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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ 

 У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Головною перевагою використання мультиагентних систем (МАС) у 

навчальному процесі є формування системного та модельного мислення (model 

thinking) майбутніх фахівців, яке передбачає розуміння студентами зв’язків в 

сучасному світі, вивчення явищ у їх взаємозв’язку; використання 

міждисциплінарного підходу; можливість урахування впливу багатьох 

чинників та їх взаємодії при побудові моделі явища, яке досліджується; вміння 

прогнозування, передбачення.  

 В останній час ми спостерігаємо підсилення інтересу науковців до 

використання мультиагентних систем у навчанні [1–7].  Шляхи вдосконалення 

викладання курсу «Компютерні комунікації та мережі» на засадах 

мультиагентних технологій представлені у дослідженні М. Цуканова [7]; 

питання управління освітніми системами із використанням мультиагентних 

технологій вивчала Е.Закирова [2]; огляд МАС відображено В.Городецьким 

[1]. На жаль, треба констатувати, що проблема побудови ввідного курсу з 

мультиагентних систем, його структура та програмне забезпечення ще не 

стала предметом дослідження науковців. 

Мета статті: проаналізувати існуючі курси ВНЗ з використання 

мультиагентних систем, та запропонувати структуру та зміст ввідного 

курсу для майбутніх фахівців з інформаційних технологій.   



 

 

Курс «Мультиагентні системи», який пропонується в рамках 

навчання бакалаврів з бізнес-інформатики в Ростовському державному 

економічному університеті (rsue.ru) включає 3 модулі: 1) введення в 

мультиагентні системи; 2) архітектура мультиагентних систем; 3) 

програмування та проектування мультиагентних систем. В якості 

програмного забезпечення в цьому курсі використовується VisualBoots 

(мультиагентний симулятор в MS Excel з синтаксисом Visual Basic)  та агентна 

платформа JADE. 

Магістерська програма Московського фізико-технічного інституту з 

спеціальності «Математичні та інформаційні технології» включає курс 

«Мультиагентні системи» (http://window.edu.ru/resource/434/57434) в рамках 

якого вивчаються наступні 13 тем: 1) введення в мультиагентні системи; 

2) поняття про штучний інтелект; 3) основи теорії агентів; 

4) мультиагентні системи (МАС); 5) взаємодія між агентами МАС; 

6) організацію агентів; 7) діяльність агента і її моделювання; 

8) комунікація в МАС; 9) використання XML для комунікації агентів; 

10) протоколи спілкування агентів; 11) програмування многоагентних 

систем на платформах JADE, FIPA-OS; 12) проектування многоагентних 

систем; 13) еволюційний підхід до проектування многоагентних систем. 

Програмне забезпечення цього курсу включає Java, JADE, Protege. 

Курс програми підвищення кваліфікації фахівців в Санкт-

Петербурзькому університеті «ЛЕТІ» ((http://www.eltech.ru) присвячений 

наступним питанням: основні поняття, класифікація та особливості 

інтелектуальних агентів (ІА) на мультиагентних систем; архітектури та 

формальні моделі ІА, стандарти агентних технологій і систем, моделі 

комунікації та координації агентів; моделі переговорів і співпраці в МАС; мови 

і платформи розробки ІА і МАС; методології розробки ІА і МАС; моделювання 

ІА і МАС реального часу; додатки ІА і МАС. 



 

 

С. Сиренко в курсі «Основи інформаційних технологій», який 

пропонується для студентів-гуманітаріїв Білоруського державного університету 

розглядає питання навчання студентів основ комп’ютерного моделювання із 

використанням мультиагентної системи NetLogo [6]. 

Запорізький національний технічний університет пропонує дисципліну 

«Мультиагентні системи» для студентів спеціальності “Інформаційні технології 

проектування” усіх форм навчання, в рамках якого пропонується дві практичні 

роботи: формалізація мультиагентних систем та розробка Web-агента [4]. 

Для магістрів КПІ викладається курс «Мультиагентні системи». В 

дисципліні висвітлюються питання будови інтелектуальних агентів та 

принципів функціонування їх систем, окрема увага приділяється агентно 

орієнтованій програмній інженерії. На жаль програму курсу представлено як 

кафедральний ресурс та закрито для вільного доступу 

(http://directory.kpi.ua/Curriculum/39200). 

Дистанційний курс «Агентні технології» в УКМА  присвячено сучасним 

технологіям та актуальним проблемам в галузі програмних агентів. Метою 

курсу є ознайомлення студентів із принципами агентного підходу у побудові 

інформаційних систем та основними методами і засобами його реалізації. В 

якості основного об’єкта вивчення виступають мультиагентні системи. В 

рамках курсу розглядаються інтелектуальні риси агентів, спілкування та 

співпраця в мультиагентних системах, парадигма агентно-орієнтованого 

програмування та методологія агентного-орієнтованого аналізу і дизайну.  

