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В статті проведено аналіз моделей та методів побудови мультиагентних адаптивних тренажерних
систем для адаптивних навчальних систем. На підставі аналізу літературних джерел з’ясовано, що побудова адаптивних тренажерних систем для диспетчерів управління повітряним рухом на сьогоднішній час є
одним з найважливішим напрямком автоматизації процесу навчання. На сьогоднішній день формуються
нові принципи побудови адаптивних тренажерних систем, які враховують індивідуальний підхід в навчанні
та реалізують так звану індивідуальну стратегію навчання. Однак актуальними науковими завданнями є
розробка інтелектуальної системи підтримки процесу навчання (формування та корегування завдань, бібліотеки допомоги, баз знань результатів, експертизи та оцінки дій навчаємих). На сьогоднішній час не існує універсальних методів корекції навчань та верифікації процесів, які реалізуються в адаптивних тренажерних системах. Не існує також єдиних підходів до структури інтелектуальних систем підтримки навчання. Можливим напрямком рішення даних наукових завдань є застосуванням моделей та методів мультиагентних систем. За результатами дослідження визначено, що емпіричний характер досліджень в сфері
підвищення ефективності навчання диспетчерів управління повітряним рухом із застосуванням адаптивних
навчальних систем (тренажерів) свідчить про перспективність застосування моделей і методів штучного
інтелекту. Застосування мультиагентного підходу необхідно для адаптації системи під знання та навички
особи, яка навчається, та формування індивідуальної стратегії навчання. Запропонований метод логічного
виводу ґрунтується на прецедентах та дозволяє вирішити завдання класифікації та прийняття відповідного до прецеденту рішення. Напрямками подальших досліджень є розробка методів синтезу інтелектуальних навчальних систем (тренажерів) для диспетчерів управління повітряним рухом з закладеними механізмами генерування програм навчання на основі адекватних моделей предметної області.
Ключові слова: адаптивна навчальна система, диспетчер управління повітряним рухом, індивідуальна
стратегія навчання, мультиагентна система підтримки прийняття рішень, онтологія, тренажер, штучний інтелект.

Вступ
Постановка проблеми. Проблеми створення
та використання тренажерних систем для підготовки
авіаційних фахівців є достатньо актуальними та викликають увагу дослідників з різних предметних
галузей. Існують різні напрямки та відповідно підходи до створення навчальних систем (тренажерів):
натурні та напівнатурні з широким використанням
реального обладнання; комбіновані, що містять як
елементи реального обладнання, так і комп’ютерні
моделюючі системи; комп’ютерні системи, основ© Сорока М.Ю., Сало Н.А., Калачова В.В., 2019

