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АНОТАЦІЯ 

 

Тема дипломної роботи «Моделювання поведінки агентів за 

допомогою нейронної мережі».  

Актуальність дипломної роботи полягає в необхідності моделювання та 

аналізу поведінки інтелектуального агента, заснованого на нейронній мережі 

і навченого генетичним алгоритмом, та розробки програмного додатку, в 

якому здійснюється гра інтелектуальних агентів.  

Об'єкт дослідження – алгоритми машинного навчання та їх 

застосування для моделювання поведінки інтелектуального агента. 

Мета роботи – розробка моделі поведінки інтелектуальних агентів, 

заснованих на нейронних мережах. 

У дипломній роботі описується модель багатоагентної системи, в якій 

розглянуті агенти на основі нейронної мережі для комп'ютерної анімації. 

Дана модель нейронної мережі була реалізована у вигляді 2-шарового 

персептрона. Навчання нейронної мережі виконується генетичним 

алгоритмом. Навчання приводить до кращої адаптації, але найбільш 

ефективна адаптація спостерігається в разі спільної роботи еволюції і 

навчання. В останньому випадку перебували агенти, що не вимирали 

протягом декількох десятків тисяч тактів життя агентів.  

Робочою мовою програмування є C#. 

. 
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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

BDI (Belief – Desire – Intention) – архітектура інтелектуального агента  

БАС – багатоагентна система 

БЗ – база знань 

ГА – генетичний алгоритм 

ІНМ – інтелектуальна нейронна мережа 

MAC – мультиагентна система 

НМ – нейронна мережа 

ШІ – штучний інтелект 

ШНМ – штучна нейронна мережа 
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ВСТУП 

 

Багатоагентні системи останнім часом є однією з важливих і 

перспективних областей розвитку інформаційних і комунікаційних 

технологій. Це обумовлено все зростаючою складністю, просторовою 

розподіленістю сучасних інформаційних систем, організацій, досліджуваних 

об'єктів. Агентний підхід знаходить застосування всюди. Наприклад, усе 

більше актуальним стає побудова багатоагентних систем у задачах керування 

ботами комп'ютер-них ігор, в інтелектуальних пошуках, в електронній 

комерції, в аукціонах, у моніторингу комп'ютерних мереж. 

У комп'ютерних іграх або в моніторингу комп'ютерних мереж зіштов-

хуються із проблемою моделювання поведінки агентів, а саме здатність цих 

агентів орієнтуватися і пересуватися в навколишньому світі так, як би вони 

робили це в реальному світі. Стратегії поведінки, застосовувані для 

розв’язання цієї задачі, використовуються для опису вибору шляху пересу-

вання об'єктів, а також для моделювання самого процесу руху. Комбінації 

стратегій дозволяють агентам виконувати комплексні задачі (наприклад , 

потрапити з одного місця в інше, уникнути зіткнень із іншими об'єктами, 

пройти по коридору, приєднатися і рухатися разом із групою агентів).  

Агент  це сутність, що перебуває в деякому середовищі, від якого вона 

одержує дані, які відображають події, що відбуваються в середовищі, інтер-

претує їх і виконує команди, які впливають на середовище. Агент здатний 

діяти в інтересах досягнення цілей у певному середовищі. Автономний агент, 

як конкретний об'єкт, може існувати в ізоляції, або, наприклад, може 

перебувати у світі, що населений іншими, подібними йому агентами. Агент, 

що не є ізольованим, може бути «реактивним» (тобто, його дії будуть 

засновані на інстинктах, особистих стимулах і будуть реагувати на зміну 

навколишнього середовища), або може бути інтелектуальним, у класичному 

розумінні штучного інтелекту. Автономний агент може працювати винятково 

з абстрактною інформацією, або може бути пов'язаний з якоюсь фізичною 

сутністю (наприклад, індустріальний робот, або безпілотний засіб 

пересування). 

Задача координації поведінки агентів є центральною і найбільш склад-

ною задачею в області БАС, і тому привертає велику увагу дослідників і 

розроблювачів. З погляду теорії ця задача не є новою, як і багато інших, які 

становлять теоретичний базис БАС. Її джерела варто зв'язувати з теорією 

систем [1], класичною теорією управління і дослідженням операцій, теорією 



 9 

двійковості, теорією ігор, плануванням і іншими областями математики і 

кібернетики, становлення і розвиток яких відноситься ще до 1950-60-х років. 

Саме тоді сформувалися багато ключових ідей, методи і моделі, які в цей час 

явно або неявно експлуатуються або «відкриваються» заново при побудові 

формальних моделей і методів координації поведінки агентів БАС. 

У даній роботі під «поведінкою» будемо розуміти імпровізаційні і 

реалістичні дії і пересування агентів та пошук їжі інтелектуальними 

агентами. 

Метою роботи є розробка моделі поведінки інтелектуальних агентів, 

заснованих на нейронних мережах. 

Вихідні данні до дипломної роботи: сторінок – 66, рисунків – 29, 

таблиць – 1, посилань – 9, додатків – 3. 
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1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ АГЕНТІВ 

 

Інтелектуальні мультиагентні системи – один з нових перспективних 

напрямків штучного інтелекту, що сформувався на основі результатів 

досліджень в області розподілених комп'ютерних систем, мережних 

технологій розв’язання проблем і паралельних обчислень. У мультиагентних 

технологіях закладений принцип автономності окремих частин програми 

(агентів), що спільно функціонують у розподіленій системі, де одночасно 

протікає безліч взаємозалежних процесів. Під агентом мають на увазі 

автономний штучний об'єкт (комп'ютерну програму), що володіє активною 

мотивованою поведінкою і здатний до взаємодії з іншими об'єктами в 

динамічних віртуальних середовищах. Кожен агент може приймати 

повідомлення, інтерпретувати їх зміст і формувати нові повідомлення, які 

або передаються на «дошку оголошень», або направляються іншим агентам. 

Агентно-орієнтований підхід уже знайшов застосування в таких 

областях, як розподілене розв’язання складних задач, реінжиніринг 

підприємств, електронний бізнес і ін. Важливою областю застосування 

мультиагентних технологій є моделювання. У цій області Д.А.Поспєлов 

виділяє два класи задач. До першого класу він відносить задачі розподіленого 

керування і задачі планування досягнення цілей, де зусилля різних агентів 

спрямовані на розв’язання загальної проблеми і необхідне забезпечення 

ефективного способу кооперації їхньої діяльності. У задачах другого класу 

агенти самостійно розв’язують свої локальні задачі, використовуючи 

загальні, як правило, обмежені ресурси [2]. 

Поняття агент відповідає апаратно або програмно реалізованої сутнос-

ті, що здатна діяти в інтересах досягнення цілей, поставлених перед нею 

власником і/або користувачем. 

У мультиагентних системах множина автономних агентів діють в 

інтересах різних користувачів і взаємодіють між собою в процесі розв’язання 

певних задач. Прикладами таких задач є: керування інформаційними 

потоками і мережами, керування повітряним рухом, пошук інформації в 

мережі Інтернет, електронна комерція, навчання, електронні бібліотеки, 

колективне прийняття багатокритеріальних управлінських рішень і ін. 

Ідея мультиагентних систем з'явилася наприкінці 1950-х рр. у науковій 

школі М. Л. Цетліна, що займалася дослідженнями колективної поведінки 

автоматів. Агентами (маленькими тваринами) були названі штучні істоти, що 

володіють властивістю реактивності, тобто здатні сприймати і інтерпретував-
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ти сигнали, які надходять із зовнішнього середовища, і формувати відповідні 

сигнали. У ролі маленьких тварин виступали кінцеві автомати, які не мали 

апріорних знань про властивості навколишнього середовища і про наявність 

у ній інших істот. Єдиним знанням, яким вони володіли, була мета їхньої 

діяльності і здатність оцінювати вступні сигнали щодо досягнення цієї мети. 

Виявилося, що навіть такі прості структури, як кінцеві автомати, 

демонструють гарні здатності до адаптації в стаціонарних імовірнісних 

середовищах. Однією з головних характеристик агентів-автоматів була 

раціональність, що визначалася як сума позитивних відгуків середовища, 

накопичених агентом за деякий період його існування. У подальших 

дослідженнях структура маленьких тварин ускладнювалася. Спочатку 

з'явилися імовірнісні автомати зі змінною структурою, що адаптується до 

характеристик середовища, потім з'явилися агенти, здатні змінювати свої 

реакції на підставі передісторії і аналізу стану оточення. Серйозним кроком у 

розвитку мультиагентних технологій стала реалізація здатності агентів до 

міркувань. Найпростіші моделі взаємодії агентів передбачали їхнє 

спілкування через середовище. При цьому на кожному кроці функціонування 

агенти роблять вибір можливих для них дій. Множина дій всіх агентів 

обумовлює розподіл відгуків середовища для всіх учасників, які можуть його 

використовувати або не використовувати при формуванні своїх відповідних 

реакцій. 

Новий крок до сучасного розуміння агентів був зроблений при переході 

до колективної роботи в розподілених комп'ютерних системах. Цей крок став 

початком бурхливого розвитку мультиагентних технологій. До теперішнього 

часу в даному напрямку накопичений певний досвід. Запропоновано різнома-

нітні моделі агентів і способи їхньої реалізації, розв’язані практичні задачі і 

створені інструментальні засоби для розробки мультиагентних систем, 

сформульовані різні принципи взаємодії агентів і т.ін.  

Одна з можливих класифікацій агентів наведена в табл. 1.1, з якої 

виходить, що для інтелектуальних агентів характерна доцільна поведінка, що 

припускає наявність в агента цілей функціонування і здатностей 

використовувати знання про навколишнє середовище, партнерів і про свої 

можливості. 

 

1.1 Характеристики інтелектуальних агентів 

 

Інтелектуальні агенти мають наступні основні властивості: 
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 автономність – здатність функціонувати без втручання з боку свого 

власника і здійснювати контроль власних дій і внутрішнього стану. Автоном-

ність припускає відносну незалежність агента від навколишнього середови-

ща, тобто наявність «свободи волі», що обумовлює власну поведінку, яка 

повинна бути забезпечена необхідними ресурсами; 

 активність – здатність до організації і реалізації дій; 

 товариськість – взаємодія і комунікація з іншими агентами; 

 реактивність – адекватне сприйняття стану середовища і реакція на 

його зміну. 

 

Таблиця 1.1  Класифікація агентів 

Ознака 

Тип агента 

простий тямущий 
інтелектуаль

ний 

дійсно 

інтелектуальний 

Автономність +  + + 

Взаємодія з іншими 

агентами і/або 

користувачами 

+ + + + 

Реактивність + + + + 

Здатність 

використовування 

абстракції 

 + + + 

Адаптивна поведінка  + + + 

Навчання на основі 

взаємодії з оточенням 
  + + 

Толерантність до 

помилок і/або невірних 

вхідних сигналів 

  +  

Функціонування в 

режимі реального часу 
  +  

Взаємодія природною 

мовою 
  +  
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 цілеспрямованість – припущення наявності власних джерел мотива-

ції; 

 наявність базових знань про себе, про інших агентів і про навколиш-

нє середовище; 

 переконання – змінна частина базових знань, що міняються в часі; 

 бажання – прагнення до певних станів; 

 наміри − дії, які плануються агентом для виконання своїх 

зобов'язань і/або бажань; 

 зобов'язання − задачі, які виконує один агент на прохання і/або 

доручення інших агентів. 

Іноді до цього списку додаються інші якості, у тому числі: 

 правдивість – нездатність до підміни правдивої інформації свідомо 

помилковою; 

 доброзичливість – готовність до співробітництва з іншими агентами 

в процесі розв’язання власних задач, що звичайно припускає відсутність 

конфліктуючих цілей, поставлених перед агентами; 

 альтруїзм – пріоритетність загальних цілей у порівнянні з особисти-

ми; 

 мобільність – здатність агента мігрувати по мережі в пошуках 

необхідної інформації. 

У роботі для класифікації агентних програм використовуються дві 

основні ознаки:  

1) степінь розвитку внутрішньої уяви про зовнішній світ;  

2) спосіб поведінки. 

За першою ознакою виділяються інтелектуальні (когнітивні, що 

можуть розмірковувати) і реактивні агенти. Інтелектуальні агенти володіють 

добре розвинутою і поповнюваною символьною моделлю зовнішнього миру 

завдяки наявності в них БЗ, механізмів міркування і аналізу дій (рис.1.1).  
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Рисунок 1.1 ‒ Структура інтелектуального агента 

Реактивні агенти не мають розвиненого уявлення про зовнішнє 

середовище. Вони не використовують міркувань і можуть не мати власних 

ресурсів. Їхня поведінка визначається метою, відповідно до якої формуються 

реакції на пропоновані ситуації. У зв'язку із цим реактивні агенти не мають 

внутрішніх джерел мотивації і не здатні планувати свої дії (реактивність у 

чистому виді – це зворотний зв'язок без прогнозу) [3]. 

 

1.2 Архітектури мультиагентних систем 

 

Інтелектуальна мультиагентна система являє собою множину 

інтелектуальних агентів, розподілених у мережі, які мігрують по ній у 

пошуках релевантних даних, знань, процедур і кооперуються для досягнення 

поставлених перед ними цілей. 

Залежно від концепції, прийнятої при розробці БAC, можливі різні 

варіанти її архітектури, серед яких виділяють три базових типи: 

1)  архітектури, засновані на методах роботи зі знаннями; 

2)  архітектури, у яких використовуються поведінкові моделі «стимул –

реакція»; 

3)  гібридні архітектури. 

В архітектурах першого типу для подання і обробки знань використо-

вуються традиційні моделі, методи і засоби штучного інтелекту, а прийняття 

рішень здійснюється на основі механізмів формальних міркувань. У найпер-

ших системах такого типу для подання і обробки знань використовувалася 

логіка предикатів першого порядку. Розвиток досліджень у цій області привів 

до появи спеціальних розширень логічних вираховувань, орієнтованих на 

урахування таких властивостей агентів, як переконання, бажання, наміри і 

зобов'язання. Основний недолік архітектур першого типу – складність або 

принципова неможливість побудови досить повних баз знань, які є 

необхідною частиною створюваних систем. Зокрема, інтелектуальний агент 

може мати архітектуру типової продукційної системи, що здатна сприймати 

інформацію із зовнішнього середовища і здійснювати ті або інші дії в 

результаті обробки цієї інформації. Головні відмінності агентної програми 

від звичайної продукційної пов'язані з наявністю механізму формування 

цілей і модуля комунікації, що забезпечує взаємодію з іншими агентами. 

