 1.2 – Варіанти завдань 

№ Функція 
Кросс-

совер 

Вибір 

батьків 

Механізм 

добору 

1 

.28,128,1

,
1)1()(100

100
),(

2,1

2

12

2

1

21






x

xxx
xxF

 

Одно-

точко-

вий 

Панміксія Елітний 

2 .12,512,5

),2cos(10)2cos(1020),(

2,1

21

2

2

2

121





x

xxxxxxF 

 

Двох-

точко-

вий 

Селектив-

ний 

З витис-

ненням 

3 
.6,40,1            1,15,0

),)sin(ln()10662(),(

21

12

2

2

3

221

2





xx

exxxxxxF
x

 Рівно-

мірний 

Інбри-

динг 

Колесо 

рулетки 

4 
.60       ,

18

)3()3(

),215)(1917)(17)(9,02(
40

1
)(

2,1

2

2

2

1 






x
xx

z

zzzzzF  
Одно-

точко-

вий 

Аутбри-

динг 
Елітний 
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Продовження табл. 1.2 

 

5 

.2020

,

2
2

cos)cos(
200

1
),(

2,1

2
1

2

2

2

1

21
















x

x
x

xx
xxF

 
Двох-

точко-

вий 

Панміксія 
З витис-

ненням 

6 
 

.12,512,5

,),...,,(

5,4,3,2,1

5

1
521






x

xxxxF
i

i
 

Рівно-

мірний 

Селектив-

ний 

Колесо 

рулетки 

7 

100100

)001.01(

5,0
5.0),(

2,1

22

2

21












x

x

x
xxF

i

i

 

Одно-

точко-

вий 

Інбри-

динг 
Елітний 

8 

 

100100

1))(50sin(
1),(

2,1

1,022

21




 



x

xx
xxF ii  

Двох-

точко-

вий 

Аутбри-

динг 

З витис-

ненням 

9 

.28,128,1

,
1)1()(100

100
),(

2,1

2

1

22

1

21






x

xxx
xxF  Рівно-

мірний 
Панміксія 

Колесо 

рулетки 

10 .12,512,5

),2cos(10)2cos(1020),(

2,1

21

2

2

2

121





x

xxxxxxF   Одно-

точко-

вий 

Селектив-

ний 
Елітний 

11 .6,40,1            1,15,0

),)sin(ln()10662(),(

21

12

2

2

3

221

2





xx

exxxxxxF
x

 Двох-

точко-

вий 

Інбри-

динг 

З витис-

ненням 

12 
.60       ,

18

)3()3(

),215)(1917)(17)(9,02(
40

1
)(

2,1

2

2

2

1 






x
xx

z

zzzzzF  Рівно-

мірний 

Аутбри-

динг 

Колесо 

рулетки 

13 

.2020

,

2
2

cos)cos(
200

1
),(

2,1

2
1

2

2

2

1

21
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Продовження табл. 1.2 
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Під час підготовки до виконання лабораторної роботи необхідно: 

ознайомитися з принципами роботи ЕА; з основними видами генетичних 

операторів, способами кодування рішень у ЕА, стратегіями вибору 

батьківських пар для схрещування та способами добору індивідуумів у нову 

популяцію. 

З цією метою може бути використаний лекційний матеріал з відповідних 

тем, матеріал, викладений у рекомендованій літературі, а також матеріал цих 

методичних вказівок. 

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

– титульний аркуш; 

– мету роботи; 

– постановку та вихідні дані задачі; 

– хід виконання роботи; 

– результати оптимізації функції (координати та значення екстремального 
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значення цільової функції); 

– значення параметрів ЕА, при яких знайдено найкращій розв’язок задачі 

оптимізації; 

– кількість ітерацій алгоритму, що були виконані для знаходження 

найкращого розв’язку; 

– оцінку витрат часу для знаходження розв’язку; 

– аналіз отриманих результатів та висновки по роботі.  

Контрольні питання 

1. Для розв’язку яких задач використовують ЕА? 

2. Назвіть переваги та недоліки ЕА. 

3. Назвіть основні етапи функціонування ЕА. 

4. Що являють собою генотип і фенотип хромосоми? 

5. Перелічите відомі вам типи оператора кроссовера. 