ним елементом якого вважаються системи моделювання та підтримки прийняття рішення. Побудова
адаптивних тренажерних систем для авіаційних фахівців на сьогоднішній час є одним з найважливішим та активно розвиваючимся напрямком автоматизації процесу навчання.
На сьогоднішній день формуються нові принципи побудови адаптивних тренажерних систем, які
враховують індивідуальний підхід в навчанні та реалізують так звану індивідуальну стратегію навчання. Однак актуальними науковими завданнями є
розробка інтелектуальної системи підтримки проце79
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су навчання (формування та корегування завдань,
бібліотеки допомоги, баз знань результатів, експертизи та оцінки дій навчаємих). На сьогоднішній час
не існує універсальних методів корекції навчань та
верифікації процесів, які реалізуються в адаптивних
тренажерних системах. Не існує також єдиних підходів до структури інтелектуальних систем підтримки навчання. Можливим напрямком рішення даних
наукових завдань є застосуванням моделей та методів мультиагентних систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемі побудови адаптивних тренажерних систем
присвячена достатня кількість публікацій як вітчизняних, так і закордонних фахівців. В межах теми
статті слід розділити дані роботі на дві значні групи:
загальнотеоретичні відносно побудови адаптивних
інтелектуальних навчальних систем та присвячені
побудові адаптивних тренажерів авіаційних фахівців.
До першої групи віднесемо роботи С.Д. Айзинова [1], С.П. Борсука [2], І.І. Верещагіна [3],
Ю.Ю. Громова [4], В.Є. Снитюка [5], P. Ardimento,
N. Boffoli, V.N. Convertini [6], A.C. Graesser [7],
S. Oxman, W. Wong [8].
До
другої
групи
віднесемо
роботи
А.Н. Горенкова [9], C.М. Неділька, А.С.Пальоного
[10], К.Ю.Суркова [11; 19], М. А. Павленка,
О. І. Тимочка, В. Г. Чернова [12–13]. Окремо слід
відзначити роботу [14], в якій достатньо повно приводиться огляд мультиагентних систем прийняття
рішення.
Слід зауважити, що на думку авторитетних
спеціалістів [1–12; 19] застосування адаптивних тренажерних систем дозволяє суттєво зменшити терміни підготовки диспетчерів управління повітряним
рухом та заощадити на фінансових витратах, уникаючи негативного впливу на якість їх підготовки та
безпеку польотів.
В роботі [8] автори вважають, що адаптивна
тренажерна система повинна динамічно регулювати
складність або типи навчання, послідовність та кількість завдань в темі у будь-який момент часу,
спираючись на результати навчальної діяльності
користувача. Це потребує створення моделі користувача за допомогою статистичних висновків щодо
його рівня знань (певної чисельної оцінки) з використанням вхідного та поточного контролю. Крім того,
модель користувача містить дані про пройдені теми.
Така система може робити висновки про стиль навчання або кращий час на протязі дня для засвоєння
матеріалу для певного навчаємого. Отже здійснюється поєднання інформаційного потоку від моделі
користувача та моделі контенту, що, в ідеалі, генерує індивідуальну стратегію навчання для підвищення якості навчання. Дослідники в роботі [7],
розглядаючи шляхи вирішення проблем синтезу
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адаптивних систем електронного навчання, визначають середовище адаптивного електронного навчання як засіб створення досвіду навчання одночасно для користувачів і для інструкторів. Однак не
приводять конкретних моделей створення даного
середовища.
Узагальнюючи аналіз літературних джерел,
слід відзначити, що процес адаптації тренажеру до
моделі особи, яка навчається, може бути описаний в
три етапи:
- отримання інформації про користувача;
- обробка інформації для ініціалізації та оновлення моделі користувача;
- використання моделі користувача для забезпечення адаптації.
У процесі адаптації задіяні дві сторони: користувач (набуття знань) та інструктор (посередник для
користувача).
Адаптивне навчання передбачає як мінімум три
складові:
- модель змісту (структури навчального матеріалу);
- модель користувача (метод оцінювання здібностей користувача);
- навчальна модель (метод побудови відповідності змісту потребам користувача в динамічній і
персоналізованій схемі).
При цьому виникає проблема побудови системи підтримки прийняття рішень в адаптивному тренажері, що можливо вирішити з застосуванням мультиагентного підходу.
Мета статті - аналіз моделей та методів для
побудови мультиагентних адаптивних тренажерів
підготовки диспетчерів управління повітряним рухом.

Виклад основного матеріалу
Спираючись на відомі роботи з побудови адаптивних систем навчання [2; 5; 7; 8], узагальнено її
структурну схему можна представити у вигляді
рис. 1. Аналіз мети адаптації навчальної системи –
забезпечити особу, яка навчається найбільш коректну стратегію навчання, яка називається індивідуальною стратегією навчання (ІСД) [12]. В адаптивних
системах навчання навчальний матеріал можна подати у вигляді трьох або чотирьорівневої ієрархії
(курс (предмет), тема, розділ, квант навчальної інформації). Для нескладних курсів рівень “розділ”
можна не враховувати. Квант навчальної інформації
– це деякий елементарний обсяг інформації: текст,
задача, поняття, питання, коментар і т.п. в залежності від курсу.
Рішення про включення нових квантів навчальної інформації приймається на основі моделі особи, яка навчається, яка в загальному випадку може
бути подана матрицею:
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М   М1 , М 2 , М 3 , М 4 , М 5 , М 6  ,

(1)

де М1 – вектор попередніх результатів навчання; М2
– вектор результатів поточної роботи з курсом (тип
виконаних завдань, час на виконання завдання, кількість помилок, кількість підказок); М3 – вектор особистісних психологічних характеристик особи, яка

навчається (тип особистості, здатність до навчання,
рівень тривоги, особливості пам’яті); М4 – вектор
показників, що характеризують досвід роботи з адаптивною навчальною системою (тренажером); М5 –
вектор показників загального рівня підготовленості;
М6 – вектор показників стратегії навчання.