Агент із такою архітектурою здатний до міркувань, але не здатний до 
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навчання. Адаптивна поведінка агента дозволяє реалізувати архітектуру на 

основі систем, що класифікує Дж.Холланд. Найважливішими відмінностями 

систем, які класифікують, від продукційних є:  

1) можливість формування нових правил із застосуванням генетичного 

алгоритму;  

2) наявність механізму заохочень. 

В архітектурах другого типу, які називають реактивними, не викори-

стовуються традиційні для ШІ символьні моделі подання знань. Моделі 

поведінки агентів представлені або наборами правил, які дозволяють вибрати 

дії, що відповідають ситуації, або кінцевими автоматами, або іншими 

засобами, що забезпечують формування адекватних реакцій агента на 

виникаючі в системі стимули. Системи цього типу, як правило, мають 

високий степінь спеціалізації і строгі обмеження на складність розв'язуваних 

задач. 

Найбільш перспективними вважаються гібридні інтелектуальні 

мультиагентні системи, які дозволяють використовувати можливості 

інтелектуальних і реактивних архітектур. Прикладом може служити 

архітектура з ієрархічною базою знань, що містить структуровану БЗ, робочу 

пам'ять, модуль керування комунікацією і людино-машинний інтерфейс. 

Агент із подібною архітектурою має здатність до міркувань і до реактивної 

поведінки. Його БЗ містить три рівні:  

1) знання предметної області;  

2) знання про взаємодії, які дозволяють приймати рішення в умовах 

невизначеності;  

3) керуючі знання.  

Інтелектуальна поведінка агента забезпечується здатністю приймати 

рішення, а реактивна – системою контролю за вмістом робочої пам'яті, що 

функціонує за принципом глобальної дошки оголошень. Агент взаємодіє з 

користувачем, використовуючи людино-машинний інтерфейс. У загальному 

випадку гібридні архітектури є багаторівневими і відрізняються друг від 

друга структурою і змістом рівнів, які можуть відповідати різним рівням 

керування, абстракції або окремим функціональним властивостям агента.  

Один з нових напрямків – застосування нейронних мереж для реалізації  

БAC. Конекціоністські архітектури (на основі ІНМ) дозволяють створювати 

агентів, які самонавчаються, знання яких формуються в процесі розв’язання 

практичних задач. Перспективними для реалізації є агенти, які самонавча-

ються, мають мережі зі зворотними зв'язками і нечіткі ІНМ [4]. 
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1.3 Колективна поведінка агентів 

 

Головна риса БAC, що відрізняє їх від інших інтелектуальних систем, – 

взаємодія між агентами. Взаємодія означає встановлення двосторонніх і 

багатобічних динамічних відношень між суб'єктами. Вона є не тільки 

наслідком діяльності агентів, але і необхідною умовою формування 

віртуальних співтовариств. Взаємодія – не просто зв'язок між співіснуючими 

агентами, але і передумова для взаємних перетворень самих агентів і 

відношень між ними. 

Головними характеристиками будь-якої взаємодії є спрямованість, 

вибірковість, інтенсивність і динамічність. У контексті БAC ці поняття 

можна інтерпретувати  таким способом: 

 спрямованість − позитивна або негативна; кооперація або 

конкуренція; співробітництво або конфронтація; координація або 

субординація і т.ін.; 

 вибірковість − взаємодія відбувається між агентами, які яким-

небудь чином відповідають один одному і поставленій задачі. При цьому 

агенти можуть бути зв'язані в одному відношенні і незалежні – в іншому; 

 інтенсивність − взаємодія між агентами не зводиться до наявності 

або відсутності, а характеризується певною силою; 

 динамічність − наявність, сила і спрямованість взаємодій можуть 

змінюватися із часом. 

Загальна проблема аналізу взаємодії між агентами включає наступні 

задачі:  

1) ідентифікацію ситуації взаємодії агентів; 

2) виділення основних ролей і їх розподіл між агентами; 

3) визначення числа і типів взаємодіючих агентів; 

4) побудову формальної моделі взаємодії; 

5) визначення набору можливих стратегій поведінки агентів; 

6) формування множини комунікативних дій. 

 

1.4 Способи і причини взаємодії між агентами 

 

До базових видів взаємодії між агентами відносяться: 

 кооперація (співробітництво); 

 конкуренція (конфронтація, конфлікт); 
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 компроміс (врахування інтересів інших агентів); 

 конформізм (відмова від своїх інтересів на користь інших); 

 відхилення від взаємодії. 

Інтелектуальні агенти співробітничають із іншими агентами «свідомо», 

переслідуючи при цьому певні цілі. Кооперацію в співтоваристві реактивних 

агентів можна назвати ненавмисною, оскільки вона базується на природних 

реакціях окремих агентів, спрямованих на виживання виду. Показники 

виживання відображають здатність особи або групи зберігати свою цілісність 

при впливах факторів, які можуть її зруйнувати. Кооперація між агентами 

може виникати на примусових початках (директивна кооперація) або на 

основі добровільних відношень (ситуативна кооперація). Ці два види 

співробітництва часто представлені так називаною контрактною формою 

кооперації, коли взаємодія агентів регламентується набором формальних або 

неформальних угод між ними. 

Взаємодія агентів обумовлена цілим рядом причин, найважливішими 

серед яких є наступні [5]. 

Сумісність цілей (загальна мета). Ця причина звичайно породжує 

взаємодію по типу кооперації або співробітництва. При цьому варто 

з'ясувати, чи не веде взаємодія до зниження життєздатності окремих агентів. 

Несумісність цілей або переконань звичайно породжує конфлікти, позитивна 

роль яких полягає в стимулюванні процесів розвитку. Відома модель хижак-

жертва являє собою приклад одночасної взаємодії по двох типах кооперація-

конфронтація.  

Відношення до ресурсів. Ресурсами будемо називати будь-які засоби, 

використовувані для досягнення агентами своїх цілей. Задачі розподілу 

частин ринку, витрат і прибутків спільних підприємств можна розглядати як 

приклади взаємодії, обумовленої загальними ресурсами. Обмеженість 

ресурсів, які використовуються багатьма агентами, звичайно породжує 

конфлікти. Одним їх найпростіших і ефективних способів розв’язання 

подібних конфліктів є право сильного − сильний агент відбирає ресурси у 

слабких. Більш тонкі способи розв’язання конфліктів забезпечують 

переговори, спрямовані на досягнення компромісів, у яких ураховуються 

інтереси всіх агентів. 

Необхідність залучення відсутнього досвіду. Кожен агент має 

обмежений набір знань, необхідних йому для реалізації власних і загальних 

цілей. У зв'язку із цим йому доводиться взаємодіяти з іншими агентами. При 

цьому можливі різні ситуації:  
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а) агент здатний виконати задачу самостійно;  

б) агент може обійтися без сторонньої допомоги, але кооперація 

дозволить розв’язати задачу більше ефективним способом;  

в) агент не здатний розв’язати задачу поодинці.  

Залежно від ситуації агенти вибирають тип взаємодії і можуть 

проявляти різний степінь зацікавленості в співробітництві. 

Взаємні зобов'язання. Зобов'язання є одним з інструментів, що 

дозволяють упорядкувати хаотичні взаємодії агентів. Вони дозволяють 

передбачати поведінку інших агентів, прогнозувати майбутнє і планувати 

власні дії. Можна виділити наступні групи зобов'язань:  

а) зобов'язання перед іншими агентами;  

б) зобов'язання агента перед групою;  

в) зобов'язання групи перед агентом;  

г) зобов'язання агента перед самим собою.  

Формальне подання цілей, зобов'язань, бажань і намірів, а також всіх 

інших характеристик становить основу ментальної моделі інтелектуального 

агента, що забезпечує його мотивовану поведінку в автономному режимі. 

Перераховані причини в різних сполученнях можуть приводити до 

різних форм взаємодії між агентами, наприклад: 

 просте співробітництво, що припускає інтеграцію досвіду окремих 

агентів (розподіл задач, обмін знаннями та ін.) без спеціальних заходів щодо 

координації їхніх дій; 

 співробітництво, що координується, коли агенти змушені погоджу-

вати свої дії (іноді залучаючи спеціального агента-координатора) для того, 

щоб ефективно використовувати ресурси і власний досвід; 

 непродуктивне співробітництво, коли агенти спільно використо-

вують ресурси або розв’язують загальну проблему, не обмінюючись досвідом 

і заважаючи один одному. 

 

1.5 Координація поведінки агентів у мультиагентній системі 

 

Найбільш відомими моделями координації поведінки агентів є: 

теоретико-ігрові моделі, моделі колективної поведінки автоматів, моделі 

планування колективної поведінки, моделі на основі BDI-архітектур, моделі 

координації поведінки на основі конкуренції. 

Теоретико-ігрові моделі. Предметом теорії ігор є задачі вибору 

розв’язків в умовах невизначеності і конфлікту. Наявність конфлікту 
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припускає існування як мінімум двох учасників, яких називають гравцями. 

Множина розв’язків, можливих для вибору кожним гравцем, називається 

стратегією. Рівноважними точками гри (оптимальними розв’язками) 

називають такі стани, коли жодному із гравців невигідно міняти свою 

позицію. Поняття рівноваги виявилося досить корисним у теорії БAC, 

оскільки механізм пошуку рівноважних ситуацій може використовуватися як 

засіб самоорганізації колективної поведінки агентів. Наслідком подібної 

інтерпретації є підхід, у якому необхідні атрибути колективної поведінки 

агентів забезпечуються шляхом конструювання правил гри. Крім того, на 

основі розвитку теорії ігор в області БAC вживають спроби побудови 

ефективних, стійких, повністю розподілених протоколів переговорів, 

спрямованих на координацію колективної поведінки агентів. 

Множина можливих ситуацій вибору поведінки пари агентів 

класифікується в такий спосіб. 

1) Симетрична кооперація, коли існує непуста множина стратегій 

(переговірна множина), при використанні якої обоє агента досягають своїх 

цілей і одержують більший ефект, ніж у ситуаціях, коли вони діють 

поодинці. 

2) Симетричний компроміс, коли досягнення мети поодинці більш 

вигідно для кожного агента, однак неможливо в присутності іншого агента.  

3) Несиметрична кооперація або несиметричний компроміс – один з 

агентів може самостійно досягти своєї мети в присутності іншого агента, а 

інший – тільки за рахунок кооперації з першим. 

4) Конфлікт – переговірна множина порожня, тобто не існує стратегій, 

що забезпечують досягнення цілей обох агентів. 

Теоретико-ігрові моделі дозволяють для всіх перерахованих випадків 

сконструювати набори правил переговорів, застосовуючи які агенти 

прийдуть до деякої угоди, що відповідає стану рівноваги. Це досягається за 

рахунок використовування множини додаткових припущень і спеціальних 

прийомів. Наприклад, крім вартості цілі в розгляд вводиться поняття цінності 

цілі, а в якості однієї з можливих стратегій може виступати стратегія 

маніпулювання інформацією про цінності цілей (тобто агенти можуть 

повідомляти один одному свідомо помилкові значення). При цьому «нечесні» 

агенти можуть або збільшити свій доход, або звільнитися від частини своєї 

роботи. 

Моделі колективної  поведінки автоматів. Вони засновані на ідеях 

рандомізації, самоорганізації і повної розподіленості. Моделі цього типу 
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підходять для побудови протоколів переговорів у задачах, які 

характеризуються великою кількістю дуже простих взаємодій з невідомими 

характеристиками. 

Моделі планування колективної  поведінки. Планування може бути 

централізованим, частково централізованим або розподіленим (децентралізо-

ваним). В останньому випадку агенти самі приймають рішення щодо вибору 

своїх дій у процесі координації приватних планів, в зв’язку із чим виникають 

питання про раціональну децентралізацію, про можливість зміни цілей при 

виникненні конфліктів, а також проблеми обчислювальної складності. 

Моделі на основі BDI-архітектур. У моделях цього класу 

застосовуються аксіоматичні методи теорії ігор і логічної парадигми 

штучного інтелекту. Для опису агентів використовуються логічні засоби, у 

тому числі темпоральні і модальні логіки. Акцент робиться на описі 

інтенсіональних понять, таких, як переконання (belief), бажання (desire) і 

намір (intention). Задача координації поведінки агентів розв’язується шляхом 

узгодження результатів логічного висновку в базах знань окремих агентів, 

отриманих для поточного стану зовнішнього середовища, у якому діють 

агенти. Логічний висновок здійснюється безпосередньо в процесі 

функціонування агентів, що приводить до високої складності моделей, 

обчислювальним труднощам і до проблем, пов'язаних з аксіоматичним 

описом нетривіальних ситуацій, наприклад, коли перед агентом виникає 

вибір між вирішуванням власної задачі і виконанням зобов'язань стосовно 

партнерів. 

Моделі на основі конкуренції. У моделях даного класу використову-

ється поняття аукціон як механізм координації поведінки агентів. 

Використовування механізму аукціону засновано на припущенні про 

можливості явної передачі «корисності» від одного агента до іншого або до 

агента-аукціонера, причому ця корисність звичайно має грошовий сенс. 

 

1.6 Постановка задачі 

 

Метою роботи є розробка моделі поведінки інтелектуальних агентів, 

заснованих на нейронних мережах. 

Для виконання мети необхідно у дипломній роботі побудувати модель 

багатоагентної системи, що складається з середовища і інтелектуальних 

агентів. 
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Середовище характеризується розмірами (шириною і висотою), а також 

кількістю агентів та часток їжі. Середовище є замкнутим ‒ агенти не можуть 

вийти за його межі.  

Частинки їжі характеризуються координатами (х, у). 

Кожен агент характеризується становищем (х, у) і вектором напрямку 

руху. Задача групи агентів ‒ збирати їжу. Ефективність розглядається 

виходячи з сумарної кількості зібраної їжі. 

Модуль управління агента повинен складатися з двох блоків: 

 блок поведінки, тобто блок, який визначає дії агента; 

 блок оцінки дій, тобто блок, що формує цілі поведінки. 

