
МОДЕЛЬ ПОВЕДIНКИ РЕФЛЕКСИВНОГО АГЕНТА В ГРУПI
Н. I. Клименко, С. А. Смирнов

Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

Анотацiя
У данiй статтi розглянуто модель поведiнки рефлексивного агента в групi. Висвiтлена задача пошуку оптималь-
ного прийняття рiшення агентом. Оглянуто можливi варiантiв прийняття рiшень, побудови вiдношень в групi.
Формалiзовано вiдомi варiанти поведiнки рефлексивного агента в групi.

Ключовi слова: рефлексiя, рефлексивний агент, iнтенцiя

Вступ
У вiйськовiй, полiтичнiй, економiчнiй та iнших сфе-

рах життя при побудовi систем пiдтримки прийняття
рiшень обов’язково потрiбно формалiзувати i мате-
рiальний (фiзичний) аспект системи, i її внутрiшнiй
(суб’єктивний) аспект, пов’язаний з тим, що до скла-
ду системи входять люди, що володiють свободою
волi i свободою вибору.

Потрiбно вернутися до теорiї рефлексiї, в рам-
ках якої будується математична модель людини, яка
здатна розумiти себе та аналiзувати свої думки, вiд-
чуття та бажання. Ця модель дозволяє розумiти ме-
ханiку того, як люди приймають рiшення i роблять
оцiнки ситуацiям, що їх оточують. Для її запису
використовують формалiзм, що був створений Воло-
димиром Олександровичем Лефевром.

В його роботах була створена модель iндивiда, що
демонструє готовнiсть до вибору мiж двома полярни-
ми альтернативами, за умови дiї на iндивiда iнших
учасникiв системи. Так, агент належить до групи, у
якiй присутнi декiлька агентiв. Вiн приймає рiшення,
вiдповiдно, враховуючи побажання та позицiї усiх
учасникiв проблемної ситуацiї.

Теорiя морального вибору, побудована Володими-
ром Олександровичем Лефевром, спирається на iн-
туїтивнi посилання, якi були перевiренi простими
експериментами. З етичних причин, психологiчнi
експерименти, в ходi яких люди роблять реальний
моральний вибiр, неможливi. Однак, дана модель
проявляє себе не тiльки в моральному виборi, але i
в оцiночнiй дiяльностi людини. Тому, для того щоб
оцiнити границi застосовностi даної моделi необхiднi
багаточисельнi експерименти.

Отже, доповiдь буде присвячена дослiдженню по-
ведiнки агента, що має здатнiсть до аналiзу себе та
аналiзу оточуючих його iндивiдiв. Також доповiдь
включатиме в себе огляд моделi рефлексiї, запропо-
нованої Володимиром Олександровичем Лефевром.

1. Рефлексiя. Основнi поняття
Водночас з об’єктивною реальнiстю iснує вiдобра-

ження цiєї реальностi у свiдомостi людини. При цьо-
му мiж об’єктивною реальнiстю та її вiдображенням

у свiдомостi завжди iснує деяка розбiжнiсть. Дослi-
дження цього факту пов’язане з термiном «рефле-
ксiя». За словником рефлексiя – це принцип люд-
ського мислення, направляючий його на осмислення
i усвiдомлення власних форм i передумов.

1.1. Трьохрiвнева модель рефлексiї за
Лефевром

У будь-якiй ситуацiї агент пiддається впливу зов-
нiшнього свiту, який вiн сприймає як реальнiсть.
Отримуючи деякi iмпульси вiд зовнiшнього середо-
вища, агент помiчає розумiє далеко не всi. I тому,
здiйснюючи деякий вчинок, вiн iнодi не може поясни-
ти, що побудило його до скоєння цiєї дiї. Це несвiдоме
сприйняття суб’єктом iмпульсiв зовнiшнього середо-
вища будемо називати тиском зовнiшнього свiту.
Позначимо його 𝑥1.

Кожний агент має деякий досвiд функцiонуван-
ня в зовнiшньому середовищi. Цей досвiд створює у
нього психологiчну установку – очiкуваний тиск зов-
нiшнього свiту, який буде рiзним у рiзних ситуацiях.
Навiть опинившись у незнайомiй i незвичнiй ситуа-
цiї, людина має деякi очiкування щодо зовнiшнього
середовища. Отже, минулi знання людини, очiку-
ваний тиск зовнiшнього середовища, психологiчна
установка утворюють другий рiвень моделi суб’єкта.
Позначимо його 𝑥2.