6. Які стратегії добору батьківських пар для схрещування ви знаєте? 

7. Назвіть основні механізми добору індивідуумів у нову популяцію. 

Література: [1, 10]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Паралельні еволюційні алгоритми 

Мета: отримати навички побудови та використання паралельних 

еволюційних алгоритмів для оптимізації складних багатопараметричних 

функцій. 

Короткі теоретичні відомості 

Для задач оптимізації складних систем, характерна наявність великого 

числа локальних екстремумів цільової функції, тому для вирішення поставленої 

задачі виникає необхідність застосування методів так званої глобальної 

оптимізації, тобто пошуку глобального екстремуму цільової функції. В даний 

час відомо багато методів пошуку глобального екстремуму. Серед таких 

методів можна виділити так звані еволюційні та генетичні алгоритми (ЕА, ГА), 

яки є удосконаленими методами випадкового пошуку та реалізують постулати 
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теорії еволюції та досвіду селекції рослин і тварин [3]. Термін «еволюційні» 

застосовується як більш загальний, коли, наприклад, в алгоритмі не 

застосовується оператор схрещування.  

Саме добір найкращих об’єктів є ключовою ідеєю всіх еволюційних 

методів, що дозволяють зменшити час пошуку рішення на кілька порядків у 

порівнянні з класичним випадковим пошуком. Другою ключовою ідеєю є ідея 

колективного пошуку екстремуму за допомогою популяції особин. Подібно 

тому, як у природі схрещування організмів здійснюється на генетичному рівні, 

у процедурі оптимізації координати нових спробних точок виходять як 

результат маніпулювання координатами старих. Причому у якості батьківських 

найчастіше виступають кращі, а не довільні точки (особини) з популяції 

потенційних рішень, невдалі ж рішення відкидаються на поточному кроці 

(можна вважати, що вони вимирають).  

Однак еволюційні алгоритми мають істотний недолік, а саме – відсутність 

гарантії «попадання» у глобальний екстремум. Тому багато досліджень 

проводіться з метою удосконалення ЕА і підвищення ймовірності знаходження 

глобального екстремуму за мінімальний час. Спробою досягти цієї мети є так 

звані «паралельні ГА» (квазіпаралельні, якщо виконуються на 

однопроцесорних ЕОМ), які використовують одночасно декілька популяцій 

особин і у процесі еволюції ці популяції обмінюються генетичною інформацією 

[4]. Цей обмін реалізується завдяки міграціям особин з однієї популяції в другу.  

Паралельні генетичні алгоритми (ПГА) були розроблені для прискорення 

обчислень з використанням паралельних комп’ютерів. Однак паралельна 

(квазіпаралельна) реалізація ГА показала виграш в часі обчислень навіть для 

однопроцесорного комп’ютера. ПГА дає кращі результати (алгоритм частіше 

знаходить глобальний оптимум або використовує для цього меншу кількість 

обчислень цільової функції.  

Особливістю ПГА є міграція особин між популяціями. Існує велике 

різноманіття структур міграції особин між субпопуляціями. У попередній 
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роботі ми показали, що найбільш ефективною по швидкості пошуку 

глобального екстремуму є випадкова міграція між популяціями [наша робота]. 

У цьому випадку особини можуть мігрувати з будь-якої субпопуляції в будь-

яку іншу (рис. 2.1). Для кожної субпопуляції складається набір потенційних 

іммігрантів з інших субпопуляцій. Потім з цього набору випадковим чином 

відбираються особини для міграції. 

Таким чином, можна зрозуміти, що ПГА є дуже перспективною 

концепцією пошуку екстремумів мультімодальних цільових функцій. Однак 

при роботі з літературними джерелами нам не вдалося знайти відомостей про 

вплив на ефективність ПГА (швидкість знаходження глобального екстремуму 

цільової функції) такого фактора, як різноманітність операторів і значень 

параметрів, які застосовуються в окремих популяціях. Мається на увазі, що 

окремі субпопуляції можуть мати різні розміри, стратегії пошуку, набір 

еволюційних операторів. 

 

Рисунок 2.1 – Топологія повного графа випадкових міграцій 

 

1. Ефективність пошуку зростає при «рівнобіжному розвитку» декількох 

популяцій (субпопуляцій), тому слід розглядати саме паралельні 

(квазіпаралельні) алгоритми, при чому обмін особинами (генетичною 
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інформацією) між субпопуляціями (міграційна схема) повинен бути 

випадковим [10]. 