Блок поведінки складається з нейронної мережі, виходи яких 

визначають дії агента. 

Блок оцінки дій визначає навчальний сигнал. Останній має простий 

сенс: він показує, покращився або погіршився (з точки зору блоку оцінки) 

стан агента в даний такт часу в порівнянні з попереднім тактом в результаті 

виконаної дії. 

НМ навчається за допомогою ГА. 
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2 МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ 

 

Поведінку агентів можна краще зрозуміти, якщо декомпозувати її на 

кілька рівнів. На рис.2.1 показаний поділ стратегії руху на ієрархію із трьох 

шарів: вибір дій, прицілювання, і власне пересування. Проте, можливі і інші 

розбивки стратегії руху об'єктів. Подібну декомпозицію застосовують 

Бламберг і Галейан [6]. Вони назвали ці шари: мотивація, задача і дія. Дана 

розбивка стратегії на шари підходить лише стратегіям пересування, для 

інших же задач, наприклад, стратегій ведення розмови, для чат-бота потрібна 

зовсім інша розбивка. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Поділ стратегії руху на ієрархію із трьох шарів 

 

2.1 Пересування 

 

Пересування – це нижчий рівень із трьох можливих у поведінковій 

ієрархії. Шар пересування являє собою фізичне втілення агента. Він 

перетворює сигнали, що надходять із рівня прицілювання, у рухи тіла агента. 

Ці рухи є суб'єктом деяких обмежень, що накладаються фізичною моделлю 

його тіла, наприклад таких як, взаємодія імпульсу і сили (інакше кажучи, це 

обмеження є межа всіх сил, які можуть бути накладені на це тіло).  

Це припущення говорить про те, що при відповідному підході до 

комунікації з контрольними сигналами, стратегії прицілювання можуть стати 

зовсім незалежними від особливостей схеми пересування. Але на практиці 

необхідно вміти компенсувати різницю в «спритності» і «індивідуальних 

характеристиках» об'єкта пересування. Звичайно це досягається за 

допомогою накладення певних «підгінних» параметрів на поточну модель 

(що і робиться в стратегіях прицілювання) або використовувати техніки, що 
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адаптуються і самокалібруються (наприклад, досвідчений водій швидко 

адаптується до особливостей незнайомого автомобіля). У першому випадку 

стратегії прицілювання можуть визначити апріорну швидкість, що у певній 

ситуації він не може перевищити, наприклад швидкість не більше 23 км/г, а 

другий підхід може вказувати пригальмувати, доти не одержимо аналогічний 

першому результат. 

Агент може бути представлений як фізична, динамічно балансуюча 

модель об'єкта, що ходить, реалізуючи як реалістичну анімацію, так і 

поведінковий рух. Або агент може мати дуже просту модель пересування, до 

якої прикріплений статичний (наприклад, як космічний корабель) або 

попередньо анімований (наприклад, як фігура людини, яка циклічно описує 

його переміщення в просторі) портрет. Є і третій варіант, змішаний. У цьому 

випадку використовуємо просту модель руху і адаптивну анімаційну модель. 

Наприклад, це може бути використане для того, щоб зв'язати абстрактну 

модель пересування і будь-яку конкретну основу, по якій буде рухатися наш 

об'єкт. І нарешті, пересування може бути просто обмежено деяким набором 

анімованих частин (йти, стояти, бігти, повернути наліво), які по ходу роботи 

програми можуть вибиратися дискретно, або змішуватися один з одним.  

 

2.2 Засіб пересування примітивної моделі агента 

 

Модель пересування агента заснована на ідеалізованому, примітивному 

засобі пересування. Термін «засіб пересування»  був обраний не випадково. 

Це слово використовується для того, щоб охопити весь спектр об'єктів, що 

рухаються, від колісних машин до коней, від літаків до субмарин, а так само 

для того, щоб включити в шар пересування власні ноги агента.  

Ця модель заснована на зневазі розмірами об'єкта і розгляду його як 

матеріальної точки. З одного боку, це дає просту і обчислювальну швидку 

фізичну модель (для прикладу, така точка має швидкість, але при цьому не 

має інерції). З іншого боку, така модель не може бути гранично 

реалістичною, тому що матеріальні точки не існують у реальному світі. Будь-

який фізичний об'єкт, що має масу, повинен мати не нульовий радіус і 

момент інерції. 

Використання дуже спрощеної моделі обумовлено лише зручністю і 

наміром не втратити узагальненості міркувань.  

Матеріальна точка визначається її положенням і масою. Також 

примітивна модель містить у собі параметр швидкості. Модифікація 
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параметра швидкості відбувається за допомогою застосування до неї деяких 

сил. Через те, що маємо справу із засобом пересування, ці сили, в основному, 

впливають самі на себе і є обмеженими. Для приклада, типова сила, що 

регулює швидкість пересування «машини» – це «тяга». Ця сила створюється 

власним двигуном «машини» і обмежена величиною його 

енергопідпитуючих елементів.  

Для примітивної моделі використовують узагальнене поняття 

«максимальної сили». Більшість засобів пересування характеризуються 

їхньою максимальною швидкістю. Це обмеження виникає в силу взаємодії 

прискорення (обумовленого скінченною величиною «тяги» «машини») і 

гальмування (виникаючого, через тертя, або його повернено-поступальних 

частин).  

Зазвичай, швидкість примітивної моделі агентів обмежена 

максимальною величиною швидкості. І нарешті, засіб пересування 

характеризується параметром орієнтації, що береться з поточної позиції 

об'єкта, вирівняного по швидкості локальної системи координат, до якої 

геометрична модель засобу пересування приєднана.  

Примітивна модель агента засобу пересування: 

Маса (mass – скаляр) 

Позиція (position – вектор) 

Швидкість (velocity – вектор) 

Максимальна швидкість (max_speed – скаляр) 

Максимальна сила (max_force – скаляр) 

Орієнтація  (N базисних векторів) 

Для тривимірної моделі значення векторів позиції і швидкості 

складаються із трьох компонентів, а значення параметра орієнтації 

складається із трьох векторів (матриці 3х3, або кватерніона). Для двомірного 

засобу пересування кожний із цих векторів містить дві компоненти, і 

значення параметра орієнтації складається із двох двомірних базисних 

векторів, або ж може бути представлений як одиничний скалярний кут 

напрямку моделі. 

Фізичну основу примітивної моделі агента засновано на прямому 

методі Ейлера. На кожному кроці симуляції сили прицілювання, визначені 

алгоритмами поведінки і обмежені параметром max_force, застосовуються до 

матеріальної точки. У результаті одержуємо прискорення, еквівалентне 

відношенню величини сили прицілювання до маси «машини». Отримане 

прискорення додаємо до старого значення швидкості, при цьому обмежуючи 
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її значенням max_speed. І нарешті, додаємо значення швидкості до старої 

позиції об'єкта. 

Steering force = truncate (steering direction, max_force) 

Acceleration = steering force / mass 

Velocity = truncate (velocity + acceleration, max_speed) 

Position = position + velocity 

Примітивна модель агента засобу пересування підтримує власне 

вирівнювання по швидкості в локальному просторі, за допомогою 

інкрементного регулювання параметрів, щодо попереднього тимчасового 

кроку. Локальна система координат визначена за допомогою чотирьох 

векторів: вектор позиції визначає початок координат, а три інших вектори 

служать як базисні вектори цього простору. 

Базисні вектори визначають напрямок і довжину кроку координат, для 

кожного із трьох взаємно перпендикулярних напрямків осей. Дані осі для 

простоти розуміння позначают як: X – пряма (forward), Y – верхня (up), Z – 

бічна (side). 

Для того, щоб зберегти вирівнювання швидкості на кожному кроці 

симуляції, базисні вектори повинні постійно обертатися в новому напрямку. 

(Якщо вектор швидкості нульовий, стара орієнтація базисів повинна 

зберігатися). Але замість того, щоб використовувати явні обертання, простір 

буде щораз перебудовуватися, використовуючи заміщення і апроксимацію. 

На початку кроку одержуємо нову швидкість, а потім апроксимуємо її до 

нового прямого базису. Для приклада, старий базис X може бути 

використаний як наближення до нового базису X. Будемо використовувати 

вирази векторного добутку для знаходження нових базисних векторів.  

New_forward = normalize (velocity) 

Approximate_up = normalize (approximate_up) // необов'язкова умова.  

New_side = cross (new_forward, approximate_up) 

New_up = cross(new_forward, new_side) 

Ключова ідея полягає в тому, щоб апроксимувати напрямок Y 

найближчими перпендикулярами до нового напрямку X. Це стає можливим 

завдяки тому, що від кадру до кадру зміни в орієнтації об'єкта вкрай малі. 

Новий бічний напрямок Z буде перпендикулярним новому напрямку X, 

виходячи з визначення векторного добутку. Новий верхній напрямок Y буде 

векторним добутком перпендикулярів X і Z, отже, вони всі будуть 

перпендикулярні між собою.  
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Концепція «вирівнювання по швидкості» не визначається одним лише 

параметром орієнтації. Треба розглянути степінь свободи, що відповідає 

обертанню навколо осі X. Вважають, що створюючи новий простір, 

гарантують, що величина вільного обертання об'єкта, принаймні, 

залишається постійною. Визначення «вірної» величини такого обертання 

вимагає створення додаткових евристик, заснованих на конкретному 

застосуванні конкретної моделі транспортного засобу.  

Стосовно «літаючих» об'єктів (таких як літаки, космічні кораблі або 

підводні човни) має сенс приймати ідею обертання як крен корпуса. Ключова 

ідея полягає в тім, щоб вирівняти «підлогу» об'єкта (вісь Y), з істотною силою 

гравітації, що, у свою чергу, виникає через відцентрові сили при повороті 

корпуса. І навпаки, вирівнють вісь Y по напрямку доцентрової сили, що 

з'являється при виконанні яких або маневрів. Через присутність гравітації, 

нижній напрямок базису повинний бути вирівняний щодо суми прискорення 

повороту і гравітаційного прискорення. Так само необхідно зм'якшити різкі 

зміни у величині обертання орієнтації. У підсумку, для того щоб реалізувати 

ідею «крену» у примітивній моделі «літака» пересування, повинні 

апроксимувати вісь Y сумою прискорення, викликаного напрямком до мети, 

гравітаційним прискоренням, і старою величиною вектора Y. 

У моделі «машина», яка пересувається по деякій поверхні, необхідно 

враховувати як її позицію на цій поверхні, так і вирівнювання осі Y щодо 

нормалі поверхні. Причому швидкість об'єкта повинна бути спрямована по 

дотичній до нашої поверхні. Ці вимоги легко виконати, якщо множина точок 

поверхні може бути представлена в такий спосіб. Кожна точка в просторі 

може бути зіставлена з точкою поверхні, що знаходиться поряд і з нормаллю 

поверхні в цій точці. Таким чином, швидкість об'єкта може бути спрямована 

по дотичній до поверхні простим відніманням нормалі поверхні від неї. 

Позиція об'єкта встановлюється в точку на поверхні, а її нормаль стає віссю 

Y. У примітивній моделі «машина» сигнали, що управляють і надходять від 

рівня прицілювання у рівень пересування, представлені всього лише одним 

вектором.  

Більше реалістичні моделі пересування, безумовно, можуть мати 

більше складний набір подібних сигналів. Наприклад, автомобіль має 

керуючі колесо, «газ» і «гальма». При цьому кожна із цих величин може бути 

представлена як скаляр. У цьому випадку стає можлива генералізація сили, 

яка прицілює, на ці три компоненти. Вісь Z стає величиною прицілювання, 

вісь X стає сигналом прискорення, якщо її величина додатна, і сигналом 



 27 

гальмування, якщо величина від’ємна. Останні відображення осі X, у 

загальному випадку можуть бути не симетричними. Наприклад, звичайний 

автомобіль може гальмувати тільки у випадку, якщо сила гальмування буде 

сильніше за силу тяги його двигуна (рис.2.2). 

 
 

Рисунок 2.2 – Модель гальмування автомобіля 

 

Розглянемо різні стратегії поведінки примітивної моделі агентів 

(матеріальної точки) [7]. 

Стратегії прицілювання. Стратегія прицілювання для матеріальної 

точки описана в термінах геометричних обчислень над вектором бажаної 

сили прицілювання. Стратегія прицілювання відповідає за визначення шляху 

агента, а це залежить від мети агента, тобто це може бути пошук або втеча і 

т.д. 

Стратегія «Пошук». Базова стратегія пошуку направляє агента до будь-

якої або конкретної точки в просторі. Ця поведінка налаштовує агента так, 

що вектор його швидкості стає спрямованим убік цілі. Важливо помітити, що 

ця сила відрізняється від сили притяжіння (такої як гравітація), що 

створювала б орбітальний шлях навколо цілі. «Бажана швидкість» – це 

вектор, спрямований від агента до його цілі. Довжина цього вектора може 

бути визначена його максимальною швидкістю, або, наприклад, його 

поточною швидкістю, що залежить від конкретного додатка. Вектор 

прицілювання тут – це різниця між бажаною швидкістю і поточною 

швидкістю агента (рис.2.3.): 

Desired_velocity = normalize (position - target) * max_speed 

Steereing = desired_velocity - velocity 

Якщо по досягненні цілі агент продовжить пошук, то він просто пройде 

крізь ціль, а потім повернеться обратно і почне пошук заново. Така поведінка 

дуже схожа на пурхання метелика навколо світної лампочки.  
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Стратегія «Втеча». Дана стратегія є зворотною до стратегії пошуку. 