Кожний агент має свої власнi бажання та плани.
Вони вiдображають уявлення людини про сформова-
ну навколишню ситуацiю i про позицiю себе самого в
цiй ситуацiї. Вони породжують iнтенцiї агента – пра-
гнення виконати деяку дiю. Iнтенцiї агента формую-
ться на основi його суб’єктивної моделi реальностi,
тобто його уявлення про себе самого в ситуацiї, що
склалася. Iнтенцiї агента, його плани i бажання зна-
ходяться на третьому рiвнi моделi. Позначимо їх 𝑥3.

Отже, модель внутрiшнього свiту агента складає-
ться з трьох рiвнiв сприйняття реальностi: несвiдо-
мий тиск зовнiшнього свiту, очiкуваний тиск, сфор-
мований минулим досвiдом, i iнтенцiї агента в си-
туацiї, що склалася. Другий i третiй рiвнi представ-
ляють суб’єктивне сприйняття самого себе в данiй
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ситуацiї. В сукупностi цi два рiвнi описують само-
оцiнку суб’єкта – «образ себе» в данiй ситуацiї, який
складається з психологiчної установки i iнтенцiй су-
б’єкта.

В будь-якiй ситуацiї людина повинна здiйснювати
вибiр. Iнодi вона робить його несвiдомо, автоматично,
пiдкоряючись ситуацiї, що склалася, iнодi – пiсля
тривалих роздумiв i численних коливань. Вибiр су-
б’єкта багато в чому визначається його планами i
бажаннями, великий вплив на нього робить попере-
днiй досвiд. Перш нiж вiдбувається вибiр, у людини
формується готовнiсть до нього. Це та дiя, яку су-
б’єкт готовий зробити пiд впливом тиску зовнiшнього
свiту, ґрунтуючись на своєму попередньому досвiдi з
урахуванням своїх планiв i бажань. Готовнiсть до ви-
бору ще не означає, що суб’єкт дiйсно зробить дану
дiю, оскiльки людина володiє свободою волi i може
поступати, не погодившись зi своїм досвiдом i бажа-
ннями, однак вона вiдображає деякий психологiчний
стан, в якому суб’єкт буде знаходитися в момент
вибору. Тому вибiр суб’єкта передбачити важко, але,
маючи деяку модель його поведiнки, можна передба-
чити готовнiсть до вибору. Розширюючи цю модель,
Володимир Олександрович прийшов до висковку,
що, знаходячись у групi, людина(агент) приймає
рiшення за допомогою бiльш складних комбiнацiй,
ураховуючи позицiї усiх учасникiв ситуацiї [1].

1.2. Iнтенцiя та готовнiсть

Моральний вибiр можна часто зустрiти в худо-
жнiй лiтературi. Модель вибору людини ми можемо
зустрiти у романi Ф. М. Достоєвського «Злочин i
покарання». Суть роману дуже проста: намагаючись
вирости в своїх очах, молодий чоловiк здiйснює вбив-
ство. Достоєвський проводить макро- i мiкроаналiз
поведiнки героїв роману. На макрорiвнi ми бачимо
людину, яка знаходиться мiж вибором добра та зла,
i свiт, який штовхає його до рiзних полюсiв. На мi-
крорiвнi ми бачимо детальну картину морального
вибору. Автор був першим європейським письменни-
ком, який розрiзнив суб’єктивну iнтенцiю iндивiда
i його реальну готовнiсть перетворити цю iнтенцiю
в дiю. Тобто, з того факту, що людина бажає щось
зробити чи, навiть, ретельно планує дiю, ще не ви-
тiкає, що в останнiй момент вiн знайде в собi сили
втiлити свiй намiр в реальнiсть. Таке розумiння iн-
тенцiї може бути включено до формальної моделi
iндивiда, яка представлена формулою:

𝑥1 = (𝑥3⇒ 𝑥2)⇒ 𝑥1.

Iнтенцiя, яка зв’язана з образом себе у образа се-
бе, тобто з усвiдомленим образом себе – змiнна 𝑥3.
Значення 𝑥3 = 1 це теоретичний аналог iнтенцiї
здiйснити добру дiю, а 𝑥3 = 0 – погану дiю.