2. Залишається відкритим питання про вплив на ефективність пошуку 

посилення різноманітності операторів і значень основних параметрів ПЕА, а 

саме: 

• застосування різних підходів до способу формування нових особин у 

популяціях, що розвиваються паралельно. Якщо не у всіх популяціях 

використовується оператор схрещування, то замість терміну «генетичний» 

використовуємо термін «еволюційний»; 

• кількість субпопуляцій: 

• чисельність особин у субпопуляції: 

Отже, необхідно провести експериментальне дослідження різних 

варіантів ПЕА на тестовій задачі і визначити ступінь впливу зазначених 

параметрів на ефективність ПЕА.  

Організація самостійної роботи 

Під час підготовки до виконання лабораторної роботи  необхідно: 

ознайомитися з принципами роботи ПЕА; способами обміну генетичною 

інформацією та особливостями застосування субпопуляцій для пошуку 

глобального екстремуму. 

З цією метою може бути використаний лекційний матеріал з відповідних 

тем, матеріал, викладений у рекомендованій літературі, а також матеріал цих 

методичних вказівок. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Ознайомитися з допомогою викладача з особливостями і режимами 

роботи застосовуваних комп’ютерних засобів. 

Отримати завдання у викладача відповідно до номера варіанта. Варіанти 

завдань наведені в опису лабораторної роботи №1, у табл. 1.2 (необхідно знайти 

максимум функції). 

Скласти та налагодити програму оптимізації заданої функції за 

допомогою ПЕА. 
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Підібрати параметри ПЕА та знайти найкращий розв’язок задачі за 

допомогою складеної програми. Необхідна точність – 2 знаки після коми. 

Зробити висновки, оформити та здати звіт про виконану роботу. 

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

– титульний аркуш; 

– назву та мету роботи; 

– постановку та вихідні дані задачі; 

– хід виконання роботи; 

– результати оптимізації функції (координати та значення екстремального 

значення цільової функції); 

– значення параметрів ПЕА, при яких знайдено найкращій розв’язок 

задачі оптимізації; 

– кількість ітерацій алгоритму, що були виконані для знаходження 

найкращого розв’язку; 

– аналіз отриманих результатів та висновки по роботі.  

Контрольні питання 

1. Назвіть переваги ПЕА стосовно класичного ЕА. 

2. Назвіть основні етапи функціонування ПЕА. 

3. Назвіть параметри ПЕА, які мають вплив на роботу ПЕА. 

4. Як забезпечується мінливість у субпопуляціях? 

5. Перелічите відомі вам типи міграції між субпопуляціями. 

Література: [1–3]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Автомат, як основа інтелектуального агента. Алгоритмічна та 

програмна реалізація 

Мета: ознайомитися з дискретно-стохастичними моделями і методами їх 

побудови та дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

З курсу «Моделювання систем» вам відомо, що  абстрактний автомат – це 

математична модель перетворювача вхідних сигналів у вихідні, яка 

характеризується алфавітом входу, алфавітом виходу, алфавітом внутрішніх 

станів, функцією виходу, функцією переходу [3]: 

A = <X,Y,S,F,D>  

де X = {x1,x2...,xm} – алфавіт входу, Y = {y1,y2...,yn} – алфавіт виходу,            

S = {s1,s2...,sp} – алфавіт станів, F: SXY – функція виходу, D: SXS – 

функція переходів. Під алфавітом тут розуміють не порожню множину попарно 

різних символів.  

Передбачається, що автомат знаходиться завжди в деякому стані, і якщо 

це стан si, то функція F визначає, який вихід матиме перетворювач, а D – який у 

нього буде новий стан, якщо значення входу автомата дорівнює xj. 

Раніше розглядалися детерміновані автомати, в яких з будь-якого стану 

можливий перехід тільки в одне з наступних станів. В теорії автоматів 

вивчаються також імовірнісні автомати. Імовірнісні автомати відрізняються 

тим, що в них переходи з одного стану в інший відбуваються випадковим 

чином, тобто вхідний сигнал може викликати перехід з поточного стану в різні 

стани з певною ймовірністю. 