Рис. 1. Структура адаптивної системи навчання
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В результаті проведеного аналізу моделі особи,
яка навчається та моделі процесу навчання основою
моделі предметної області може бути обрана графова модель. Структурною одиницею є концепт –
квант навчальної інформації.
Важливим елементом адаптивної системи навчання є система контролю. Для системи підготовки
диспетчерів управління повітряним рухом, систему
контролю доцільно прийняти у відповідності з моделями, що приведені у роботах [13; 15].
Найбільш складним елементом для адаптивної
системи навчання є метод вибору стратегії навчання, що базується на інтелектуальному аналізі даних
та побудови баз знань на прецедентах. Можна виділити дві основні проблеми, з якими зустрічаються
подібні системи: пошук найбільш відповідних прецедентів і подальша адаптація знайденого рішення.
В основі всіх підходів до відбору прецедентів
лежать різні способи вимірювання ступеня близькості прецеденту та поточної ситуації. У більшості
випадків методи пошуку прецедентів зводяться до
індукції дерев рішень або до алгоритму “найближчого сусіда” [16], що доповнюється знаннями про
предметну область. Адаптації і використання знайденого рішення про стратегію навчання є недостатньої формалізованим завданням, що залежить від
предметної області та може вити вирішено з застосуванням мультиагентної системи прийняття рішень
на базі адаптивних онтологій.
Формальна модель онтології О визначається як
впорядкована трійка виду [14]:

О  Х , R, F ,

(2)

де X – скінченна множина концептів (понять, термінів) предметної області підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, яку задає онтологія О; R
– скінченна множина відношення між концептами
(поняттями, термінами) заданої предметної області;
F – скінченна множина функцій інтерпретації (аксіоматизація), заданих на концептах або відношеннях
онтології О. Ефективність адаптації онтології бази
знань до особливостей предметної області навчання
диспетчерів управління повітряним рухом визначають закладені в її структуру елементи та механізми

Інтелектуальний
агент 1

Інтелектуальний
агент 2
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самонавчання під час поповнення та експлуатації.
Одним з підходів до реалізації таких механізмів є
автоматичне зважування понять бази знань та семантичних зв’язків між ними. Як правило, для цього
використовуються коефіцієнти важливості понять та
зв’язків. Їх розподіл у базі знань має відповідати
таким основним вимогам:
– відображати семантичну вагу понять предметної області;
– формуватися під час наповнення бази та коректуватися відповідно до визначених правил;
– забезпечувати контроль цілісності бази знань;
– відповідати вимогам метрики при їх використанні для порівняння семантичної близькості понять.
Отже поняття онтології розширюється до
п’ятірки виду:

О  Х , R, F ,W , L ,

де W – важливість концептів Х, L – важливість відношень R між концептами.
Така онтологія буде називати адаптивною, тобто такою, що адаптується до предметної області
процесу навчання диспетчерів управління повітряним рухом за рахунок модифікації понять та коефіцієнтів важливості цих понять та зв’язків між ними.
Прийняття рішення щодо близькості (отримання метричної оцінки) поточної ситуації до прецедента можливе з використанням інтелектуального агента – об’єкта, який володіє знаннями про себе та
предметну область, поведінка якого визначається
даними знаннями [17]. Вочевидь, що для використання такий інтелектуальний агент повинен складатися з бази даних прецедентів, архіву даних (історії
функціонування адаптивної системи навчання) та
онтології предметної області, за яку відповідає даний інтелектуальний агент (рис. 2).
Інтелектуальний агент здатний в процесі самонавчання адаптуватися до конкретних інформаційних потреб користувача та виявляти, зберігати і використовувати релевантні до відповідних задач
знання. Інтелектуальний агент може бути реалізований в рамках продукційної, об’єктної, нейромережної парадигми чи їх певного поєднання [14; 17].

…

Інтелектуальний
агент n

База даних
прецендентів

Онтологія

Процедура інтелектуального аналізу даних

Рис. 2. Структура мультиагентної системи прийняття рішення
про вибір індивідуальної стратегії навчання в адаптивній навчальній системі
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Загальні властивості інтелектуального агенту
визначаються його онтологією, яка задає спосіб подання знань, механізми логічного виводу та прийняття рішень. Оскільки онтологія містить коефіцієнти важливості понять та зв’язків у відповідності з
моделлю (3), то, вочевидь, що ці коефіцієнти мають
бути різними в залежності від напряму діяльності
агента. Для адаптивної навчальної системи
Тобто окремий навчальний матеріал задається
деяким інтелектуальним агентом, а вся навчальна
система (тренажер) є мультиагентною системою, що
здатна створювати комунікативне середовище і спільно розв’язувати задачі. Мультиагентна навчальна
система повинна містити агента, що генерує нові
знання та модифікує онтологію предметної області
згідно з концептами, зв’язками та коефіцієнтами їх
важливості.
Кожний i -ий прецедент Pri однозначно задається онтологією Oi . Також онтологія однозначно
визначає прецедент. Інтелектуальний агент модифікує онтологію на основі старої онтології та архіву
даних, формуючи дані, які використовуються у інтелектуальному аналізі даних для прийняття рішення.