(http://distedu.ukma.kiev.ua/course/info.php?id=77). 

C. M. Macal, M. J. North [9] зазначають, що існує два різновиди курсів з 

агентного моделювання.  

1) Моделювання складних систем. Це введення  в основи моделювання та 

агентного моделювання.  

2) Побудова моделей складних систем. Цей курс фокусується на 

використанні агентного програмного забезпечення для побудови моделей. 



 

 

Ці науковці пропонують доповнити схему загального курса з агентних 

технологій такими блоками (відсутніми у більшості проаналізованих вище 

курсах): 

1) верифікація та  валідизація  моделі; 

2) збір даних  та очищення даних для моделювання; 

3) аналіз вихідних даних у моделі; 

4) опис підходів до подання результатів моделювання  та процесу 

прийняття рішень;  

5) управління проектом створення моделі на основі агентного підходу. 

Розкриємо їх детальніше. 

Перевірка моделі прагне гарантувати, що інтерфейс та отриманий 

виконуваний код відповідає сенсу моделі, та дозволяє отримати відповіді щодо 

головних питань дослідження. Навички збору та очищення даних 

використовуються для визначення, отримання, тестування і налаштування 

вхідних параметрів для моделей. Ці навички необхідні у зв'язку з великими 

затратами проектного часу, які відбуваються в процесі  збору і очищення даних. 

Навички аналізу моделі дозволяють користувачам моделі ініціалізувати, а потім 

виконати модель, досліджувати питання, які викликають інтерес. Навички 

комунікації  необхідні користувачам моделі  для формулювання  висновків, а 

також опису відповідні деталі їхньої конкретної моделі для відповідної 

аудиторії. Вони включають як загальні комунікаційні знання та навички, так і 

специфічні для агентно-орієнтованого моделювання. Управління проектами 

дозволяє творцю моделі та її користувачеві перевести мету в результати. Цей 

процес включає загальні знання щодо моделювання та специфіку конкретного 

програмного забезпечення агенто-орієнтованого моделювання. 

Зауважимо, що у ввідному курсі з моделювання важливе місце посідають 

демонстрації моделей. Так, в курсі з моделювання [9] автори демонструють 

студентам наступні моделі :  

– гра «Життя» Конвея (показує, як прості правила можуть призвести 

до складної поведінки системи); 



 

 

– моделювання  поведінки зграї риб або птиць (ілюструє появу того, 

що випливає з соціальної взаємодії об’єктів) 

–  «Сегрегація» Шелінга (ілюструє використання агентно-

орієнтованого моделювання у застосуванні до соціальних явищ); 

– розповсюдження суспільної думки (ілюструє нелінійність моделі, 

переломні моменти, і крайню чутливість до початкових умов) 

– гра «Пиво» (гра розподілу поставок) показує, як важко керувати 

складними системами. 

Перед кожною демонстрацією студентам описуються правила поведінки 

агентів. Студентів просять передбачити поведінку системи, яку вони будуть 

спостерігати в демонстрації. Згодом, студенти обговорюють те, що вони 

спостерігали і характеризують отримані результати з точки зору 

обговорюваних принципів. Зауважимо, що чотири перших моделі є в бібліотеці 

NetLogo. 

Автори також пропонують студентам в якості творчого мотиваційного 

завдання додати «зомбі» в існуючі агентні моделі [9]. Стратегія рішення 

складається з додавання нової змінної стану для існуючих агентів, яка позначає 

їх як «живий» або «неживий». Неживі (наприклад, зомбі) агенти шукають і 

кусають живих агентів. Покусані агенти стають зомбі після короткого періоду  

інкубації, який може бути реалізований  як простий лічильник або запланована 

подія, залежно від середовища моделювання. Поведінка зомбі програмується 

шляхом додавання простих умовних операторів, які заміщають нормальну 

поведінку агента і активують поведінку зомбі.  

Таким чином, на засадах аналізу існуючих курсів з мультиагентного 

моделювання пропонуємо наступну структуру ввідного курсу з 

мультиагентного моделювання: блок «Введення в мультиагентне 

моделювання» (уведення в основні концепції агентного моделювання, 

обговорення агентно-орієнтованих моделей), блок «Методологія агентного 

моделювання» (порівняльний аналіз методологій моделювання, архитектур 

агенто-орієнтованих систем), блок «Платформи МАС» (програмні засоби 



 

 

мультиагентних систем)  та  блок «Веріфікація та презентація моделі» ( техніка 

верифікації та перевірки валідності моделі, презентування результатів 

моделювання). 

Для навчання студентів основам комп’ютерного моделювання, побудови і 

аналізу навчальних мультиагентних моделей нам здається перспективним 

застосування середовища програмування NetLogo [5; 6; 10; 11] та AnyLogic [3; 

8]. NetLogo є вільним програмним забезпеченням, а AnyLogic має безкоштовну 

академічну версію. Система AnyLogic підтримує декілька методів 

моделювання, а саме системну динаміку, дискретно-подієве моделювання та 

агентне моделювання, а також дозволяє комбінувати агентне моделювання з 

іншими відомими підходами. Вона має російськомовний інтерфейс та численну 

кількість методичних посібників [3; 8]. 