Імовірнісний автомат може бути заданий у вигляді графіка або таблиці 

переходів, яка набуває вигляду матриці перехідних ймовірностей. 

Щоб задати імовірнісний автомат S, необхідно описати всі компоненти 

кортежу A = <X,Y,S,F,D,Р>, тобто вхідний і вихідний алфавіти станів, функції 

переходів і виходів, а також розподіл ймовірностей Р, який визначає з якою 

ймовірністю автомат може перейти в той чи інший стан.  
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Опис роботи автомата таблицями переходів і виходів ілюструється на 

наступному прикладі. Функція переходу D: SXS задана таблицею 3.1 

(матриця перехідних ймовірностей), а функція виходів F: SXY – таблицею 

3.2 (автомат Мура). 

Таблиця 3.1 – Табличне представлення функції переходів імовірнісного 

автомата МиліМура 

 s1 s2 sj sn 

x1s1 р1,1,1 p1,1,2 p1,1,j р1,1,n 

х1s2 р1,2,1 р1,2,2 р1,2,j р1,2,n 

... ... ... ... ... 

х1sn р1,n,1 р1,n,2 р1,n,j р1,n,n 

х2s1 р2,n,1 р2,n,2 р2,n,j р2,n,n 

хisj ... ... рi,j,j ... 

... ... ... ... ... 

x2sn р2,n,1 р2,n,2 р2,n,j р2,n,n 

... ... ... ... ... 

xmsn рm,n,1 рm,n,2 рm,n,j рm,n,n 

 

Таблиця 3.2 – Табличне представлення функції виходів імовірнісного 

автомата Мура 

 y1 y2 .. yl 

s1 p1,1 p1,2 .. p1,l 

s2 p2,1 p2,2 .. p2,l 

.. .. .. .. .. 

sn pn,1 pn,2 .. pn,l 

 

Результатом синтезу автоматної моделі є система функцій переходів і 

виходів. Дослідження імовірнісних автоматів здійснюється за допомогою 
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імітаційного комп’ютерного моделювання. 

Завдання для самостійної роботи 

Розглянемо автомат, який переміщується вздовж стрічки, що має n 

позицій. Стрічка нескінченна, тобто її початок і кінець вважаються сусідніми 

позиціями. Кожну позицію ототожнюємо із станом автомата. Вхідний алфавіт 

має 2 символи: 0 і 1. Перебуваючи в певній позиції, автомат виявляє там або 0, 

або 1. Виявивши 0, автомат переміщається вліво уздовж стрічки. Виявивши 1, 

автомат переміщається вправо. Розподіл сигналів 0 і 1 на стрічці та її довжина 

задано випадковим чином згідно варіанту завдання.  

Необхідно скласти граф автомата, таблицю переходів і логічні рівняння 

що описують поведінку автомата. 

Надалі слід реалізувати автомат за допомогою комп’ютерної програми. 

Програма повинна циклічно генерувати кроки автомата, тобто обчислювати 

логічні рівняння, підставляючи в них поточні значення стану автомата та 

вхідних сигналів. Результат дії автомата програма виводіть у вигляді таблиці на 

екранну форму та у файл формату *.txt.  

Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни. 

Опис лабораторної установки 

Лабораторна робота виконується на персональних комп’ютерах з 

використанням мови програмування високого рівня. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Отримати у викладача свій варіант завдання. 

2. Скласти перелік вхідних і вихідних сигналів автомата.  

3. Зобразити граф автомата та таблицю переходів.  

4. Скласти схему алгоритму роботи програми.  

5. Розробити програму, яка реалізує функціонування автомата. 

6. Дослідити процес функціонування автоматної моделі та згенерувати 

файл даних – результат дії програми.  
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7. Збережіть файл з результатами роботи програми. 

8. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

− титульну сторінку із зазначенням номера та теми роботи, прізвища й 

ініціалів виконавця, шифру групи; 

− конкретизовану мету роботи; 

− короткий перелік досліджуваного матеріалу (модель, її призначення); 

− постановку задачі; 

− хід виконання роботи; 

− отримані результати (значення параметрів, таблиці, графіки, 

роздруковані на аркушах формату A4) ; 

− висновки. 