Вона змушує агента змінювати свою швидкість таким чином, щоб вона була 

спрямована від цілі. Вектор бажаної швидкості спрямований у протилежну 

сторону (рис.2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 –  Стратегії пошуку і втечі 

 

Стратегія «Переслідування» [8]. Стратегія переслідування аналогічна 

пошуку, за винятком того, що ціль переслідування – це інший агент, що 

рухається. Для того, щоб дана стратегія ефективно працювала, необхідно 

вміти передбачати майбутній стан цілі. Розглянемо метод, що використовує 

передвісника, що на кожному кроці симуляції перезапускається для 

обчислення нових координат. Для приклада, заснований на припущенні про 

лінійну швидкість об'єкта, вважає, що мета не буде повертати під час 

передбачення. Проте, дане допущення дуже часто не вірно, тому такий 

передвісник можна використовувати лише на дуже короткому тимчасовому 

інтервалі (приблизно 1/30 секунди). Позиція агента під час T у майбутньому, 

може бути отримана шляхом масштабування його швидкості по проміжку 

часу Т і додавання цього відхилення до його поточної швидкості. Подальші 

дії дуже прості. Стратегія переслідування зводиться до стратегії пошуку, де 

як ціль буде зазначена передбачувана позиція мети (рис.2.4). 
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Рисунок 2.4 – Стратегія переслідування 

Ключова особливість реалізації стратегії переслідування полягає в 

методі для оцінки інтервалу Т. В ідеалі, Т повинне бути часом до моменту 

зіткнення об'єктів, але цей час знати неможливо, тому що ціль може 

здійснювати абсолютно непередбачені маневри, і коли саме відбудеться це 

зіткнення – невідомо. Т можна взяти і за константу, що хоча й буде трохи 

наївно, але в той же час буде давати більше якісну стратегію переслідування, 

ніж простий пошук (який відповідає переслідуванню з Т = 0). Чим далі 

перебуває шуканий об'єкт від нас, тим більше повинен бути цей проміжок, а 

чим ближче, тим менше.  

Найбільш примітивна оцінка параметра Т може бути представлена як  

Т = Dc, де D – це відстань між агентом  і метою переслідування, а с – це 

деякий параметр, що настроюється.  

Більш складна оцінка може бути отримана шляхом додавання до 

попереднього приклада додаткової умови. А саме: визначення положення 

об'єкта щодо мети (перебуває він спереду, або з боків). Дві ці метрики 

можуть бути описані за допомогою скалярних добутків векторів (між 

вектором X переслідувача, вектором У переслідуваного і відступом у 

наступне позиції переслідуваного). Варто потурбуватися про те, щоб Т не 

стало дорівнювати нулю, коли переслідувач буде перебувати прямо перед 

своєю метою. 

Існує так само і інший підхід до стратегій переслідування і пошуку. Він 

заснований на наступному факті. Коли наш об'єкт стає на прямий курс 

зіткнення з метою, вектор напрямку агента стає постійним усередині його 

локального простору. І агент може рухатися прямо до мети, просто 

зберігаючи заданий напрямок. 

Стратегія «Відхилення». Дана стратегія аналогічна стратегії 

переслідування, за винятком того, що замість пошуку використовують 
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«втечу», для того щоб направити об'єкт у протилежну сторону від 

передбачуваної позиції цілі. Оптимальні техніки для переслідування і 

відхилення існують в теорії керування [9]. Методи, описані в цій роботі, не 

оптимальні. У дійсних системах, відхилення дуже часто навмисне 

неоптимальне. Це робиться для того, щоб зробити їх більше 

непередбаченими, заважаючи класичним стратегіям переслідування [10].  

Стратегія «Переслідування з відступом». За допомогою цього методу 

прокладається шлях об'єкта до місця поруч із ціллю. Прикладом такого руху 

може послужити космічний корабель, виконуючий маневр стикування, або 

літак, який повинен підлетіти до цілі настільки близько, щоб вона потрапила 

в радіус дії його озброєння. Ключова ідея полягає в тім, що динамічно буде 

вираховуватися величина відступу від майбутнього положення цілі, задана 

радіусом R, а потім виконуватися стратегія пошуку, для того щоб досягти 

заданої оцінки (рис.2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Стратегія переслідування з відступом 

 

Для того, щоб знайти точку відступу, необхідно знайти локальну 

позицію цілі в майбутньому (тобто щодо нашого агента), потім спроекту-

вати ціль на площину ZY агента, нормалізувати цей відступ, масштабувати 

його на R і додати цей вектор у поточне положення цілі. 

Стратегія «Прибуття». Дана стратегія для випадку, коли агент 

перебуває далеко від шуканої цілі, ідентична пошуку. Але замість того, щоб 

при досягненні цілі проходити крізь неї на повній швидкості, агент буде 

сповільнюватися в міру наближення до цілі, а зрештою зовсім зупиниться, 

сполучившись із шуканою ціллю (рис.2.6). 
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Рисунок 2.6 – Стратегія прибуття 

Відстань, на якій починається гальмування, і є ключовий параметр 

даної поведінки. Реалізація даної поведінки схожа з пошуком: бажаний 

вектор швидкості визначається напрямком агента прямо до цілі. Зовні 

окружності, у якої починається гальмування, швидкість обмежена лише 

параметром «максимальної швидкості», усередині ж вона поступово 

зменшується (лінійно), прагнучи до нуля. 

Target_offset = target - position 

Distance = length (target_offset) 

Ramped_speed = max_speed * (distance / slowing_distance) 

Clipped_speed = minimum (ramped_speed, max_speed) 

Desired_velocity = (clipped_speed / distance) * target_offset 

Steering = desired_velocity - velocity 

Прикладом з реального миру може послужити автомобіль, що 

направляється до перехрестя, а потім зупиняється біля нього на червоне 

світло. 

Стратегія «Відхилення від перешкод». Стратегія поведінки 

«Відхилення від перешкод»  дозволяє агентові маневрувати в захаращеному 

різними перешкодами просторі, уникаючи при цьому зіткнень із ними. 

Проте, існує значиме розходження між поведінкою втечі і відхиленням від 

перешкод. Стратегія втечі завжди буде змушувати агента віддалятися від 

цілі, у той час як відхилення від перешкод буде спрацьовувати тільки тоді, 

коли об'єкт знаходиться перед агентом. Для приклада, відхилення не буде 

впливати на поведінку машини, що їде уздовж стіни, а «втеча» змусить 

машину поїхати убік від стіни, а остаточно, рухатися перпендикулярно їй.  

Реалізація поведінки відхилення представлена з врахуванням 

невеликого спрощення, тобто вважаємо, що як агент, так і всі перешкоди 

будуть представлені як сфери (хоча базова ідея допускає використання будь-
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яких як завгодно складних геометричних фігур). Відхилення від перешкод не 

обов'язково повинне бути пов'язано з визначенням колізій між об'єктами. 

Можна уявити ситуацію, де літак ухиляється від зіткнення з горою. 

Незалежно від того, якою саме фігурою буде заданий обмежуючий об'єм 

літака, буде цілком достатньо того, що сфера літака уникне зіткнення зі 

сферою гори. Декомпозуєма ієрархія таких сфер може послужити 

ефективною базою для визначення колізій, і можливо цього вистачить і для 

відхилення від перешкод [8]. 

Геометрична побудова поведінки відхилення схожа з побудовою 

переслідування з відступом, описаним вище. Для зручної реалізації 

поведінки відхилення відштовхуються від системи координат агента. Уявимо 

собі циліндр, що прокладений уздовж осі Х агента, його діаметр дорівнює 

діаметру його сфери, а його довжина дорівнює сукупності його швидкості і 

«спритності» (тобто швидкості повороту уздовж осі Y). Перешкоди, які 

знаходяться поза циліндром, не представляють для агента щосекундної 

погрози. Поведінка відхилення розглядає кожну перешкоду на тимчасовому 

кроці і намагається визначити чи перетинаються вони з циліндром. 

Визначаючи центр кожної сфери перешкоди, перевірка перетинання з 

ними є досить швидкою. Локальний центр сфер проектується на площину XZ 

(попросту дорівнюючи Y до нуля). Якщо двомірна відстань від цієї точки до 

центра координат агента більше, ніж сума радіусів перешкоди і агента, це 

означає, що зіткнення не відбудеться. У такий же спосіб перешкоди, що 

знаходяться далеко за, або далеко перед циліндром, можуть бути відкинуті з 

розгляду. Для всіх перешкод, що залишилися, просто перевіряємо, чи 

перетинаються їхні сфери з лінією руху агента. Найближча перешкода, що 

перетинає вісь Х агента, вибирається як «найнебезпечніша». Сила 

прицілювання, що буде уникати зіткнення, буде дорівнювати від’ємному 

значенню проекції XZ центра сфери перешкоди. На рис.2.7 представлений 

приклад роботи поведінки. Перешкода А не перетинає циліндр агента, а B і C 

– перетинають. B обраний у якості «поточної погрози», і сила прицілювання 

направить агента уліво від цієї перешкоди. Значення, що повертає ця 

поведінка, говорить про те, як уникнути «поточної погрози»,  або говорить 

про те, що в цей момент погрози зіткнення немає (повертаючи спеціальне 

значення, або нульовий вектор), і коригуючого рух втручання не потрібно.  

Останнім штрихом у цьому питанні буде питання про взаємодію 

поведінки відхилення і рівня вибору цілей, тобто питання про те, чи існують 
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перешкоди між агентом і його ціллю. Гора за аеропортом диспетчера не 

стосується, але от гора між аеропортом і літаком, дуже важлива. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Стратегія відхилення від перешкод 

Стратегія «Блукання». Блукання – це стратегія випадкового 

прицілювання. Найпростішою його реалізацією буде додавання випадково 

сили прицілювання на кожному кроці симуляції, але такий рух буде 

нестійким. 

Набагато більше цікавим підходом є зберігати напрямок прицілю-

вання, і на кожному кроці робити лише невеликі випадкові відступи від 

нього. Таким чином, на одному кроці агент може повернути нагору і направо, 

а на наступному він так само буде повернений приблизно в тім же напрямку. 

Сила прицілювання буде випадково бродити від одного напрямку до іншого, 

при цьому не буде відбуватися сильних коливань у значеннях. Ця ідея може 

бути реалізована різними способами, але один з них буде давати трохи кращі 

результати у порівнянні з іншими. Суть його полягає в наступному. 

Зафіксуємо силу прицілювання на поверхні сфери (спроектованої на 

площину XZ), розташованої прямо перед агентом. Для того , щоб одержати 

силу для наступного кроку, необхідно додати випадковий зсув до 

попереднього значення сили. Отримана сума повинна бути обмежена 

поверхнею нашої сфери. Радіус сфери (велике коло на рис.2.8) визначає 

максимальне значення сили «блукання», а значення зсуву виражається 

величиною «блукання» (маленьке коло на рис.2.8). Так само, як 

альтернативний підхід до визначення цієї сили можна використовувати 

алгоритм «Шум Перлина». Цікавим є також питання поведінки 

«першовідкривача» (ціль якого полягає в дослідженні схованих ділянок 

простору), а так само поведінка «фуражира» (комбінація «блукання» і 

пошуку ресурсів на карті).  
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Рисунок 2.8 – Стратегія блукання 

 

Стратегія «Проходження по шляху». Поведінка «Проходження по 

шляху» дозволяє агентові рухатися уздовж визначеного шляху, такого як 

шосе, коридори або тунелі. При цьому, воно все-таки відрізняється від таких 

випадків, як прямування поїзда по рейках. Більшою мірою рух, відповідно до 

цієї стратегії, схожий на рух людей по коридору: шлях агента проходить 

поруч, а найчастіше паралельно центральної лінії коридору, але в принципі 

об'єкт вільний відхилитися від її. Шлях узагальнений такими поняттями як 

«хребет» шляху і його радіус. Хребет шляху може бути представлений 

сплайном, або набором з'єднаних між собою сегментів ліній. Таким чином, 

шлях представлений як циліндр певного радіуса, прокладеного уздовж 

заданого «хребта». Отже, метою даної поведінки буде рух агента уздовж 

шляхи. При цьому він повинен буде залишатися усередині заданого радіуса 

хребта. Якщо агент яким-небудь образом покине зазначений шлях, він 

повинен буде спочатку повернутися на нього, а потім продовжити рух 

уздовж нього. 

Для обчислення сили прицілювання поведінки «проходження шляху» 

необхідний передвісник майбутнього положення агента, заснований на 

швидкості агента (аналогічний описаному для «відхилення від перешкод»). 

Передвіщена позиція агента проектується на найближчу опорну точку хребта 

(рис.2.9). Якщо спроектована відстань (від передвіщеної точки до найближ-

чої опорної хребта) менше ніж радіус шляху, то вважається, що агент на 

вірному шляху і немає необхідності в коригувальному втручанні. Інакше, 

агент відхилився від запропонованого шляху, і для того, щоб  повернути його, 

знов використовується поведінка «пошуку». Як ціль вибирається проекція 
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найближчої, у майбутньому, опорної точки хребта. Так само як і у випадку з 

«відхиленням», відсутність необхідності в коригувальному втручанні буде 

визначатися значенням, що повертається силою (нульовий вектор, якщо 

втручання не потрібно). Так само заданий шлях може бути як орієнтованим, 

так і неорієнтованим. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Стратегія проходження по шляху 

Варіаціями поведінки «проходження шляху» є задачі «проходження по 

стіні» і «стримування» (рис. 2.10). «Проходження по стіні» має на увазі  

задачу наближення до зазначеної стіни (або, може бути, поверхні або шляху), 

і подальше проходження уздовж неї на певному відступі [11]. (Задача руху на 

відступі описана в поведінці «Переслідування з відступом»). «Стримування» 

відповідає за те, що агент буде рухатися в певному, обмеженому регіоні. 

«Проходження шляху» так само є задачею «стримування» . Регіон при цьому 

заданий циліндром навколо хребта шляху. Прикладами «стримуючої» 

поведінки будуть: рибка, що плаває у своєму акваріумі, або хокеїсти, що 

катаються в хокейній коробці. Для реалізації цієї поведінки необхідно, по-

перше, передбачити майбутню позицію агента. Якщо він перебуває усередині 

заданого регіону, немає необхідності втручатися в його рух. Інакше агент 

рухається усередину цього регіону. Такий рух може бути виконаний за 

допомогою поведінки «пошуку», де як ціль буде обрана будь-яка точка 

усередині регіону (наприклад, можно спроектувати майбутню точку на 

поверхню границі регіону, а потім продовжити відступ від неї, щоб одержати 

шукану точку). Або ж, можна визначити перетинання шляху із границею 

регіону, знайти нормаль площини в цій точці, а потім використати компонент 

нормалі поверхні, що буде перпендикулярна осі Х, як коригувальну силу. 
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Рисунок 2.10 – Стратегія проходження по стіні 

 

Стратегія «Проходження потоку». Дуже корисний для визначення руху 

агентів є інструментарій, заснований на їхньому положенні усередині 

оточення. Він дуже важливий для команд, які займаються анімацією агентів, 

тому що в разі  використання його, відпадає необхідність у програмуванні 

анімації, і творчий персонал може прямо працювати зі сценами. В ігровій 

індустрії такі команди називаються «дизайнерами рівнів», а в комп'ютерній 

анімації їх називають «планувальниками сцен».  