Висновки
Для характеристики методів засвоєння знань
людиною немає універсального формального апарату. Емпіричний характер досліджень в сфері підвищення ефективності навчання диспетчерів управління повітряним рухом із застосуванням адаптивних навчальних систем (тренажерів) свідчить про
перспективність застосування моделей і методів
штучного інтелекту.
Застосування мультиагентного підходу необхідно для адаптації системи під знання та навички
особи, яка навчається, та формування індивідуальної стратегії навчання. Запропонований метод логічного виводу ґрунтується на прецедентах та дозволяє вирішити завдання класифікації та прийняття
відповідного до прецеденту рішення.
Напрямками подальших досліджень є розробка
методів синтезу інтелектуальних навчальних систем
(тренажерів) для диспетчерів управління повітряним
рухом з закладеними механізмами генерування програм навчання на основі адекватних моделей предметної області.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ
АДАПТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ (ТРЕНАЖЕРОВ)
М.Ю. Сорока, Н.А. Сало, В.В. Калачева
В статье проведен анализ моделей и методов построения мультиагентных адаптивных тренажерных систем
для адаптивных обучающих систем. На основании анализа литературных источников установлено, что построение
адаптивных тренажерных систем для диспетчеров управления воздушным движением является одним из важнейших
направлений автоматизации процесса обучения. На сегодняшний день формируются новые принципы построения
адаптивных тренажерных систем, учитывающих индивидуальный подход в обучении и реализующих, так называемую,
индивидуальную стратегию обучения. Актуальной научной задачей является разработка интеллектуальной системы
поддержки процесса обучения (формирование и корректировка задач, библиотеки помощи, баз знаний результатов,
экспертизы и оценки действий обучаемых). Предложенный метод логического вывода основывается на прецедентах и
позволяет решить задачу классификации и принятия решения для соответствующего прецедента Направлениями
дальнейших исследований является разработка методов синтеза интеллектуальных обучающих систем (тренажеров)
для диспетчеров управления воздушным движением с заложенными механизмами генерирования программ обучения на
основе адекватных моделей предметной области.
Ключевые слова: адаптивная обучающая система, диспетчер управления воздушным движением, индивидуальная
стратегия обучения, мультиагентная система поддержки принятия решений, онтология, тренажер, искусственный
интеллект.
MODELS AND CONSTRUCTION METHODS OF
MULTIAGENT ADAPTIVE TRAINING SYSTEMS (TRAINERS)
M. Soroka, N. Salo, V. Kalachova
The article analyzes the models and methods of construction of multiagent adaptive training systems for adaptive training
systems. Based on the analysis of the literature, it has been found that the construction of adaptive training systems for air traffic
controllers is one of the most important areas of the learning process automation. Nowadays new principles of building adaptive
training systems are being formed, which take into account the individual approach in training and implement the so-called individual training strategy. However, actual scientific tasks are to develop an intelligent system to support the learning process
(formation and correction of tasks, help libraries, knowledge bases of results, expertise and evaluation of students' actions).
There are currently no universal methods of exercise correction and process verification that are implemented in adaptive training systems. There are not also common approaches to the structure of intelligen learning support systems. Possible direction of
solving these scientific problems is the application of models and methods of multiagent systems. According to the results of the
research, it is determined that the empirical nature of studies in the field of improving the training of air traffic controllers with
the use of adaptive training systems (simulators) testifies to the prospect of using models and methods of artificial intelligence.
The use of a multiagent approach is necessary to adapt the system to the knowledge and skills of the learner and to formulate an
individual learning strategy. The proposed method of logical derive is based on precedents and allows solving the problems of
classification and decision-making appropriate to the precedent. The areas of further research are the development of methods
for the synthesis of intelligent training systems (simulators) for air traffic controllers with embedded mechanisms for generating
training programs based on adequate domain models.
Keywords: adaptive training system, air traffic controler, individual training strategy, multiagent decision support system,
ontology, simulator, artificial intelligence.
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