Контрольні питання 

1. Чим відрізняються на теоретико-множинному рівні детермінований та 

стохастичний автомати? 

2. Охарактеризуйте системи, для опису яких використовуються 

стохастичні автомати. 

3. Поясните алгоритм поведінки автомата, що розглядається в роботі. 

4. Як визначити необхідну кількість елементів пам’яті для стохастичного 

автомата? 

Література: [2, 6, 7]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Моделювання взаємодії двох агентів в умовах невизначеності. 

Мета: розробка математичної моделі, алгоритму і програми, що 

дозволяють моделювати поведінку агенту в умовах конфлікту та 

невизначеності. 

Короткі теоретичні відомості і завдання роботи 

Будь-яка доцільна поведінка спирається на аналіз властивостей 

навколишнього середовища. Результати аналізу використовуються як для 

формування мети поведінки, так і для вибору дій, що ведуть до мети. Зазвичай 

якість поведінки оцінюється за рівнем доцільності при заданих зовнішніх 

умовах або за відхиленням значення оцінки від оптимального значення.  

Важливу роль при аналізі зовнішнього середовища відіграє статистика – 

агент накопичує статистичні дані про стан середовища і використовує ці 

відомості для формування своєї поведінки. 

При дослідженні доцільного поведінки і навіть у ході реалізації деякого 

поведінки, як правило, не приділяється уваги тій обставині, що результати 

статистичного аналізу можуть бути схильні до неконтрольованого спотворення 

з боку середовища, тобто противника, з яким відбувається зіткнення інтересів. 

Вивчення конфліктних ситуацій з не повністю певною інформацією 

найчастіше реалізується за допомогою імітаційного комп’ютерного 

моделювання. Комп’ютерна програма дає можливість конструювати алгоритми 

реакції суб’єкта на дії противника, досліджувати властивості цих алгоритмів, 

робити висновки про їх доцільність, тобто, проводити дослідження. 

Схема концептуальної моделі показана на рис. 4.1. Агент 1 (об’єкт 

дослідження) взаємодіє з агентом-супротивником (агент 2). Супротивник 

генерує потік випадкових подій. Агент 1 прагне як можна  точніше 

прогнозувати черговий «хід» супротивника, тобто спрогнозувати номер 

події, яку видасть супротивник.  
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Агент 1 дає оцінку своїм діям, яка пропорційна успіху прогнозу за деякий 

період часу. Крім того, агент використовує для прогнозу дискретний розподіл 

ймовірностей ходів супротивника, який він формує у ході гри. Супротивник 

контролює дії агента і змінює свою стратегію, тобто змінює розподіл 

ймовірностей появи різних подій у ході гри. 

Дослідник має змінювати параметри моделі, а саме: час моделювання, 

ступінь оцінки ходу гри, параметри розподілу значень  у потоці даних, що 

генерує супротивник. Отже можна досліджувати вплив оцінки поведінки агента 

в умовах невизначеності. Можна також корегувати зміст процедур програми та 

тім самим модифікувати алгоритми прогнозування. 

Математичні моделі агентів описані у лекційному матеріалі. 

У ході виконання роботи необхідно вирішити наступні задачі: 

1) Вивчити концептуальну та математичну моделі автомата, що реалізує 

цілеспрямовані дії в умовах конфлікту;  

2) Розробити алгоритм і програму для реалізації автоматної моделі, яка 

діє в умовах конфлікту. 

Приклад реалізації програми 

Для побудови програми необхідно визначити основні завдання, які має 

виконувати дана програма а саме: 

− діалог із користувачем; 

− зміну значень параметрів моделі; 

− проведення моделювання взаємодії двох агентів з відповідними 

обчисленнями; 

 

Агент 1 

 

Агент 2 

Інформація 

Впливи 

Рисунок 4.1 – Схема концептуальної моделі 



 24 

− видача користувачеві результатів моделювання. 

Виходячи із перелічених задач, функціональна структура програми, 

показана на рис. 4.2.   

Модуль підтримки діалогу з користувачем реалізовано у вигляді головної 

форми програми. Цей модуль забезпечує уведення значень параметрів моделі та 

запуск процесу моделювання. 

Процедура запуску процесу моделювання включає процедуру організації 

основного циклу моделювання та процедуру виведення результатів моделювання 

у файл. 