У поведінці «Проходження потоку» агент прагне вирівняти напрямок 

свого руху по дотичній до локального поля потоку (його ще називають поле 

сили, або векторне поле). Поле потоку визначає відображення положення в 

просторі об'єкта у вектор потоку. (Можна уявити собі підлогу, на якій 

намальована множина стрілок). Така карта, звичайно , являє собою план 

поверхні, по якій рухається агент. Легко уявити собі інструмент, що дозволяє 

створювати подібні поля. Реалізувати поведінку «проходження потоку» 

досить просто. Першою справою передбачається майбутня позиція об'єкта і 

перевіряється стан векторного поля в цій точці. Напрямок потоку (вектор F 

на рис.2.11) є «бажана швидкість», напрямок прицілювання (вектор S) – це 

різниця між поточною швидкістю (вектор V) і бажаною швидкістю. 
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Рисунок 2.11 – Стратегія проходження потоку 

 

Стратегія «Відхилення від колізій у юрбі». Поведінка «Відхилення від 

колізій у юрбі» допомагає агентам, які рухаються в схожих напрямках, 

уникнути перетинання один з одним. Проектуючи цю поведінку на людський 

досвід, можна провести аналогії з пересуванням людини крізь площу, повну 

інших людей: запобігання зіткнень із ними змушує нас передбачати можливі 

колізії, і змінювати наш напрямок і швидкість руху, щоб уникнути цих 

колізій. Якщо ж всі найближчі агенти вирівняні, то можна використовувати 

більш просту стратегію. Для того, щоб реалізувати дану поведінку, агент 

повинен ураховувати всіх найближчих агентів, і визначати (ґрунтуючись на 

їхніх швидкостях) коли і де два агенти зустрінуться. Можливість колізії 

існує, коли в найближчому майбутньому вони підійдуть один до одного 

досить близько, і якщо відстань між ними, у майбутньому зіткненні, буде 

досить малою (позначено колами на рис.2.12). Отже, визначається найближча 

колізія, якщо вона, звичайно існує. Після цього сила прицілювання 

коректується таким чином, щоб уникнути цієї колізії (тобто просто 

повернути убік від неї, так само це може бути і гальмування або 

прискорення, з метою потрапити в точку колізії до, або після того, як вона 

повинна була відбутися). На рис.2.12 агент, що рухається праворуч, вирішує 

загальмувати і повернути ліворуч, у той час як інший вирішує прискоритися і 

так само повернути ліворуч. 
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Рисунок 2.12 – Стратегія відхилення від колізій у юрбі 

 

Наступні три поведінки: «розподіл», «зчеплення» і «вирівнювання» 

відносяться до групових стратегій. У кожному із цих випадків стратегія 

пропонує агентам реакцію на своїх локальних сусідів. Інші агенти повністю 

ігноруються. Як показано на рис.2.13, сусіди визначаються відстанню, на 

якій вони стають сусідами. Дана відстань так само визначає «кут огляду» 

агента. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Визначення сусідів 

Стратегія «Розподіл». Дана поведінка дозволяє агентові підтримувати 

певну поділяючу дистанцію зі своїми сусідами. Звичайно це 

використовується для того, щоб уникнути зайвого скуплення агентів. Для 

того, щоб обчислити силу розподілу, для початку необхідно знайти всіх 

сусідів даного агента. Дана процедура може бути «жадібним» перебором всіх 

можливих сусідів, або може використовуватися будь-яка схема «кешування» 

для прискорення пошуку. Для кожного знайденого сусіда відштовхуюча сила 

обчислюється відніманням з позиції нашого агента всіх позицій сусідів, 

нормалізацієй отриманого значення, а потім застосуванню до нього ваг (1/r, 
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важливо помітити, що значення цих ваг отримані експериментальним 

шляхом, і не є фундаментально доведеними величинами). Всі отримані 

відштовхуючі сили підсумуються для одержання результуючої сили 

прицілювання (рис. 2.14). 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Стратегія розподілу 

 

Стратегія «Зчеплення». Дана поведінка дозволяє агентові зчіплюватися 

з сусідніми агентами (формувати групу) (рис.2.15). Для пошуку даної сили 

обчислюють середню позицію (центр мас) всіх сусідніх агентів, а потім або 

направляють силу в напрямку цього центра (віднімаючи позицію нашого 

агента із середньої позиції), або використовуючи цю точку як ціль поведінки.  

 

 
 

Рисунок 2.15 – Стратегії зчеплення 

Стратегія «Вирівнювання». Дана поведінка дозволяє агентам 

вирівнювати себе з іншими агентами (тобто направляти вектор руху 

швидкості в тім же напрямку) (рис.2.16). Дана сила обчислюється 

усередненням всіх векторів швидкостей сусідніх агентів. Дана величина буде 

«бажаною швидкістю», і тому вектор прицілювання буде різницею між цим 

усередненням і швидкістю нашого агента. Дана поведінка змусить агента 

повертатися таким чином, що б бути вирівняним щодо сусідів.  
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Рисунок 2.16 – Стратегія  вирівнювання 

 

Стратегія «Зграї». Три стратегії поведінки, описані вище, можуть бути 

об'єднані для симуляції стад, зграй і інших групових моделей [12]. Для 

деяких додатків більше ефективним буде підсумовування всіх трьох сил в 

одну загальну силу прицілювання. Проте, для найкращого контролю над 

таким додатком, необхідно спочатку нормалізувати ці три компоненти, 

масштабувати їх до певних ваг, і лише потім підсумувати між собою. У 

результаті ми одержимо зграю, що характеризується наступними 

параметрами: вага (для комбінування векторів), відстань і кут для кожного з 

компонентів. 

Стратегія «Слідування за лідером». Дана поведінка змушує агента 

рухатися за іншим об'єктом, обраним як лідер. У загальному випадку 

послідовники хочуть залишатися поруч із лідером, при цьому, не приймаючи 

його в загальну купу агентів, і повинні стежити за тим, щоб не з’явитися на 

його шляху (у тих випадках, коли вони самі з’являються прямо перед ним). 

Якщо число послідовників більше одного, йому необхідно уникати зіткнень 

із сусідами. Реалізація даної стратегії заснована на поведінці «Прибуття» 

(агент бажає потрапити в певну точку, при цьому, сповільнюючись у міру 

наближення до неї). Точкою «прибуття» є точка, яка знаходиться прямо за 

лідером. Якщо послідовник виявить, що перебуває в певному квадраті перед 

лідером, він повинен буде спробувати втекти від нього, а потім повернутися 

до поведінки «прибуття». Так само, всі послідовники повинні 

використовувати поведінку «поділу», для того, щоб уникнути зіткнень між 

собою  (рис.2.17). 
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Рисунок 2.17 – Проходження за лідером 

 

Поведінка «Клинчик». Поведінка «Клинчик» дозволяє агентові 

проходити між двома іншими агентами, що рухаються, як наприклад 

футболіст, що намагається блокувати пас гравців чужої команди. 

Реалізується ця поведінка просто. Передвіщуємо майбутні позиції двох 

об'єктів, визначаємо точку перетинання між цим двома позиціями, і 

використовуємо поведінку «пошуку», для того, щоб досягти цієї точки. 

Поведінка «Укриття» визначає цільову позицію, що знаходиться із 

протилежної від ворога сторони будь-якої перешкоди, і перехід до неї за 

допомогою поведінки «пошуку». 

Локальні відхилення. Швидкісна перешкода (Fiorini & Shiller, 1998) для 

віртуального агента, створена перешкодою, що рухається. Це всі вектори 

швидкостей при русі по яких, через невеликий проміжок часу відбудеться 

колізія між агентом і перешкодою, що рухається, якщо перешкода буде 

рухатися з постійною швидкістю. Це означає, що якщо агент вибере собі 

вектор швидкості, який перебуває в області швидкісної перешкоди, то у 

майбутньому між агентом і перешкодою відбудеться колізія. Якщо швидкість 

буде обрана за межами швидкісної перешкоди – колізія не відбудеться. 

Геометричне подання швидкісної перешкоди VOab для агента А стосовно 

агента B, що відповідає конусу (рис.2.18).  

Швидкісна перешкода була успішно використана для навігації одного 

віртуального агента по ігровому рівню, що містить кілька перешкод, які 

рухаються, шляхом вибору віртуальним агентом, у кожен момент часу, 

вектора швидкості, що перебуває за межами всіх швидкісних перешкод, 

породжуваних перешкодами, що рухаються. 
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Рисунок 2.18  Швидкісна перешкода 

 

Але цей метод погано працює на групі агентів, що рухаються, де кожен 

агент активно змінює свій вектор швидкості, для того, щоб уникнути колізії, 

тому що припускає, що інші агенти не будуть змінювати свою швидкість. Це 

створює коливання в русі всіх агентів. 

Взаємна швидкісна перешкода (van den Berg, Lin, & Manocha, 2008; de 

Berg, Cheong, van Kreveld, & Overmars, 2008) спрямована на розв’язання 

проблеми коливань, що виникає при використанні швидкісної перешкоди, 

шляхом дозволу агентам реагувати на зміну вектора швидкості іншими 

агентами [13]. Замість того, що б один з агентів брав на себе всю 

відповідальність за здійснення маневру відхилення, взаємна швидкісна 

перешкода дозволяє агентові зробити лише половину, допускаючи що другу 

половину зробить інший агент. Геометричне подання взаємної швидкісної 

перешкоди RVOab для віртуального агента А стосовно агента B, що відповідає 

швидкісній перешкоді з переміщеною вершиною (рис. 2.19). 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Взаємна швидкісна перешкода 

 

Метод взаємних швидкісних перешкод гарантує, що якщо обидва 

агента виберуть швидкість за межами взаємної швидкісної перешкоди, 

створеної одним з них, і якщо обидва агента для маневру відхилення 
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виберуть однакову сторону, то рух обох агентів буде відбуватися без колізій.   

Якщо кожен агент вибере нову швидкість, найближчу до його поточної 

швидкості, то агенти автоматично обійдуть один одного по одній стороні. 

Але замість цього для досягнення кінцевої мети агентам звичайно необхідно 

вибрати швидкість, найближчу до їхньої бажаної швидкості, вектор якої 

вказує від кожного агента до їхньої кінцевої цілі. 

Присутність третього агента теж може змусити одного з агентів 

вибрати швидкість, що буде ще більше відрізнятися від поточної. Це означає, 

що агенти не обов'язково виберуть однакову сторону для маневру 

відхилення, що приведе до появи непередбачених коливань, які називаються 

«взаємні танці». Вони можуть не вирішитися швидко, і агент залишиться 

заблокованим надовго. 

Гібридна взаємна швидкісна перешкода викликана вирішити проблему 

взаємних танців шляхом комбінування швидкісної перешкоди і взаємної 

швидкісної перешкоди. Гібридна взаємна швидкісна перешкода бере одну 

сторону із двох попередніх методів і формує нову швидкісну перешкоду, у 

якої одна зі сторін збільшена. Це дозволяє змусити агентів вибрати для 

маневру відхилення однакову сторону. Наприклад, якщо вектор  швидкості 

агента знаходиться з правої сторони від центральної лінії швидкісної 

перешкоди, створеної іншим агентом, то цей агент повинен вибрати нову 

швидкість теж із правої сторони від центральної лінії. Така поведінка 

досягається шляхом збільшення тієї сторони, яку агентові не можна 

вибирати. Геометричне подання гібридної взаємної швидкісної перешкоди 

HRVOab для агента А стосовно агента B, включаючи центральну лінію і 

збільшену частину, показано на рис.2.20. 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Гібридна взаємна швидкісна перешкода 
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2.3 Комбінування поведінок 

 

Описані вище стратегії поведінки, в основному використовуються для 

побудови більш складних поведінкових шаблонів. Вони є маленькими 

частинами величезної структури, так само як ноти в мелодії, або слова в 

розповіді. Для того щоб створити відповідно сьогоденню цікаву 

життєподібну поведінку, необхідно вибрати і поєднати ці маленькі частинки 

поведінок. Навіть незважаючи на те, що наші агенті існують у вигаданому, 

спрощеному світі, досить рідко мають справу з такими агентами, чия 

поведінка може задаватися лише якою-небудь однією стратегією поведінки. 

Комбінування поведінок може відбуватися двома способами. Агент 

може перемикатися між моделями поведінок у міру виникнення змін у світі. 

Для приклада, лань, що спокійно харчується свіжим листям, раптово відчує 

запах хижака, що наближається. Така подія викличе дискретну зміну стану її 

поведінки. Ідея полягає в тім, що лань не буде пригальмовувати, для того 

щоб зірвати листочок, її поведінка буде пропонувати тільки бігти. Така зміна 

станів відбувається звичайно на рівні постановки цілей, вищому рівні з 

описаної ієрархії станів .  

З іншого боку, деякі види поведінок звичайно змішують разом, тому 

що деякі стратегії добре працюють паралельно. Для приклада, лань, що тікає 

від хижака. Стан «Втечі» буде змішуватися з поведінкою «відхилення від 

перешкод». Напрямок сили прицілювання завжди буде направлений убік від 

хижака, і так само він буде враховувати положення виникаючих на її шляху 

перешкод. Дане змішування відбувається на середньому рівні описаної 

ієрархії. Змішування поведінок так само може бути здійснено різними 

способами. Найбільш прямолінійний спосіб – це окреме обчислення всіх сил, 

а потім підсумовування їх, можливо застосовуючи при цьому зважування 

сил. Проста лінійна комбінація звичайно працює досить ефективно, але 

завжди можливі два випадки: можливо, це буде не дуже швидке обчислення, 

і, незважаючи на застосування зм'якшуючих ваг, деякі компоненти будуть 

гасити один одного. 