Таким чином, курси з різноманітних аспектів мультиагентних технологій 

вивчаються у ВНЗ як на рівні бакалавра, магістра з інформаційних технологій 

та бізнес-інформатики та економіки, так і на рівні курсів підвищення 

кваліфікації фахівців з інформаційних технологій, а також для студентів інших 

спеціальностей  в рамках курсів з інформаційних технологій. Деякі курси 

будуються на засадах мультиагентних технологій, в інших саме ці технології є 

об’єктом вивчення. У структурі ввідного курсу з мультиагентного моделювання 

доцільно виділити блоки «Введення в мультиагентне моделювання», 

«Методологія агентного моделювання»,  «Платформи МАС», «Веріфікація та 

презентація моделі». 

Напрямки подальшого дослідження: розробка навчального-методичного  

забезпечення лабораторного практикуму з мультиагентного моделювання у 

середовищі AnyLogic. 
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Панченко Любов Феліксівна, Лавриненко Наталя Володимирівна. 

Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій.  У статті  на основі існуючих курсів з 

мультиагентних систем, пропонується  зміст та структура ввідного курсу для 

фахівців з інформаційних технологій, обґрунтовується використання 

програмного забезпечення мультиагентних систем NetLogo та AnyLogic для 

навчання основам комп’ютерного моделювання.  
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Панченко Любовь Феликсовна, Лавриненко Наталия Владимировна. 

Проблемы использования мультиагентных систем в подготовке будущих 

специалистов в области информационных технологий. 

В  статье на основе анализа существующих курсов по мультиагентным 

системам предлагается содержание и структура вводного курса, 

обосновывается выбор программных средств NetLogo и AnyLogic для обучения 

основам компьютерного моделирования будущих специалистов в области 

информационных технологий.  

Ключевые слова: мультиагентные системы, NetLogo, AnyLogic.  

 

Lubov Panchenko, Nataly Lavrinenko. Problems of using multi-agent 

systems in the preparation of the future specialists in the field of information 

technology. 

The article examines the contents of university MAS courses, proposes the 

structure of the introduction to MAS course; NetLogo and AnyLogic system is 

proposed to be used in learning of computer modeling by future specialists of 

information technologies. 

Key words: Agent-Based Modeling, NetLogo, AnyLogic, MAS  



 

 

Lubov Panchenko, Nataly Lavrinenko. Problems of using multi-agent 

systems in the preparation of the future specialists in the field of information 

technology. 

The multi-agents system being used in the education allows to former the 

student’s system thinking  and model thinking. 

The article examines the contents of multi-agent systems courses of next 

universities: Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Moscow Institute 

of Physics and Technology State University, Rostov State Universyity of Economics, 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», National 

University of «Kiev-Mohyla Academy», Zaporozhye National Technical University, 

Belarusian State University, academic courses at the University of Chicago and the 

Illinois Institute of Technology by C. M. Macal and M. J. North.  

Such courses of multi-agent technology are proposed in the universities to the 

bachelors, masters in IT and business informatics and economics, to the professionals 

at the level of training courses, to the students of other specialties during the 

information technology courses. Some courses are built on the principles of the multi-

agent technology; the multi-agent technologies are the object of study in some other 

courses. 

On the basis of this analysis the structure of the introduction to agent-based 

systems course is proposed for future specialists in the IT fields. This structure 

consists of such blocks: block «Introduction to multi-agent simulation» (introducing 

the basic concepts of agent-based modeling; discussing agent-based models), block 

«Agent-based modeling methodology» (comparative survey of modeling 

methodologies; basic agent-based model architectures), block «Multi-agent system 

platform» (describing tools for agent-based modeling) and block «Verification and 

presentation models» (present model verification and validation techniques and 

approaches to presenting results). 

Applications NetLogo and AnyLogic are offered to teach students the basics of 

computer modeling  by multi-agent systems, construction and analysis of educational 

models. NetLogo is free software, and AnyLogic has a free academic version. The 



 

 

AnyLogic system supports multiple modeling methods, such as system dynamics, 

discrete-event simulation and agent modeling; it allows to combine agent modeling 

with other known approaches; it has Russian interface and numerous guide.  

Areas for further research: development of educational methods of  multi-agent 

simulation practicum in the AnyLogic environment. 

 

Стаття надрукована: 

Панченко Л.Ф. Проблеми застосування мультиагентних систем у 

підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій / 

Л.Ф.Панченко, Н.О.Лавриненко // Наукові записки Бердянського 

державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. 

пр. – Бердянськ, 2015. – Вип.3. – С.224– 230. 

 