Процедура циклу моделювання включає у свою чергу, процедури  

прогнозування ходу супротивника, формування ходу супротивника, процедуру 

накопичення даних попередніх ходів, процедуру аналізу та оцінювання якості 

прогнозу ходів. Усі ці процедури виконуються послідовно у кожному циклі 

моделювання. 

Модуль підтримки 

діалогу з користувачем 

(головна форма) 

Процедура введення 

параметрів моделі 

Процедура запуску  

процесу 

моделювання 

Процедура циклу  

моделювання 

Процедура  

прогнозування  

ходу супротивника 

Процедура  

накопичення даних 

попередніх ходів 

 

Процедура  

аналізу та 

оцінювання якості  

прогнозу ходів 
Процедура виведення 

результатів 

моделювання 

Рисунок 4.2 – Функціональна структура програми. 
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Коли цикл моделювання закінчується, отримані результати з’являються у 

табличному вигляді на формі програми, де їх можна проглядати для 

попереднього аналізу. Далі результати можна експортувати у файл формату 

.csv, який потім можна відкрити у табличному процесорі MS Excel і побудувати 

графік. Зовнішній вигляд програми показано на рис. 4.3.  

Користувач уводить відповідні початкові значення параметрів 

дискретного розподілу потоку подій, поріг оцінки успішності прогнозування, 

кількість кроків моделювання. Усі ці величини також мають значення за 

умовчанням. Натиснувши кнопку «Пуск моделі», отримаємо результати 

моделювання.  

На початковому етапі гри автомат не має даних для прогнозування и 

змушеній використовувати випадкову стратегію “прогнозування”  ходів 

супротивника. З часом, коли автомат сформував дискретний розподіл потоку 

подій, він більш успішно прогнозує ходи супротивника і оцінка прогнозування 

зростає. Коли оцінка прогнозування досягає певного рівня, супротивник змінює 

параметрі дискретного розподілу частот ходів x1, x2, x3 випадковим чином. У цей 

Рисунок 4.3 – Зовнішній вигляд програми 
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момент часу автомат 1 втрачає можливість застосування накопиченої інформації 

для прогнозу ходів супротивника і змушений накопичувати цю інформацію 

заново. 

Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни, а саме – опис 

концептуальної та математичної моделі агентів і алгоритму їх взаємодії. 

Оскільки програма призначена для лабораторних досліджень у навчальному 

процесі, студенти мають змогу вносити корективи у програмний код, змінюючи 

стратегію прогнозування, наприклад, застосувати короткострокові прогнози, 

комбіновані стратегії прогнозу та спостерігати, як змінюється успішність гри 

агента 1.  

Порядок виконання лабораторної роботи 

Скласти алгоритм роботи програми моделювання взаємодії двох 

агентів в умовах невизначеності.  

Розробити та налагодити програму моделювання взаємодії двох агентів. 

Підібрати параметри моделі та знайти найкращі значення цих параметрів, 

які забезпечують максимальну оцінку дій агента 1.  

Зробити висновки, оформити та здати звіт про виконану роботу. 

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

– титульний аркуш; 

– мету роботи, опис задачі; 

– хід виконання роботи за етапами; 

– схема алгоритму, за якім працює програма; 

– інтерфейс програми з поясненнями; 

– таблицю історії взаємодії агентів і графік значень оцінок дій агента 1. 

– вихідний код програми; 

– аналіз отриманих результатів та висновки по роботі.  
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Контрольні питання 

1. Що саме моделює процес взаємодії агентів у роботі? 

2. Як впливають умови невизначеності на хід взаємодії агентів? 

3. Які чином агент 2 впливає на умови невизначеності? 

4. У чому сенс комп’ютерного моделювання взаємодії агентів? 

Література: [2, 6, 7]. 

 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Моделювання еволюції агентів за допомогою клітинних 

автоматів 

Мета: отримати навички розробки та програмної реалізації клітинних 

автоматів. 

Короткі теоретичні відомості і завдання роботи 

Термін «клітинні автомати» став застосовуватися в середині XX ст. для 

позначення сукупності залежних елементів із заданими станами та правилами, 

відповідно до яких стани цих елементів і залежності між ними змінюються в 

часі. Час і стани при цьому дискретні. Елементи клітинних автоматів 

запропоновано збудувати в одномірні або двомірні нескінченні прямокутні 

таблиці. Стан елемента змінюється в залежності від його стану і від стану двох 

(або чотирьох – для двомірного випадку) найближчих сусідів. 