Проблема ефективності обчислень вирішується застосуванням фільтра, 

що відкидає незначні зміни в силах прицілювання. І тому, замість того, щоб 

на кожному кроці перераховувати всі сили, вибирають одну ключову, і 

застосовують її на кожному кроці симуляції, і залежно від поточного стану 

системи (можливо, звільнилися додаткові ресурси) перераховувати і сили, що 

залишилися. 
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Друга проблема вирішується призначенням пріоритетів для кожної 

поведінки. (Наприклад, перший пріоритет «відхилення від перешкод», 

другий – «відхилення»). Додаток у першу чергу переглядає значення 

повертає поведінку з найвищим пріоритетом, виконує її, якщо вона не 

дорівнює нулю, інакше рухається до наступної поведінки, і так далі. 

Проте, як показує практика, проста лінійна комбінація цих векторів 

працює досить ефективно. І лише в ряді специфічних задач потрібне 

введення додаткових обмежень. 

На сьогоднішній день, розглядаючи стратегії поведінок агентів, дуже 

часто розглядають ройові методи. Значна частина ройових алгоритмів 

присвячена реалізації моделей ройвої поведінки, і насамперед – ройвому 

руху. У роботі Рейнольдса запропонована ідея симуляції поведінки зграй 

птахів на підставі стратегії пошуку, як базової стратегії. Будь-які складні дії 

пропонується виконувати за допомогою різних комбінацій і маніпуляцій з 

даною стратегією. 

Однак, якщо розглядають поведінки інтелектуальних агентів, які 

обучаються і мають мету, то краще моделювати їх поведінки за допомогою 

НМ. 
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3 МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 

У дипломній роботі побудуємо модель багатоагентної системи, що 

складається з середовища і інтелектуальних агентів. 

Середовище характеризується розмірами (шириною і висотою), а також 

кількістю агентів та часток їжі. Середовище є замкнутим ‒ агенти не можуть 

вийти за його межі. Частинки їжі характеризуються координатами (х, у). 

Кожен агент характеризується становищем (х, у) і вектором напрямку 

руху. Задача групи агентів ‒ збирати їжу. Ефективність розглядається 

виходячи з сумарної кількості зібраної їжі. 

Модуль управління агента складається з двох блоків: 

 блок поведінки, тобто блок, який визначає дії агента; 

 блок оцінки дій, тобто блок, що формує цілі поведінки. 

Блок поведінки складається з нейронної мережі, виходи якої 

визначають дії агента. 

Блок оцінки дій визначає навчальний сигнал. Останній має простий 

сенс: він показує, покращився або погіршився (з  точки зору блоку оцінки) 

стан агента в даний такт часу в порівнянні з попереднім тактом в результаті 

виконаної дії. 

Поведінка агентів управляється нейронною мережею. 

 

3.1 Штучна нейронна мережа 

 

ШНМ є спрощеною моделлю мозку людини і являє набір елементів, 

з'єднаних між собою певним чином, так щоб між ними забезпечувалася 

взаємодія. Ці елементи також називаються нейронами або вузлами. Вони 

являють собою примітивні процесори, обчислювальні можливості яких 

зазвичай обмежуються деяким правилом комбінування вхідних сигналів і 

правилом активації, що дозволяє обчислювати вихідний сигнал за 

сукупністю вхідних сигналів. Вихідний сигнал може надсилатися іншим 

елементам по зважених зв'язках, з кожним з яких пов'язаний ваговий 

коефіцієнт або вага. Залежно від вагового коефіцієнта переданий сигнал або 

посилюється або пригнічується. Перевага ШНМ полягає в тому, що вони 

можуть автоматично здобувати знання в процесі навчання і мають здатність 

узагальнення. Однак, навченість одночасно є і недоліком, так як аналіз 

навченої нейронної мережі досить складний і має свої нюанси [6, 7, 8]. Але 

одна із самих позитивних якостей використання ШНМ полягає в тому, що 
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хоча елементи такої мережі мають обмежені обчислювальні можливості, але 

вся мережа в цілому, що складається як правило, з великого числа таких 

елементів, здатна виконувати досить складні завдання.  

 

3.2 Математична модель нейрона 

 

Нейрон являє собою одиницю обробки інформації в нейронної мережі. 

Модель нейрона лежить в основі штучних нейронних мереж  (рис.3.1). У цій 

моделі можна виділити три основні елементи. 

1) Набір сінапсів або зв'язків, кожен з яких характеризується своїм 

вагою. Зокрема, сигнал xj на вході синапсу j, пов'язаного з нейроном k, 

множиться на вагу wkj. 

2) Суматор складає вхідні сигнали, зважені щодо відповідних синапсів 

нейрона. Цю операцію можна описати як лінійну комбінацію. 

3) Функція активації обмежує амплітуду вихідного сигналу нейрона. 

Зазвичай нормалізований діапазон амплітуд виходу нейрона лежить в 

інтервалі [0,1] або [–1, 1] (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Модель нейрона 

 

У моделі нейрона включений пороговий елемент, який позначений 

символом bk. Ця величина відображає збільшення або зменшення вхідного 

сигналу, що подається на функцію активації. 

 У математичному поданні функціонування нейрона k можна описати 

наступною парою рівнянь: 
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(3.1) 

( ),k k ky u b   (3.2) 

  

де  x1, х2, . . . , хm – вхідні сигнали; 

wk1, wk2, . . . , wkm  – синаптичні ваги нейрона k; 

uk  – лінійна комбінація вхідних впливів;  

bk – поріг;  

φ(*) – функція активації;  

yk – вихідний сигнал нейрона.  

Використання порога bk в моделі, постсинаптичний потенціал обчислюється 

таким чином: 

 

.k k kv u b                              (3.3) 

 
Поріг bk є зовнішнім параметром штучного нейрона k. Він присутній у 

виразі (3.2). Беручи до уваги вираз (3.3), формулу (3.2) можна перетворити до 

наступного вигляду: 

 

( ).k ky v  (3.4) 

 

Функція активації [7], представлена у формулах (3.2, 3.4) як φ(v), 

визначає вихідний сигнал нейрона. Ця функція може мати різний вигляд 

(рис.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Функція активації: 

 а) функція одиничного стрибка; б) лінійний поріг (гістерезис); 

в) сигмоїдальна функція; г) гіперболічний тангенс. 
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Сигмоїдальна функція:   

 

1
( ) ,

1 exp( )
v

av
 

 
 (3.5) 

 

де a – параметр нахилу сигмоїдальної функції, змінюючи цей параметр 

можна управляти крутизною функції. 

Основна перевага цієї функції в тому, що вона диференційована на всій 

осі абсцис і має дуже просту похідну:   

 

( ) ( ) (1 ( )).v a v v       (3.6) 

 

3.3 Класифікація нейронних мереж 

 

Існує кілька способів класифікації ШНМ [8]. Зокрема по топології 

(рис.3.3), виділяють: 

1) повнозв'язні мережі (в яких кожен з нейронів передає свій вихідний 

сигнал усім іншим нейронам, у тому числі й самому собі);  

2) багатошарові мережі. У них нейрони об'єднуються в шари (шаром є 

сукупність нейронів з єдиними вхідними сигналами). У багатошаровій 

мережі входом є вхід нульового шару, а виходом – вихід останнього шару. 

Проміжні шари (між вхідним і вихідним шаром) прийнято називати 

прихованими – багатошарова нейромережа може містити один або кілька 

таких шарів; 

3) слабкозв'язані мережі. 
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Рисунок 3.3 – a) повнозв'язні мережі; б) багатошарова мережу з послідовними 

зв'язками; в) слабкозв'язані мережі; 

За наявністю зворотних сигналів зв'язків багатошарові мережі 

підрозділяються на: 

1) мережі без зворотних зв'язків (або прямого поширення). Це 

нейромережі, в яких сигнали передаються від шару до шару у напрямку від 

входу до виходу, причому якщо не обумовлено протилежне, то вихідний 

сигнал шару N подається на входи шару N + 1; 

2) мережі зі зворотними зв'язками (або рекурентні). Це мережі, в яких 

сигнал від наступних шарів передається на попередні. 

За типом функції активації нейронів ШНМ можна розділити на 

гомогенні ШНМ (тобто ШНМ, в якій у всіх нейронів однакова функція 

активації) і гетерогенні, в яких застосовуються різні функції активації. 

Всі моделі ШНМ, які не можна віднести до жодної з вище 

перерахованих груп, називаються неструктурованими. 

 

3.4 Багатошаровий персептрон  

 

MLP – це звичайна багатошарова ШНМ прямого поширення [7]. 

Багатошарові персептрони мають три відмітних ознаки. 

1) Кожен нейрон мережі має нелінійну функцію активації. Дана 

нелінійна функція є гладкою (тобто усюди дифференційованою). 

Найпопулярнішою функцією, що задовольняє цій вимозі, є сигмоїдальна 

(3.5). 

2) Мережа містить один або декілька шарів прихованих нейронів, які не 

є частиною входу або виходу мережі. Ці нейрони дозволяють мережі 

навчатися вирішенню складних задач, послідовно витягуючи найбільш 

важливі ознаки з вхідного образу (вектора). 

3) Мережа має високий ступінь зв'язності, що реалізовується за 

допомогою синаптичних з'єднань. Зміна рівня зв'язності мережі вимагає 

зміни безлічі синоптичних з'єднань або їхніх вагових коефіцієнтів.  

Врахуємо той факт що, використовувана в даній роботі MLP відноситься до 

синхронних [6] – це коли стан змінюється відразу у цілої групи нейронів, як 

правило, у всього шару. Алгоритмічно хід часу в такий ШНМ задається 

ітераційним виконанням однотипних дій над нейронами.  
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Багатошарова мережа представлена тришаровим персептроном з 

повністю пов'язаними шарами (рис.3.4). Необхідно відзначити важливу роль 

нелінійності активаційної функції. 

Якщо б вона не володіла даною властивістю або не входила в алгоритм 

роботи кожного нейрона, результат функціонування будь-якої m-шарової 

ШНМ з ваговими матрицями W
(i)

, i=1,2,...m для кожного шару i зводився б до 

розмноження вхідного вектора сигналів X на матрицю 

 

  W
()

=W
(1)
W

(2)
 ...W

(m)                                                                   
(3.7) 

 

тобто фактично така m–шарова НМ еквівалентна одношаровій НМ з ваговою 

матрицею єдиного шару W
()

: 

 

                         Y=XW
() 

                                                    (3.8) 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Багатошаровий персептрон 

 

Введення нелінійності в MLP мережах, взагалі кажучи, збільшує 

обчислювальну потужність мережі, тобто дозволяє з меншого числа нейронів 

з "нелінійними" синапсами сконструювати ШНМ, що виконує роботу 

звичайної ШНМ з великим числом стандартних нейронів і більш складної 

конфігурації. 

 

3.5 Навчання нейронної мережи 
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Здатність до навчання є фундаментальною властивістю мозку. 

Наявність цієї властивості в ШНМ є найбільш характерною і привабливою 

рисою, що й відрізняє її від інших обчислювальних систем. 

В ШНМ навчання [6,10] розглядається як настроювання параметрів 

мережі для розв'язку поставленої задачі. У якості таких параметрів звичайно 

виступають синаптичні коефіцієнти (ваги зв'язків). Крім ваг зв'язків у 

параметри мережі можуть включатися також пороги (зсуву). Ціль навчання 

ШНМ – досягтися бажаної вихідної реакції мережі на деяку множину 

вхідних сигналів, яка називається навчальною вибіркою. Вхідні і вихідні 

множини сигналів зручно інтерпретувати як вектора. Процес навчання ШНМ 

здійснюється шляхом послідовного пред'явлення вхідних векторів з 

навчальної вибірки з одночасним підстроюванням параметрів мережі 

відповідно до деякої процедури, що називається алгоритмом навчання. 

Процедура навчання проводиться доти, поки не буде досягнута бажана 

вихідна реакція ШНМ для всієї навчальної вибірки.  

У математичному змісті навчання ШНМ являє собою ітераційну 

процедуру, спрямовану на таке підстроювання параметрів мережі, щоб 

деякий функціонал якості звертався в оптимум для всієї навчальної вибірки. 

У ролі такого функціонала звичайно використовується функція помилки, що 

характеризує ступінь близькості відображення вхідного вектора в бажаний 

вихідний. У загальному випадку функціонал якості (функція помилки) може 

мати довільний вигляд, тому навчання ШНМ перетворюється в задачу 

багатоекстримальної неопуклої багатомірної оптимізації. 

Для формування процесу навчання необхідно, насамперед, мати модель 

зовнішнього середовища, у якому функціонує ШНМ, тобто визначити 

доступну для мережі інформацію. Ця модель визначає парадигму навчання. У 

рамках певної парадигми навчання далі конструюються правила 

підстроювання параметрів, тобто конкретний алгоритм навчання. Існують 

три парадигми навчання: «із учителем», «без учителя» (самонавчання) і 

змішана.  

Коли в мережі тільки один шар, алгоритм її навчання із учителем 

досить очевидний, тому що правильні вихідні стани нейронів єдиного шару 

свідомо відомі, і підстроювання синаптичних зв'язків іде в напрямку 

мінімізації помилки на виході мережі. По цьому принципу будується, 

наприклад, алгоритм навчання одношарового персептрона [13]. У 

багатошарових мережах оптимальні вихідні значення нейронів усіх шарів, 

крім останнього, як правило, не відомі, і двох або більш шаровий персептрон 
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уже неможливо навчити, керуючись тільки величинами помилок на виходах 

ШНМ. Самий прийнятний варіант розв'язку цієї проблеми – поширення 

сигналів помилки від виходів ШНМ до її входів, у напрямку, зворотному 

прямому поширенню сигналів у звичайному режимі роботи. Цей алгоритм 

навчання ШНМ називається «алгоритм зворотного поширення помилки». 

ШНМ може навчатися генетичним алгоритмом.  

3.6 Генетичний алгоритм 

 

Генетичний алгоритм був розроблений Джоном Холландом і є 

модифікацією так званого «еволюційного програмування». Ідея Холланда 

полягала в тому, щоб створити алгоритм пошуку на основі механізмів 

природного відбору, відомого з біології, або алгоритм «спрямованого» 

випадкового пошуку.  

На етапі ініціалізації процедури створюється популяція можливих 

рішень. На основі цієї популяції виводиться нове покоління рішень, яке, в 

свою чергу, служить «вихідним матеріалом» для чергового покоління, і т.д. 

