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ВСТУП 

 

Метою дисципліни «Мультиагентні системи» є формування знань про 

принципи побудови та функціонування інтелектуальних СППР, забезпечення 

для майбутніх фахівців можливості розробки проектування програмних засобів, 

що вирішують задачі багатокритеріальної оптимізації за допомогою 

еволюційних моделей та алгоритмів. 

Зміст навчальної дисципліни – основні принципи функціонування та 

різновиди СППР; еволюційні підходи до вирішення 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 та 

гібридних інтелектуальних систем. 

Основною особливістю організації навчання студента у вищому 

навчальному закладі освіти є напрацювання навичок самостійного опанування 

знань з використанням різних джерел інформації. У зв’язку з цим приблизно 

половина лекційного матеріалу повинна бути опрацьована студентом 

самостійно. 

Згідно з робочою програмою загальний обсяг навчального часу 

розподілений між аудиторними заняттями та самостійною роботою. Самостійна 

робота є невід’ємною частиною навчального процесу, без якої неможливе 

якісне засвоєння дисципліни. 

Самостійна робота здійснюється шляхом індивідуального опрацювання 

кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота включає опрацювання питань, указаних у методичних вказівках. 

Протягом семестру кожен студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, розглянуті на лекціях. При опрацюванні лекційного матеріалу 

студенти, окрім особистих конспектів, користуються літературою та 

методичними матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 
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Також навчання студента у вищому навчальному закладі освіти включає 

самостійну роботу над навчальним матеріалом, які передбачені навчальною 

програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях. Метою самостійної 

роботи є напрацювання під керівництвом викладачів навичок самостійного 

опанування знаннями з використанням різноманітних джерел інформації. У 

зв’язку з цим значна частина навчального матеріалу має бути опрацьована 

студентом самостійно. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в 

такій послідовності: 

– ознайомитись з робочою програмою за конкретною темою; 

– ознайомитись з методичними вказівками за темою; 

– вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, 

рекомендованим підручником, іншим посібникам, керуючись методичними 

вказівками з даної теми. 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на контрольні 

питання самоперевірки, що  розміщені в кінці кожної теми. 

Самостійна робота включає наступні її види: 

1) опрацювання питань, розглянутих на заняттях; 

2) конспектування окремих питань програми, які не викладалися на 

заняттях, з використанням різних інформаційних матеріалів; 

3) виконання домашніх завдань і розрахунково-графічних робіт 

відповідно до варіантів. 

Протягом семестру кожний студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, що розглянуті на заняттях. Контроль самостійного опрацювання 

студентом питань, розглянутих на попередньому занятті, здійснюється 

викладачем на наступному занятті. При опрацюванні матеріалу студенти, окрім 

особистих конспектів, користуються літературою та методичними матеріалами, 

рекомендованими робочою програмою. 
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В результаті вивчення 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 мультиагентних систем;  

− когнітивні карти як інструмент підтримки прийняття рішень;  

− принципи побудови систем класифікаторів та гібридних 

інтелектуальних систем; 

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 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 
1 2 3 4 5 6 

1 

Основні принципи  

функціонування та різновиди  

СПП 

1 6 – – 

2 
Еволюційне моделювання та 

генетичні алгоритми 
1 7 – – 

3 
Мультиагентні системи.  

Загальні положення 
2 7 – – 

4 Середовище та агент 2 7 – – 

5 Клітинні автомати 2 7 – – 

6 М-автомати 2 7 – – 

7 Когнітивні карти 2 7 – – 

8 
Система класифікаторів, що не 

навчаються 
2 7 – – 

9 
Система класифікаторів, що 

навчаються 
2 7 – – 

10 
Нейронні мережі та системи 

класифікаторів 
2 7 – – 

 
Усього забезпечення 

аудиторних занять  
18 36 – – 

 
Забезпечення індивідуальних 

завдань (КР, РГ, к/р) 
– – – – 

 
Забезпечення семестрового 

контролю: диф. залік 
– – – – 

 Усього 18 69 – – 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 СППР. Загальні положення 

1. Формальна постановка задачі прийняття рішень.  

2. Основні принципи функціонування та різновиди СППР. 

3. Структура СППР, взаємозв’язок її блоків. 

Питання для самоперевірки 

1. Зобразити  постановку  задачі  прийняття  рішень  на  теоретико-

множинному рівні. 

2. Класифікація СППР. 

3. Склад і функціонування СППР. 

Література: [1, с. 23]. 

 

Тема 2 Еволюційне моделювання та генетичні алгоритми 

1. Еволюційні підходи до вирішення задач прийняття рішень.  

2. Генетичний алгоритм як прообраз мультиагентного підходу до задачі 

оптимізації.  

3. Етапи класичного генетичного алгоритму. Параметри налаштування 

ГА.  

4. Основні ідеї та поняття паралельних ГА. Переваги ПГА.  

5. Комбінації схем схрещування та міграції особин в паралельних ГА. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясните принципи еволюційного методу пошуку оптимальних 

рішень. 

2. У чому сенс мультиагентного підходу у контексті генетичного пошуку 

рішень? 

3. Поясните особливості паралельного ГА? 

Література: [2, с. 34]. 
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Тема 3 Мультиагентні системи. Загальні положення  

1. Поняття агента. Основні проблеми моделювання колективної 

поведінки агентів.  