Завдяки своїй гнучкості і універсальності, клітинні автомати знайшли 

визнання в теорії штучного інтелекту, в моделях що самовідтворюються, мікро- 

і макробіології, обчисленнях в середовищі з можливістю збоїв, в системах 

розпізнавання мови і зображень, в розподілених системах в умовах 

«інформаційного голодування». 

В одновимірному (лінійному) КА решітка представляє собою ланцюжок 

клітин (одновимірний масив), в якій для будь-якої з них, крім крайніх, є по два 

сусіда. Для усунення крайових ефектів решітка «загортається» у тор, що 

дозволяє для всіх клітин автомата використовувати наступне співвідношення: 

y’[i] = f(y[i-1], y[i], y[i+1]),              (5.1)  
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де f – функція переходів клітини; y’[i] – стан і-й клітини в наступний момент 

часу; y[i-1] – стан (i-1)-й клітини в даний момент часу; 

y[i] – стан і-й клітини в даний момент часу; y[i+1] – стан (i+1)-й клітини в 

даний момент часу. У правій частині виразу (1) може бути будь-яка логічна 

функція. В окремому випадку в правій частині (1) змінна y[i] може бути 

відсутнім. 

Алгоритм моделювання КА складається з трьох основних процедур: 

1. Ініціалізація основного і допоміжного (розрахункового) масиву клітин. 

2. Розрахунок нового стану всіх клітин в допоміжному масиві. 

3. Копіювання нових станів клітин в основний масив і видача вмісту 

масиву на екран або у файл. 

Пункти 2 і 3 повторюються циклічно.  

Завдання на самостійну роботу 

1. Побудувати алгоритм і програму моделювання поведінки лінійного 

клітинного автомата. Логічний вираз в правій частині формули (1) обрати 

самостійно.  

2. Дослідити поведінку отриманого автомата при різних варіантах 

ініціалізації основного масиву. 

3. Побудувати алгоритм і програму моделювання поведінки двовимірного 

клітинного автомата. Логічний вираз в правій частині формули (1) Обрати 

самостійно з врахуванням стану 4-х сусідів кожної клітини.  

4. Дослідити поведінку отриманого автомата при різних варіантах 

ініціалізації основного масиву. 

5. Зобразити схему алгоритму роботи двовимірного автомата. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості і завдання роботи. 

3. Словесний опис алгоритму роботи двовимірного автомата. 

4. Схема алгоритму роботи двовимірного автомата. 

5. Висновки з коротким описом виконаної роботи. 
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Контрольні питання 

1. Пояснити принципи роботи КА.  

2. Пояснити, які елементи моделі впливають на поведінку КА. 

3. Запропонувати завдання, яке можна отримати роботу на клітинно-

автоматної моделі. 

4. Оцінити складність і трудомісткість алгоритму моделювання 

двовимірного КА. 

Література: [3, 8]. 

 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Побудова автоматів-агентів за допомогою генетичних 

алгоритмів. 

Мета: отримати навички розробки керуючих автоматів і генетичних 

алгоритмів для відбору кращого автомата-агента. 

Короткі теоретичні відомості 

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

переходів. Ліва частина таблиці (замкнута стрічка) відображає всі можливі 

ситуації, які виникають в середовищі значеннями вхідних бінарних сигналів. 

Ситуацій в середовищі всього дві: перед автоматом є їжа (1) і їжі перед 

автоматом немає (0). Права частина таблиці відображає можливі дії автомата. 

Дії автомата спрямовані на «поїдання яблука», місцезнаходження якого 

закодовано в лівій частині таблиці і переміщення в іншу частину стрічки на 

довільне число кроків згідно з програмою даного автомата. Програма 

переміщення також закодована в таблиці. 

Якщо автомат «з’їдає яблуко», йому нараховуються бали. Функція 

пристосованості обчислюється за формулою: F=SN. Тут F – число яблук, 

з’їдених автоматом, N – повне число можливих кроків. S – число кроків, 

зроблених мурахою до моменту поїдання останнього яблука. Обчислення числа 

зроблених кроків і з’їдених яблук проводиться шляхом алгоритмічної емуляції 
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поведінки автомата. Цикл роботи автомата полягає в наступному. 