Цикл генетичного алгоритму в загальному вигляді включає стадії відбору, 

схрещування і мутації. Кращі представники покоління відбираються для 

відтворення популяції; таким чином, за припущенням, кожне нове покоління 

повинно містити кращі рішення, ніж попереднє. У багатьох випадках це 

відповідає дійсності. Популяція складається з набору бінарних рядків. Кожен 

бінарний рядок представляє рішення проблеми і називається хромосомою. 

Першою стадією генетичного алгоритму є відбір. У процесі відбору 

визначаються рядки, які будуть використовуватися при створенні нового 

покоління. «Батьки» вибираються довільно, проте «кращі особини» популяції 

мають більший шанс опинитися обраними.  

Таким чином, алгоритм просувається в самому перспективному 

напрямку пошуку. Наступна стадія – схрещування. Схрещування полягає в 

тому, що для пари відібраних рядків довжини r кожна вибирається довільним 

чином число {1,..., }.s r  «Батьки» обмінюються битами від 1s   до r; таким 

чином виходять хромосоми нащадків. Заключна стадія – мутація. При 

ініціалізації алгоритму встановлюється фіксована маленька ймовірність 

мутації, якій піддаються новоутворені хромосоми (рис.3.6). 
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Рисунок 3.6 ‒ Блок-схема роботи генетичного алгоритму 

3.7 Навчання нейронної мережі генетичним алгоритмом 

 

Генетичний алгоритм є ітераційним, і дає лише наближений розв'язок, 

що компенсується областю його застосування і швидкістю обчислень при 

обмежених обчислювальних ресурсах. Він може застосовуватися для 

підстроювання ваг схованих і вихідних шарів при фіксованому наборі 

зв'язків і широко використовується в задачах оптимізації і навчання 

нейронних мереж. У плані математичної моделі – це алгоритм знаходження 

глобального екстремуму багатоекстремальної функції, що полягає в 

паралельній обробці множини альтернативних розв'язків. При цьому пошук 

концентрується на найбільш перспективних із них. Алгоритм використовує 

наступні визначення:  

 ген – ваговий коефіцієнт нейронної мережі; 

 хромосома – набір генів (тобто вагових коефіцієнтів нейронної 

мережі, зчитуваних у певному порядку зверху вниз, зправа наліво); кожна 

хромосома є можливим розв'язком (тобто таким набором вагових 

коефіцієнтів, які краще підходять для поведінки агента);  

 популяція – безліч хромосом, варіантів наборів вагових 

коефіцієнтів;  

 епоха – ітерація, відповідна до створення нового покоління 

хромосом.  

Хромосоми є основними сутностями, над якими в певному порядку в 

межах однієї епохи проводяться наступні операції: 

 схрещування – створення з певним ступенем імовірності (рс) нової 

хромосоми з генів двох інших і додавання її в популяцію;  

 мутація – зміна з певним ступенем імовірності (рm) значення 

довільного гена будь-якої хромосоми і додавання її в популяцію;  
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 пристосування – видалення з популяції хромосом (тобто наборів 

вагових коефіцієнтів), що показали гірший результат [14]. 

Мутація вирішує одну із проблем, яка присутня у навчанні 

багатошарової нейронної мережі методом зворотного поширення помилки. 

Вона необхідна для виходу популяції з локального екстремума і сприяє 

захисту від передчасної збіжності. На рис.3.5 показана нейронна мережа, 

вагові коефіцієнти якої (роблячи обхід зверху вниз, зправа наліво) 

заповнюються хромосоми. Таким чином, хромосома являє собою набір генів 

– вагових коефіцієнтів [3]. 

 
 

Рисунок 3.5 ‒ Двошарова нейронна мережа з ваговими коефіцієнтами – 

генами хромосом 

 

Найбільшу роль в успішному функціонуванні алгоритму відіграє етап 

відбору батьківських хромосом для створення нової популяції. Найбільш 

часто використовується метод відбору, званий рулеткою.  

У класичному генетичному алгоритмі застосовуються два основних 

генетичних оператора: оператор схрещування і оператор мутації. Імовірність 

схрещування досить велика (зазвичай 0,5 ≤ рс ≤ 1), ймовірність мутації 

встановлюється дуже малою (найчастіше 0 ≤ рm ≤ 0,1). Це означає, що 

схрещування в класичному алгоритмі проводиться практично завжди, тоді як 

мутація ‒ досить рідко. 

Оператор схрещування діє таким чином: 

 з популяції з ймовірністю рс вибираються дві особини, які 

включаються до складу тимчасової батьківської популяції; 

 визначається (також випадковим чином) точка схрещування lk; 

 виконується конкатенація частини першого і другого з батьків.  
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Оператор мутації з ймовірністю рm змінює значення гена в хромосомі 

на протилежне. Імовірність мутації може обчислюватися випадковим 

вибором числа з інтервалу [0, 1] для кожного гена і відбором для виконання 

цієї операції тих генів, для яких розігране число виявляється менше або 

рівним значенню рm. 

Хромосома являє собою набір генів – вагових коефіцієнтів. 

Хромосоми, отримані в результаті застосування генетичних операторів до 

хромосом тимчасової батьківської популяції, включаються в склад нової 

популяції. Вона стає поточної популяцією для даної ітерації генетичного 

алгоритму. На кожній черговій ітерації розраховується значення функції 

пристосованості для всіх хромосом цієї популяції, після чого перевіряється 

умова зупинки алгоритму. В якості такої умови застосовується або 

обмеження на максимальне число епох функціонування алгоритму, або 

визначається збіжність алгоритму шляхом порівняння значень функції 

пристосованості популяції на кількох епохах. При стабілізації цього 

параметра алгоритм зупиняється. 

Навчання нейронної мережі із застосуванням генетичного алгоритму 

показано на рис.3.6. 
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Рисунок 3.6 ‒ Блок-схема навчання НМ генетичним алгоритмом 

 

 

3.8 Побудова моделі поведінки агента на основі нейронної мережі  

 

Система управління агента складається з нейронної мережі, що 

складається з рецепторних (вхідних) і ефекторних (вихідних) модулів. 

Входами нейронної мережі є видима картина світу і внутрішній стан агентів. 

Сенсори агентів отримують від середовища наступні показники: сигнал про 

наявність їжі поблизу, відстань до частки їжі, косинус кута між вектором 

напрямку агента і вектором, спрямованим на їжу, сигнал про наявність інших 

агентів поблизу (і відповідно ‒ відстань і косинус кута між напрямком 

нашого агента і вектором спрямованим до іншого агенту). Здатність агента 
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отримувати інформацію про середовище обмежується «областю видимості» ‒ 

грубо кажучи, агент може бачити тільки перед собою. 

Агент взаємодіє з середовищем шляхом зміни свого становища і 

напрямку. Тобто, на вхід нейронної мережі подаються показники сенсорів, а 

на виході ‒ зчитується значення кута, на який потрібно повернути, а також 

значення величини, на яку слід змінити швидкість руху агента (рис.3.7). 

 
Рисунок 3.7 ‒ Модель нейронної мережі 

 

Якщо агент перебуває досить близько до частки їжі, то вона вважається 

«з'їденою» і зникає, а в той же самий момент у випадковому місці 

середовища з'являється нова частка їжі. Задача групи агентів ‒ збирати їжу. 

Ефективність розглядається виходячи із сумарної кількості зібраної їжі.  

Задача навчання нейронних мереж зводиться до настроювання вагових 

коефіцієнтів і тут найбільш прийнятним можна вважати генетичний 

алгоритм.  

Алгоритм навчання ШНМ генетичним алгоритмом. 

1) Створити набір хромосом (популяцію), що складається із генів, 

рівних у кожній хромосомі числу вагових коефіцієнтів нейронної мережі. 

2) Заповнити кожну хромосому популяції генами з випадковими 

значеннями, що не суперечать умові задачі. 

3) Перевірити: операції зроблені для всіх хромосом популяції? Якщо 

ТАК, то перейти до кроку 8. 

4) Якщо ні, то вибрати з популяції пари хромосом з імовірністю рc і 

зробити схрещування; результуючу нову хромосому додати в популяцію. 
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5) Вибрати з популяції хромосому з імовірністю рm і зробити мутацію 

генів; результуючу нову хромосому додати в популяцію. 

6) Перевірити кожну хромосому на відповідність розв'язку задачі. 

Розташувати хромосому в порядку убування відповідності. 

7) Вилучити з популяції хромосому, порядковий номер якої перевищує 

первісне число хромосом у популяції. І перейти до кроку 3. 

8) Перевірити: відповідає хромосома №1 у популяції розв'язку задачі? 

Якщо ТАК, то задача розв’язана.  

Популяція хромосом еволюціонує: при схрещуванні народжуються 

нащадки хромосом, які відрізняються від своїх батьків. Зміна генома 

походить від батька до нащадка. Кожен ген wi нащадка задається як 

випадкова величина x, рівномірно розподілена на інтервалі [wp1, wp2], де wp1 ‒ 

відповідний ген батька 1 і wp2 ‒ ген батька 2. Геном агента S складається з  

хромосом S = (wb, wl). Перша хромосома wb містить ваги синапсів нейронної 

мережі блоку поведінки wij. Друга хромосома wl містить ваги синапсів 

нейронної мережі блоку оцінки дій. При схрещуванні змінюються тільки 

хромосоми блоку поведінки, так як мається на увазі, що система цінностей 

кожного агента незмінна. 



 60 

4 РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 

 

4.1 Проектування додатку 

 

Даний додаток являє собою гру, у якій  можна вибрати кількість 

агентів, виконувати ініціалізацію даних агентів, вибирати стратегії поведінки 

агентів, ініціалізувати агентів на основі НМ та навчати нейрону мережу 

генетичним алгоритмом. 

Для реалізації додатку була обрана програмна платформа Microsoft 

Visual Studio 2012, мова програмування C#. 

Клас MainForm, містить у собі всю інформацію про додаток. Даний 

клас відповідає за базове вікно програми. Клас MainForm володіє об'єктами 

SBC (Steering Behavior Controller), Cosmos і EStrings (Evolving Strings). 

MainForm використовує їх для управління програмою. Діаграма основних 

класів представлена на рисунку 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Діаграма класів 

 

SBC створює об'єкти класу Vehicle; кожен агент має доступ до класу 

SteeringBehaviours, який він використовує для визначення сили (напрямку, а 

також швидкості), яка повинна застосовуватися до себе відповідно до цієї 
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поведінки. SteeringBehaviours і Vehicle використовують Vector для векторних 

обчислень. 

Клас Cosmos створює об'єкти агентів. Агенти, в свою чергу, створюють 

об'єкти Мережі (їх мозок), які вони використовують для визначення 

положення, швидкості і обертання. 

Клас EStrings реалізує генетичний алгоритм, за допомогою якого 

навчаються нейронні мережи для зближення з рішенням. 

Першим кроком є генерація довільной сукупністі ваг (рядків). Кожен 

рядок називається хромосомою, і кожен символ являє собою характеристику 

організму. Фрагмент кода представлений нижче. 

 

static void Initialize(ref List<OneString> ones, ref  

List<OneString> two,ref  List<OneString> temp) 

{ 

    string rString = ""; 

    for (int i = 0; i < popSize; i++) 

    { 

        rString = ""; 

        for (int j = 0; j < sLen; j++) 

        { 

            rString += (char)rand.Next(32, 142); 

        } 

        ones.Add(new OneString(rString, 0)); 

        two.Add(new OneString(rString, 0)); 

        temp.Add(new OneString(rString, 0)); 

    } 

 

Оцінка похибки навчання ваг реалізується наступним кодом. 

 

рrivate static void CalculateFitness(ref List<OneString> ones) 

{ 

    int fitness; 

    for (int i = 0; i < popSize; i++) 

    { 

        fitness = 0; 

        for (int j = 0; j < sLen; j++) 

        { 

            fitness += Math.Abs(ones[i].name[j] - target[j]); 

        } 

        ones[i].fitness = fitness; 

    }} 
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Навчання ШНМ виконується генетичним алгоритмом. Навчання 

закінчується, якщо помилка дорівнює нулю, це означає, що знайдено 

рішення. Якщо ні, то генеруємо нове покоління, використовуючи мутацію, 

елітарність, кросовер тощо, і повторюємо процес з новим поколінням 

(рис.4.2). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Робота класу  EStrings 

 

Клас Ants поєднує ГА з нейронними мережами. Клас Ants створює 

багато агентів (за допомогою типової моделі мурашок), які здатні навчатися 

знаходити їжу за допомогою НМ (свого мозга ‒ НМ, кожен агент має свою 

власну). Сенсори агента подають дані про поточний рух у мережу, 

отримують виходи і використовують їх для переміщення агентів ближче до 

їжі. Це робимо протягом деякого часу (епохи), і бачимо, який агент отримав 

найбільше їжі, використовуючи свій мозок (НМ). Після оцінки сортируємо 

агентів у певному порядку, вибираємо найкращих, нехай вони будуть 

батьками та мати дітей. Далі продовжуемо, поки агенти не навчаться. 

Основні обчислення відбуваються на рівні класів симуляції. Робота 

стратегій поведінки відбувається на рівні класу CurrentSimulation.  

Клас SBC керує всіма агентами.  

Клас SteeringBehaviour  реалізує  стратегію прицілювання агентів. 

Агент намагається пересуватися в певну точку. Це може бути нерухома 

точка, а може бути і інший агент, що рухається. 
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4.2 Опис роботи системи 

 

Після запуску додатка в меню «Керування поведінкою» необхідно 

вибрати кількість агентів (за замовчуванням – один агент) і виконати 

Ініціалізацію (рис.4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Інтерфейс програмного додатка 

 

Для вибору примітивної поведінки агентів у меню «Керування 

поведінкою» вибираємо стратегію (рис.4.4)  
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Рисунок 4.4 – Вибір стратегії 

У лівому верхньому куті вікна зазначені координати агентів і цільової 

точки пошуку (рис.4.5) 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Стратегія «Досягнення цілі» 

 

На рис.4.6 представлена стратегія «Проходження по шляху». При 

виборі даної поведінки випадковим образом генеруються вершини графа (на 

рисунку відзначені червоним кольором), які з'єднуються лініями. При 

відвідуванні  вершини агентом вершини перефарбовуються в блакитний 

колір. 
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Рисунок 4.6 – Стратегія «Проходження по шляху» 

На рис. 4.7 представлена поведінка агентів типу «Блукання». 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Стратегія «Блукання» 

 

На рис. 4.8 представлена поведінка «Біг». У вікні додатка щигликом 

миші встановлюється коло, яке агенти повинні обійти і тікати від перешкоди. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Стратегія «Біг» 
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При ініціалізації агентів, на основі ШНМ можна вибрати функцію 

активації, елітарність агентів, швидкий режим і висновок інформації на екран 

(рис.4.9). 

