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У роботі представлений алгоритм роботи комбінаторного PAUSE 

аукціону на основі мультиагентної системи. Комбінаторні аукціони є гарним 

прикладом вирішення проблеми розподілення ресурсів. Ця задача належить до 

класу NP складних задач та є актуальною у наш час. Абсолютна більшість 

комбінаторних аукціонів використовують централізований підхід до вирішення 

проблеми. Особливістю розробленої системи є використання алгоритму PAUSE 

аукціону для розподілу ресурсів та застосування децентралізованого керування 

агентами, коли кожен агент самостійно приймає і реалізує рішення в умовах 

повної або часткової відсутності єдиного центру управління. Кожен агент, що 

приймає участь у аукціоні наділений здатністю не тільки надсилати свої ставки, 

а й проводити розрахунки та аналізувати результати всіх агентів. Алгоритм 

аукціону PAUSE полягає у тому, що для розподілу m ресурсів проводиться m 

раундів.  

Для кожного поточного такту взаємодії для кожного агента і середовища 

розраховується його функція оцінки (ставка). Під час першого раунду кожен 

агент робить ставку на кожен елемент із списку ресурсів, що необхідно 

розподілити. Числове значення ставки залежить від внутрішньої цінності 

ресурсу для окремого агента. По закінченню першого раунду система знатиме 

найвищу ставку на кожен ресурс та хто зробив цю ставку.  

У кожному наступному раунді k = 2, 3, …, m проводиться аукціон зі 

збільшенням ресурсів, де агенти повинні зробити множину ставок яка охоплює 

усі ресурси даного раунду, але кожна окрема ставка має бути для k ресурсів або 

менше. Агенти мають можливість використовувати ставки, зроблені іншими 

агентами у попередніх раундах.  

Таким чином, це дає можливість агентам знайти більш ефективний 

розподіл ресурсів. По закінченню кожного раунду k, всі агенти знають найвищу 

ставку для множини ресурсів кількістю k, або менше. Після останнього раунду 

всі агенти зроблять ставки на всі можливі комбінації ресурсів, а найкраща 

ставка гарантуватиме, що жоден із агентів не може запропонувати кращу ставку 

і отримані кінцеві ставки агентів є найефективніший варіант розподілу 

ресурсів.  

Основною перевагою мультиагентної системи є можливість 

самоорганізації, коли система здатна змінювати свою структуру в залежності 

від поставлених перед нею завдань чи змін у навколишньому середовищі або 

накопичених системою відомостей про ці зміни. 

Розроблена модель може використовуватися у будь-якій прикладній 

галузі: логістика, цех виробничого підприємства, розробка розкладу навчальних 

занять та багато інших. 


