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Зі збільшенням обсягів інформації все складніше стає її обробляти. Для 

підтримки навантаження вдаються до використання розподілених систем. У 

таких структурах існує ряд проблем [1], одні з головних - проблема 

адміністрування і масштабованості. При масштабуванні системи стає складніше 

нею управляти, тут і доводиться жорстко балансувати між цими параметрами. 

Запропонована мультиагента система дозволяє більш децентралізовано та 

автономно підійти до питання адміністрування та масштабування. 

Обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих мультиагентних [2] 

систем шляхом впровадження поведінки як у системах на основі акторів [3]. За 

рахунок використання моделі «переконань, бажань і намірів» [4], системні 

агенти в змозі самостійно створювати додаткових агентів для вирішення задачі. 

Модель на основі акторів передбачає автоматичне збільшення їх числа 

відповідно до потреб. Завдяки впровадженню цієї особливості в мультиагентну 

систему, вона може гнучко реагувати на виникаючі складності. Завдяки тому, 

що агенти виступають в якості незалежних обчислювальних одиниць, і 

переймають властивості акторів, в разі їх відмови, їх легко можна відновити 

слідуючи різними сценаріями. 

В роботі показано підвищення швидкості обчислень та автономності 

системи. Актори у даній системі виступають у ролі інструмента для більш 

продуктивного функціювання агентів. Тобто для масштабування системи не 

потрібно мати єдиний центр для контролювання системи. Завдяки такій 

децентралізації система працює швидше і може нарощувати продуктивність у 

геометричній прогресії,  а агенти виступають у ролі незалежних одиниць, при 

цьому породжені агенти-актори грають роль працівників, які виконують 

необхідні задачі для агентів. 
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