Змiнна 𝑋1 означає готовнiсть; 𝑋1 = 1 є аналог
готовностi здiйснити добру дiю, а 𝑋1 = 0 – погану.

1.3. Формула агента

Формально можемо записати модель суб’єкта цiль
якого зробити вибiр мiж двома альтернативами на-
ступним чином:

𝑋1 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)

де 𝑥1 – вплив зовнiшнього свiту;
𝑥2 – психологiчна установка людини («образ

себе»);
𝑥3 – iнтенцiї суб’єкта;
𝑋1 – реальна готовнiсть людини вибрати той чи

iнший полюс.

2. Рефлексивний агент в групi. Його пове-
дiнка

2.1. Вхiднi данi та очiкуваний результат.
Основнi поняття

У агента, якого ми будемо розглядати, є система
образiв себе, структура якої визначається структу-
рою групи. Далi ця система матиме назву iнтеграль-
ний образ себе. Кожнi два агенти знаходяться в станi
союзу або конфлiкту. Також iснує множина дiй, що
може виконати агент. Отже, вхiдними даними є вiд-
носини мiж агентом та учасниками групи та дiї, якi
агент може здiйснити.

Кожен агент з групи може схиляти Агента до пев-
ної пiдмножини дiй (вона може бути навiть пустою).
Так як в когнiтивну сферу агента вкладено правило
iнтеграцiї впливiв агентiв групи, то результатом є
пiдмножина, що вiдображає дiю усiєї групи на аген-
та.

Пiдмножина дiй, яку агент самостiйно має намiр
обрати, має назву iнтенцiя. Iнтенцiя може залежати
вiд дiй iнших агентiв, а може не залежати. Iнтен-
цiональний агент – той, чий вибiр спiвпадає з його
iнтенцiєю. Рiвняння вибору вiдповiдає iнтенцiально-
му Агенту. Вирiшення рiвняння це вибiр пiдмножин
дiй. Рiвняння може не мати вирiшень. Якщо рiвнян-
ня не має рiшень, то це означає, що агент не може
зробити вибiр. Це рiвняння може бути таким, що
будь-яка пiдмножина дiй є його рiшенням. У цьому
випадку ми будемо вважати, що агент має свободу
вибору [2, 3].

2.2. Зображення вiдношень мiж агентами
групи. Опис їх взаємодiї

Вiдношення мiж Агентами зручно розглядати у
виглядi графiв, де є два типи зв’язку – союз та кон-
флiкт.
𝑅 - союз.
𝑅 - конфлiкт.
Маючи граф, можна записати його у виглядi ма-

тематичного виразу, використовуючи знак «*» для
запису союзу, знак «+» для запису конфлiкта. Кожен
граф можна представити у виглядi лiнiйного запису.
Кожен лiнiйний запис являє собою каркас графа.
Каркас, що вiдповiдає графу 𝐺, можна представити
як суму або перемноження двох iнших каркасiв, що
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вiдповiдають мiнiмальним стратам графа 𝐺 по одно-
му i тому ж вiдношенню 𝑅. Цi каркаси називатимемо
мiнiмальнi доданки та мiнiмальнi множники. Вони
мiнiмальнi тодi, коли не можуть бути представле-
нi у виглядi суми чи добутку вiдповiдно. Каркас є
елементарним, коли вiн мiстить одну букву. На базi
каркасу будують дiагональну форму [2].

2.3. Побудова дiагональної форми

1) Записуємо каркас на першому рiвнi. Помiщаємо
його у квадратнi скобки, нiби у «ящик». Допу-
скаємо, що ми не знаємо вмiсту нашого «ящика»,
нам вiдома лише кiлькiсть каркасiв, «ящикiв» у
ньому.

2) На другому поверсi (справа злiва) записуємо цi
каркаси, вiдкидаючи зовнiшнiй «ящик».

3) Цю процедуру повторюємо для кожного уявно-
го «ящика» до того моменту, поки каркаси на
поверхах не стануть мiнiмальними.