2. Комбінаційний агент і агент з пам’яттю.  

3. Цілеспрямований та агент, що обирає мету.  

4. Архітектури мультиагентних систем. 

5. Стратегії керування агентами.  

Питання для самоперевірки 

1. Основні проблеми моделювання колективної поведінки агентів. 

2. Класифікація агентів за способом використання пам’яти. 

3. Які є стратегії керування агентами? 

Література: [3, с. 45; 5, с. 26]. 

 

Тема 4 Середовище та агент 

1. Середовище та агент. Класифікація середовищ.  

2. Ідеологія взаємодії агента з зовнішнім середовищем.  

3. Агент і система міркувань у просторі станів середовища. Приклад.  

4. Взаємодія двох ворожих агентів. Математична модель. 

5. Побудова керуючих автоматів-агентів за допомогою генетичних 

алгоритмів. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясните різновиди середовищ, у яких діє інтелектуальний агент. 

2. Наведіть приклад алгоритму міркувань агента у діях у конкретному 

середовище? 

3. Наведіть теоретико-множинну модель взаємодії двох агентів? 

Література: [1, с. 23]. 
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Тема 5 Клітинні автомати 

1. Клітинні автомати. Загальні положення.  

2. Алгоритм функціонування клітинного автомата.  

3. Лінійний клітинний автомат. Функція переходів.  

4. Двовимірний клітинний автомат. Функція переходів.  

5. Приклади застосування клітинних автоматів. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясните принципи функціонування клітинного автомата. 

2. Які задачі можна розв’язати за допомогою клітинного автомата? 

3. Наведіть приклад застосування КА? 

Література: [6, с. 45–67; 7, с. 84–96]. 

 

Тема 6 М-автомати  

1. М-автомат, його структура та функціонування.  

2. Характеристики (функції) збудження і загасання осередків М-автомата.  

3. Перерахунок збудженості чарунок М-автомата з урахуванням функцій 

збудження і загасання. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясните принципи функціонування М-автомата. 

2. Які параметри М-автомата необхідно визначити для розв’язання задачі 

моделювання? 

3. Поясните алгоритм роботи М-автомата? 

Література: [6, с. 135]. 

 

Тема 7 Когнітивні карти  

1. Когнітивна карта як інструмент підтримки прийняття рішень.  

2. Нечіткі когнітивні карти та їх навчання на часових послідовностях.  

3. Навчання нечіткої когнітивної карти за допомогою генетичного 

алгоритму. 
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Питання для самоперевірки 

1. Історія розвитку когнітивних моделей. 

2. Принципи дії нечіткої когнітивної карти. 

3. Як навчаються нечіткі когнітивні карти? 

Література: [8, с. 134]. 

 

Тема 8 Система класифікаторів, що не навчаються 

1. Формальний опис системи класифікаторів.  

2. Одноумовна таблиця збігів.  

3. Багатоумовна таблиця збігів. 

Питання для самоперевірки 

1. Формальний опис системи класифікаторів.  

2. Основні принципи роботи систем класифікаторів. 

3. Поясните роль таблиці збігів у роботі класифікатора. 

Література: [3, с. 95–102; 5, с. 38–64]. 

 

Тема 9 Система класифікаторів, що навчаються  

1. Одноумовна таблиця збігів.  

2. Процедура покриття.  

3. Навчання за допомогою аукціону. 

Питання для самоперевірки 

1. Я впливає здібність до навчання на функціонування систем 

класифікаторів?  

2. Які навчається класифікатор? 

Література: [3, с. 47–65; 5, с. 84–95]. 

 

Тема 10 Нейронні мережі та системи класифікаторів  

1. Відображення системи класифікаторів в нейронну мережу.  

2. Комітет нейронних мереж.  

3. Гібридні системи класифікаторів. 
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Питання для самоперевірки 

1. Як пов’язують нейронну мережу із системою класифікаторів? 

2. Які задачі вирішують гібридні системи нейронних мереж і 

класифікаторів? 

Література: [4, с. 112]. 

 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Етапи класичного генетичного алгоритму. Параметри налаштування.  

2. Основні ідеї і поняття паралельних ГА. Переваги ПГА. Схеми 

схрещування і міграції особин в паралельних ГА. 

3. Основні проблеми моделювання колективної поведінки агентів.  

4. Ідеологія взаємодії агента із зовнішнім середовищем.  

5. Клітинні автомати. Загальний алгоритм моделювання. 

6. Лінійний клітинний автомат. Приклад. Функція переходів. 

7. Двовимірний клітинний автомат. Приклад і функція переходів. 

8. М-автомат, його структура і функціонування. 

9. Характеристики (функції) збудження і загасання осередків М-автомата.  

10. Нечіткі когнітивні карти та їх навчання на часових послідовностях.  

11. Навчання нечіткої когнітивної карти за допомогою генетичного 

алгоритму.  

12. Система класифікаторів, що не навчаються. Одноумовна таблиця 

збігів. 

13. Система класифікаторів, що не навчаються. Багатоумовна таблиця 

збігів.  

14. Система класифікаторів, що навчаються. Одноумовна таблиця збігів. 

15. Система класифікаторів, що навчаються. Процедура покриття.  

16. Формальний опис системи класифікаторів.  

17. Відображення системи класифікаторів в нейронну мережу. 
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