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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Мультиагентні системи» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальнос-

ті «Комп’ютерні науки». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології підтримки при-

йняття рішень, які використовують моделі штучного інтелекту, зокрема моделі 

мультиагентних систем. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Дисципліна «Мультиагентні системи» базується на вивченні дисциплін: 

«Методи та моделі штучного інтелекту», «Інтелектуальні технології в ІУС», 

«Інтелектуальний аналіз даних», «Моделювання систем», «Теорія ймовірностей 

та математична статистика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. СППР і еволюційне моделювання. 

2. М-автомати та когнітивні карти. Системи класифікаторів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Мультиагентні системи» 

є формування знань про принципи побудови та функціонування інтелектуаль-

них СППР, забезпечення для майбутніх фахівців можливості розробки проекту-

вання програмних засобів, що вирішують задачі багатокритеріальної оптиміза-

ції за допомогою еволюційних моделей та алгоритмів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мультиагентні систе-

ми» є вивчення теоретичних основ еволюційного моделювання, набуття нави-

чок використання генетичних алгоритмів та мультиагентних систем під час 

розв’язування завдань фахового спрямування. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні принципи функціонування та різновиди СППР; 

 еволюційні підходи до вирішення задач прийняття рішень; 

 основні етапи та принципи побудови різноманітних генетичних алго-

ритмів; 

 принципи побудови мультиагентних систем; 

 когнітивні карти як інструмент підтримки прийняття рішень; 

 принципи побудови систем класифікаторів та гібридних інтелектуа-

льних систем; 

уміти: 

 аналізувати предметну та проблемну області з точки зору вибору ме-

тодів і моделей підтримки прийняття рішень; 

 використовувати еволюційні алгоритми для вирішення оптимізацій-

них задач; 

 розробляти алгоритми моделювання взаємодії агентів для спільного 

розв’язання задач; 

 розробляти алгоритми навчання для адаптації агентів до умов середо-

вища, що змінюється. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 СППР і еволюційне моделювання 

Тема 1 СППР Загальні положення 

1. Формальна постановка задачі прийняття рішень.  

2. Основні принципи функціонування та різновиди СППР. 
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3. Структура СППР, взаємозв’язок її блоків. 

 

Тема 2 Еволюційне моделювання та генетичні алгоритми 

1. Еволюційні підходи до вирішення задач прийняття рішень.  

2. Генетичний алгоритм як прообраз мультиагентного підходу до за-

дачі 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. 

 

Тема 3 Мультиагентні системи. Загальні положення  

1. Поняття агента. Основні проблеми моделювання колективної пове-

дінки агентів.  

2. Комбінаційний агент і агент з пам’яттю.  

3. Цілеспрямований та агент, що обирає мету.  

4. Архітектури мультиагентних систем. 

5. Стратегії керування агентами.  

 

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 ал-

горитмів. 

 

Змістовний модуль 2 М-автомати та когнітивні карти. Системи класи-

фікаторів 

Тема 5 Клітинні автомати 

1. Клітинні автомати. Загальні положення.  
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2. Алгоритм функціонування клітинного автомата.  

3. Лінійний клітинний автомат. Функція переходів.  

4. Двовимірний клітинний автомат. Функція переходів.  

5. Приклади застосування клітинних автоматів. 

 

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 фун-

кцій збудження і загасання.. 

 

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 ал-

горитму 

 

Тема 8 Система класифікаторів, що не навчаються 

1. Формальний опис системи класифікаторів.  

2. Однеумовна таблиця збігів.  

3. Багатоумовна таблиця збігів. 

 

Тема 9 Система класифікаторів, що навчаються 

1. Однеумовна таблиця збігів.  

2. Процедура покриття.  

3. Навчання за допомогою аукціону. 

 

Тема 10 Нейронні мережі та системи класифікаторів 

1. Відображення системи класифікаторів в нейронну мережу.  
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2. Комітет нейронних мереж.  

3. Гібридні системи класифікаторів. 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Плескач В. Л. Агентные технологии / В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина. – 

К. : КНТЕУ. – 2005. – 327 с. 

2. Цыпкин Я. З. Основы теории обучающихся систем / Я. З. Цыпкин // М : 

Мир, 1970. – 324 с. 

3. Цибульский Г. М. Мультиагентный подход к анализу изображений / 

Г. М. Цибульский // Новосибирск : изд. СО РАН, 2005. – 261 с. 

4. Гуревич Л. А. Мультиагентные системы / Л. А. Гуревич, А. Н. Вахитов 

 Введение в Computer Science. – 2005. – С. 115–139. 

5. Андрейчиков А. В. Интеллектуальные информационные системы / 

А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова : учебник. – М. : Финансы и статисти-

ка, 2004. – 278 с. 

6. Гаврилова Т. А. Представление знаний в системах искусственного ин-

теллекта / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. – Петербург : Питер пресс, 

2000. 

7. Цетлин М. Л. Конечные автоматы и моделирование простейших форм 

поведения  М. Л. Цетлин  Успехи математических наук. – Т. XVIII, вып. 4 

(112), 1963. – С. 10–36. 

8. Цетлин М. Л. Исследования по теории автоматов и моделированию 

биологических систем / М. Л. Цетлин. – «Наука», М : 1969. – 342 с. 

9.  Автоматизация поискового конструирования (искусственный интел-

лект в машинном проектировании) / под ред. А. И. Половинкина. – М. : Радио и 

связь, 1981. – 344 с.  

10. Аверкин А. А. Генетический алгоритм обучения нечетких когнитив-

ных карт/ А. А. Аверкин, А. А. Паринов // Труды вольного экономического об-

щества России, том 143, Москва, 2010. – С. 69–79. 
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11. Бугайченко Д. Ю. Абстрактная архитектура интеллектуального агента 

и методы еѐ реализации / Д. Ю. Бугайченко, Д. Ю. Соловьев / Системное про-

граммирование. Вып. 1. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – С. 36 – 67. 

12. Тарасов В. Б. Агенты, многоагентные системы, виртуальные сообще-

ства: стратегическое направление в информатике и искусственном интеллекте / 

В. Б. Тарасов // Новости искусственного интеллекта. – 1998. – № 2. – С. 5–63. 

13. Городецкий В. И. Многоагентные системы (обзор) / В. И. Городецкий, 

М. С. Грушинский, А. В Хабалов // Новости искусственного интеллекта. – 

1998. – № 2. – С. 64–116. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференцій-

ний залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на лаборатор-

них та лекційних заняттях, виконання лабораторних робіт, проведення контро-

льних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії та практики. 

 