2.4. Операцiональний змiст каркасу та
дiагональної форми

Нехай кожна буква, що входить в каркас – це змiн-
на на множинi 𝑀 , де 𝑀 – множина усiх пiдмножин
непустої унiверсальної множини. Нехай + – об’єднан-
ня двох множин, * – перетин двох множин. Завдяки
цiй iнтерпретацiї каркас представляється у виглядi
деякої функцiї, представленої у виглядi полiному.
Якщо розглядати каркас, допускаючи, що вiн ви-
значений на множинi всiх пiдмножин унiверсальної
множини. Каркас, що надiлений таким операцiйним
змiстом, називають полiномом. Дiагональну форму
в такому випадку можна розглядати як дерево по-
лiномiв. Знаючи значення букв, можна визначити
значення полiномiв, що знаходяться на рiзних «по-
верхах» дiагональної формули. Одна i та ж буква, що
входить в рiзнi полiноми, може приймати рiзнi значе-
ння. Щоб дiагональна формула стала iнструментом
для розрахункiв, потрiбно зв’язати полiноми, що зна-
ходяться на рiзних «поверхах». Кожну елементарну
форму можна представити у виглядi збiльшеного
дерева. Корiнь цього дерева вiдповiдає вихiдному
полiному [3].

2.5. Перехiд до вибору агента

Агента можна представити як функцiю 𝑦 =
𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, . . . ), де 𝑎 представляє iнтенцiю (дiї, що
Агент бажає здiйснити). Але вибiр Агента може не
спiвпадати з його iнтенцiєю. Вибiр Агента називають
iнтенцiональним, якщо

𝑎 = 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, . . . )

При заданих значеннях 𝑏, 𝑐 iнтенцiональний ви-
бiр можливий лише тодi, коли дане рiвняння має
хоча б одне рiшення. Лефевр розглядає ситуацiї, ко-
ли Агент прагне зробити iнтенцiональний вибiр. На
випадок, якщо граф є недекомпозований, потрiбно

розташувати для Агента усiх iнших агентiв у поряд-
ку значимостi для себе. Якщо Агент включений в
недекомпозований граф, то вiн прибирає найменш
важливих для нього агентiв i пiсля кожного видале-
ння перевiряє, чи не став граф декомпозованим.

Щоб знайти вибiр Агента, ми повиннi розглянути
рiвняння 𝑎 = 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, . . . ), де (𝑎, 𝑏, 𝑐, . . . - учасники
групи). Для 𝑀 = [0, 1] це рiвняння можна привести
до наступних форм:

I. 𝑎 = 𝑎
II. 𝑎 = 1

III. 𝑎 = 0
IV. 𝑎 = 𝑎
Рiвняння (I) має два коренi, 1 та 0. Група накладає

обмеження на вибiр Агента. Вiн може обрати або
множину, що складається з однiєї дiї, або не обирати
нiчого.

Рiвняння (II) має лише корiнь 1. Група накладає
обмеження на вибiр Агента. Вiн знаходиться у станi,
у якому може лише обрати множину 1.

Рiвняння (III) має корiнь 0. Агент приймає рiшен-
ня не робити нiчого.

Рiвняння (IV) не має коренiв. Це значить, що дiя
групи на Агента така, що вiн знаходиться у станi,
коли вiн не може прийняти рiшення.

Отже, процес вибору мiстить у собi два кроки. Спо-
чатку агент здiйснює попереднiй вибiр, якому вiдпо-
вiдає множина 𝑊 , а потiм остаточний – 𝑃 . Множина
𝑊 – переважнi дiї для Агента. Множина 𝑃 – дiї, до
вибору яких Агента пiдштовхує група. Розглянемо
множину 𝐷, що представляється у виглядi 𝐷 = 𝑃 ·𝑊 .
Дiї, що входять в 𝐷 – егоїстичнi дiї, тобто вигiднi
агенту, не вигiднi для групи. В рамках iдеалiзованої
схеми, агент не звершує заборонених дiй [2].

Висновки
В данiй статтi описано можливу побудову моделi

поведiнки агента в групi, якщо вiдомi iнтенцiї агента,
та намiри iнших учасникiв ситуацiї. Охоплено основи
рефлексiї. Пояснено як саме будувати дiагональну
форму, граф вiдносин, каркас. I, крок за кроком,
освiтлено можливi варiанти вибору агента.

Дослiдження в данiй областi є дуже важливими,
оскiльки моделювання поведiнки людини у певнiй
ситуацiї за певних обставин, значно змiнило роботу у
багатьох сферах життя. А саме: полiтика, вiйськова
справа, економiка, розробка штучного iнтелекту.

Сподiваюсь, що у даної теми з’явиться багато при-
хильникiв, i вона стане популярною та дослiджува-
ною все в найближчий час.
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