 
 

Рисунок 4.9 – Налаштування параметрів для агентів на основі нейронної 

мережи 

 

Після ініціалізації агентів на екрані з'являються агенти (рис.4.10) 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Агенти на основі нейронної мережі 
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Тут червоні крапки представляють їжу, зеленим номером з кожним 

агентом є кількість зібраної їжі, жовте число ‒ число агентів, а список справа 

показує деталі попередніх поколінь. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі була побудована модель багатоагентної системи, в 

якій розглянуті агенти на основі нейронної мережі для комп'ютерної анімації. 

Навчання НМ виконувалося генетичним алгоритмом. Дана модель була 

реалізована у вигляді 2-шарового персептрона.  

Були отримані задовільні результати, що доводять можливість 

побудови агентів на основі нейронних мереж.  

Експерименти з моделлю показують, що в процесі штучної еволюції в 

популяції в навчанні нейронної мережі моделюється поведінка агентів. Дану 

поведінку, спрямовану на пристосування до навколишнього середовища, 

можна розглядати як властивість інтелектуального агента. Поточна модель 

дозволяє досліджувати вплив неоднорідності розподілу їжі на поведінку і 

видоутворення в популяції. Можна відзначити, що неоднорідний розподіл 

призводить до збільшення числа підвидів. За допомогою моделі можна 

розглянути питання, пов'язані з еволюційним навчанням і збереженням 

знання на рівні популяції в нестаціонарних умовах (при зміні кількості їжі в 

часі). Також в результаті моделювання було показано, що одна еволюція без 

навчання погано забезпечує адаптацію популяції агентів. Навчання 

призводить до кращої адаптації, але найбільш ефективна адаптація 

спостерігається в разі спільної роботи еволюції і навчання. В останньому 

випадку перебували агенти, що не вимирали протягом декількох десятків 

тисяч тактів життя агентів 

Результатом даної роботи стало створення програмного продукту, що 

реалізує вище описані техніки поведінки агентів. Даний додаток є закінченим 

продуктом з погляду реалізації викладених технік. Реалізовані методи і 

техніки готові для впровадження в сучасні анімаційні додатки. 

Програмний продукт написаний мовою C# від компанії Microsoft.  

У зв'язку з високою актуальністю проблеми, програмні продукти, що 

реалізують дані техніки, затребувані в областях комп'ютерної анімації і ігор. 

Так само, можливе подальше вдосконалення технік з метою їхньої 

оптимізації і одержання більш реалістичних результатів. 
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ДОДАТОК  

 

Код  програми 

 

Сlass Neuron 
 using System; 
 
namespace AI_Life 
{ 
 
 public class Neuron 
 { 
 
        //=========================================================// 
  int numInputs;   
  double[] weights;  
 
  public Neuron(int initNumInputs) 
  { 
   numInputs = initNumInputs + 1;  
   weights = new double[numInputs]; 
 
   for (int i=0; i<numInputs; i++) 
    weights[i] = ((float)(Cosmos.randomR.NextDouble()) * 2) - 1; 
 
  } 
 
  public double NumInputs 
  { 
            get 
            { 
                return numInputs; 
            } 
  } 
 
  public void SetWeight(int index, double newVal) 
  { 
   weights[index] = newVal; 
  } 
 
  public double GetWeight(int index) 
  { 
   return weights[index]; 
  } 
  
 } 
} 
 

 

Сlass Layer 

 

using System; 
 
namespace AI_Life 
{ 
  
 public class Layer 
 { 
        //=========================================================// 
  int numNeurons;   // number of neurons 
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  int inputsPerNeuron; // number of inputs per neuron 
 
  Neuron[] neurons;  // neuron array 
 
  public Layer(int initNumNeurons, int initInputsPerNeuron) 
  { 
   numNeurons = initNumNeurons; 
   inputsPerNeuron = initInputsPerNeuron; 
 
   neurons = new Neuron[numNeurons]; 
   for (int i=0; i<numNeurons; i++) 
    neurons[i] = new Neuron(inputsPerNeuron); 
    
  } 
 
  public Neuron Neuron(int index) 
  { 
   return neurons[index]; 
  } 
 
  public int NumNeurons 
  { 
            get 
            { 
                return numNeurons; 
            } 
  } 
 } 
} 
 
 

Network.cs 

using System; 
 
namespace AI_Life 
{ 
    public enum TransferFunctions 
    { 
        LogSigmoid, 
        HardLimit, 
        SaturatingLinear, 
        PositiveLinear 
    } 
    // Представляет собой один комплект пищи 
     // мозг каждого муравья 
    public class Network 
    { 
 
        //=========================================================// 
 
        public static TransferFunctions tF = TransferFunctions.LogSigmoid; 
 
        int numInputs; 
        int numHidden; 
        int perHidden; 
        int numOutputs; 
 
        int numNeurons; 
        int numWeights; 
 
        int numLayers; 
        Layer[] layers; 
        //=========================================================// 
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        public Network(int initNumInputs, int initNumHidden, int initPerHidden, int 
initNumOutputs) 
        { 
            numInputs = initNumInputs; 
            numHidden = initNumHidden; 
            perHidden = initPerHidden; 
            numOutputs = initNumOutputs; 
            numNeurons = numInputs + (numHidden * perHidden) + numOutputs; 
            numWeights = ((numInputs + 1) * perHidden) + ((perHidden + 1) * perHidden) * 
(numHidden - 1) + ((perHidden + 1) * numOutputs); 
            numLayers = numHidden + 1; // layers = output + all hidden layers 
            layers = new Layer[numLayers]; 
 
            int iCurLayer = 0; 
            int i; 
 
            if (numHidden > 0) 
            { 
                layers[iCurLayer] = new Layer(perHidden, numInputs); 
                iCurLayer++; 
                for (i = 1; i < numHidden; i++) 
                { 
                    layers[iCurLayer] = new Layer(perHidden, perHidden); 
                    iCurLayer++; 
                } 
                layers[iCurLayer] = new Layer(numOutputs, perHidden); 
            } 
            else 
                layers[iCurLayer] = new Layer(numOutputs, numInputs); 
        } 
 
        public Array Weights 
        { 
            get 
            { 
                int i, j, k, l; 
                Array ret = Array.CreateInstance(typeof(double), numWeights); 
 
                l = 0; 
                for (i = 0; i < numLayers; i++) 
                { 
                    for (j = 0; j < layers[i].NumNeurons; j++) 
                    { 
                        for (k = 0; k < layers[i].Neuron(j).NumInputs; k++) 
                        { 
                            ret.SetValue(layers[i].Neuron(j).GetWeight(k), l); 
                            l++; 
                        } 
                    } 
                } 
 
                return ret; 
            } 
            set 
            { 
                int i, j, k, l; 
 
                l = 0; 
                for (i = 0; i < numLayers; i++) 
                { 
                    for (j = 0; j < layers[i].NumNeurons; j++) 
                    { 
                        for (k = 0; k < layers[i].Neuron(j).NumInputs; k++) 
                        { 
                            layers[i].Neuron(j).SetWeight(k, (double)value.GetValue(l)); 
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                            l++; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        public double[] FeedData(double[] input) 
        { 
            double[] curInput; 
            double[] curOutput ={ }; 
            int i, j, k; 
            double netInput; 
 
            curInput = input; 
 
            for (i = 0; i < numLayers; i++) 
            { 
                curOutput = new double[layers[i].NumNeurons]; 
                for (j = 0; j < layers[i].NumNeurons; j++) 
                { 
                    netInput = 0; 
                    for (k = 0; k < layers[i].Neuron(j).NumInputs - 1; k++) 
                        netInput += (curInput[k] * layers[i].Neuron(j).GetWeight(k)); 
                    netInput -= layers[i].Neuron(j).GetWeight(k); 
                    curOutput[j] = TransferFunction(netInput); 
                } 
 
                if (i < (numLayers - 1)) 
                    curInput = curOutput; 
            } 
 
            return curOutput; 
 
        } 
 
        public static double TransferFunction(double netinput) 
        { 
            switch (tF) 
            { 
                case TransferFunctions.LogSigmoid: 
                    return (1 / (1 + Math.Exp(-netinput))); 
                case TransferFunctions.HardLimit: 
                    if (netinput < 0) 
                        return 0; 
                    else 
                        return 1; 
                case TransferFunctions.SaturatingLinear: 
                    if (netinput < 0) 
                        return 0; 
                    else if (netinput > 1) 
                        return 1; 
                    else 
                        return netinput; 
                case TransferFunctions.PositiveLinear: 
                    return (netinput > 0) ? netinput : 0; 
            } 
            return 0; 
        } 
    } 
} 
 

Class Ants 
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using System; 
using System.Drawing; 
 
namespace AI_Life 
{ 
    
    public class Ants 
    { 
         
        double x, y;     
        double dir;    
        PointF myFood; 
 
        
        public static int AntTopX = 0; 
        public static int AntTopY = -14; 
        public static int AntLeftX = -6; 
        public static int AntLeftY = 4; 
        public static int AntRightX = 6; 
        public static int AntRightY = 4; 
 
        //=========================================================// 
        private Size clientSize; 
        int indMyFood;   // это пища 
        int foodCollected = 0; 
        int antNumber = 0; 
        //=========================================================// 
        public Network net;   
        Cosmos myWorld;   
        private PointF startPosition, finishPosition;    
        // используется в случае мины 
 
        public Ants(Size ClientSize, Cosmos MyWorld, Array weights, int AntNumber) 
        { 
            clientSize = ClientSize; 
            myWorld = MyWorld; 
            x = Cosmos.randomR.Next(clientSize.Width); 
            y = Cosmos.randomR.Next(clientSize.Height); 
            dir = (float)(Cosmos.randomR.NextDouble()); 
            net = new Network(4, 1, 6, 2);   
            if (weights != null) 
                this.net.Weights = weights; 
 
            antNumber = AntNumber; 
            startPosition = new PointF((float)x, (float)y); 
            finishPosition = startPosition; 
        } 
 
        public void UpdatePosition() 
        { 
            double foodDist = 0; 
            double leftTrack; 
            double rightTrack; 
            double curSpeed; 
 
            myFood = myWorld.FindClosestFood(x, y, ref foodDist, ref indMyFood); 
            double[] input = new double[4]; 
            input[0] = Math.Cos(dir);    
            input[1] = Math.Cos(dir); 
            input[2] = (myFood.X - x) / foodDist;   //пусть муравей знает о ближайшем 
расположении продовольствия 
            input[3] = (myFood.Y - y) / foodDist;   //то же самое 
            double[] output = net.FeedData(input);  //накормить у входа в сеть и идти на 
выход 
            leftTrack = output[0]; 
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            rightTrack = output[1]; 
            dir += (rightTrack - leftTrack) * (Cosmos.maxForce / 100);   //найти 
направление 
            curSpeed = (rightTrack + leftTrack) / 2; 
            x += Math.Sin(dir) * Cosmos.maxSpeed * curSpeed / 10;       //максимальная 
скорость всего лишь  параметр 
            y -= Math.Cos(dir) * Cosmos.maxSpeed * curSpeed / 10;        
            finishPosition = new PointF((float)x + finishPosition.X, (float)y + 
finishPosition.Y); 
            if (x < 0) 
                x = clientSize.Width; 
            if (x > clientSize.Width) 
                x = 0; 
            if (y < 0) 
                y = clientSize.Height; 
            if (y > clientSize.Height) 
                y = 0; 
 
            if ((myFood.X >= (x - Cosmos.foodTolerance)) && 
                (myFood.X <= (x + Cosmos.foodTolerance)) && 
                (myFood.Y >= (y - Cosmos.foodTolerance)) && 
                (myFood.Y <= (y + Cosmos.foodTolerance))) 
            { 
                foodCollected++; 
                myWorld.NewFood(indMyFood); 
            } 
        } 
 
        public void DrawToBuffer(Graphics g) 
        { 
            int tx, ty, lx, ly, rx, ry; 
            tx = (int)(Ants.AntTopX * Math.Cos(dir) - Ants.AntTopY * Math.Sin(dir) + x); 
            ty = (int)(Ants.AntTopY * Math.Cos(dir) + Ants.AntTopX * Math.Sin(dir) + y); 
            lx = (int)(Ants.AntLeftX * Math.Cos(dir) - Ants.AntLeftY * Math.Sin(dir) + 
x); 
            ly = (int)(Ants.AntLeftY * Math.Cos(dir) + Ants.AntLeftX * Math.Sin(dir) + 
y); 
            rx = (int)(Ants.AntRightX * Math.Cos(dir) - Ants.AntRightY * Math.Sin(dir) + 
x); 
            ry = (int)(Ants.AntRightY * Math.Cos(dir) + Ants.AntRightX * Math.Sin(dir) + 
y); 
            g.FillPolygon(Cosmos.whiteBrush, new Point[] { new Point(tx, ty), new 
Point(lx, ly), new Point(rx, ry) }); 
            g.DrawString(foodCollected.ToString(), Cosmos.foodFont, 
Cosmos.foodCollectedB, (int)x + 5, (int)y + 8); 
            g.DrawString(antNumber.ToString(), Cosmos.foodFont, Cosmos.antNumberB, (int)x 
+ 5, (int)y - 20); 
        } 
 
        public int FoodCollected 
        { 
            get 
            { 
                return foodCollected; 
            } 
        } 
 
        public PointF StartPosition 
        { 
            get 
            { 
                return startPosition; 
            } 
        } 
        public PointF FinishPosition 
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        { 
            get 
            { 
                return finishPosition; 
            } 
        } 
 
        public double DistanceCovered 
        { 
            get 
            { 
                return Vector2.Length(Vector2.Subtract(new Vector2(startPosition), new 
Vector2((float)x, (float)y))); 
            } 
        } 
    } 
} 
 

 