У початковому стані автомат знаходиться у комірки з номером 1, 

сусідами якої є осередки з номерами 100 і 2. 

На кожному кроці автомат визначає наявність-відсутність яблука в 

осередку. Якщо яблуко є, воно зараховується як з’їдене і оцінка F 

підвищується. Одночасно підраховується число залишилися яблук.  

Якщо число залишилися яблук не дорівнює 0, то автомат читає число 

переходу, записане за поточною адресою, обчислює нову адресу і переходить 

до зазначеної комірки. Кращий автомат швидше за все поїдає всю їжу. 

Таким чином, при оптимізації поведінки автомата необхідно змінювати 

вміст адресного рядка, в якій вказано крок (число комірок) і напрям 

переміщення автомата. 

Завдання до лабораторної роботи 

Побудувати за допомогою генетичного алгоритму кінцевий автомат, 

близький до оптимального за критерієм оцінки раціональної поведінки в 

заданому середовищі. При побудові автомата необхідно використовувати 

генетичний алгоритм.  

Метод «рулетки»  

Метод «рулетки» – метод визначення, які члени популяції вибираються 

для розмноження. При використанні цього методу оцінка кожної особини 

пропорційна величині її функції пристосованості. Вибір проводиться в 

результаті послідовних запусків колеса рулетки. Після зупинки обертання 

вибирається та особина, на ділянку якої вказує стрілка рулетки.  

Оператор схрещування  

Оператор схрещування отримує на вхід дві особини і повертає теж дві 

особи. Схрещування проводиться таким чином. Адресна стрічка батьків 

розрізається в довільному місці. Кожен з двох нащадків отримує нову стрічку, 

отриману з’єднанням батьківських частин. 

Оператор мутації 

Оператор мутації отримує на вхід одну особину і повертає теж одну 

особину. Мутація відбувається шляхом модифікації вмісту однієї адресної 
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комірки. 

Завдання на самостійну роботу 

1. Дати словесний опис алгоритму роботи автомата (по пунктам і циклам) 

з урахуванням наведеного вище опису його поведінки.  

2. Зобразити схему алгоритму роботи автомата. 

3. Розробити генетичний алгоритм, що відбирає найкращий автомат. Дати 

словесне і графічне опис алгоритму. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості і завдання роботи. 

3. Словесний опис алгоритму роботи автомата. 

4. Схема алгоритму роботи автомата. 

5. Словесний опис генетичного алгоритму. 

6. Схема генетичного алгоритму. 

7. Висновки з коротким описом виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Пояснити, яким чином кодується поведінку автомата.  

2. Описати роботу автомата в циклі. 

3. Описати метод оптимізації за допомогою ГА в загальному вигляді. 

4. Описати особливості операторів схрещування і мутації в цьому завданню. 

5. Оцінити складність і трудомісткість алгоритму оптимізації. 

Література: [3, 8]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ЗА 100-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Перелік лабораторних робіт складається з шести робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії та перевірки їх на лабораторних роботах. 

Виконання індивідуального завдання до лабораторних робіт і написання 

звітів є обов’язковим для всіх студентів. За шість лабораторних робіт та 

індивідуальних завдань студент може отримати 12 та 24 бали відповідно.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 2 бали, якщо студент працював на лабораторній роботі, правильно та 

вичерпно відповів на всі запитання. При цьому допускаються незначні 

неточності при відповіді на одне з контрольних питань; 

− 4 бали виставляється за виконане повною мірою індивідуальне 

завдання до лабораторної роботи і написання звіту; 

− якщо студент не працював на занятті, не вчасно здав індивідуальне 

завдання та не повною мірою його виконав чи відповів на контрольні питання, 

то кількість балів за кожну лабораторну роботу зменшується. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. табл.), яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками 

за національною системою і за європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS. 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90−100 А відмінно 

добре 
82−89 В дуже добре 

74−81 С добре  

задовільно 
64−73 D задовільно 

60−63 Е достатньо 

незадовіль

но 

не 

зараховано 

35−59 FX 
незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1−34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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