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Вступ 

Імітаційне моделювання застосовується у всіх сферах діяльності людини 

починаючи від моделей технічних, технологічних та організаційних систем і 

закінчуючи проблемами розвитку людства і всесвіту.  

Основна цінність імітаційного моделювання полягає в тому, що в основі 

його лежить методологія системного аналізу. Воно дозволяє здійснити 

дослідження проектованої або аналізованої системи за схемою операційного 

аналізу, що включає взаємопов'язані етапи: змістовна постановка задачі, 

розробка концептуальної моделі, розробка і програмна реалізація імітаційної 

моделі, перевірка адекватності моделі та оцінка точності результатів 

моделювання, планування і проведення експериментів, прийняття рішень. Це 

дозволяє використовувати імітаційне моделювання як універсальний метод для 

прийняття рішень в умовах невизначеності та для врахування в моделях важко 

формалізованих факторів, а також застосовувати основні принципи системного 

підходу для вирішення практичних задач.  

На відміну від інших видів моделювання імітаційне моделювання 

враховує зміну властивостей об'єктів у часі, тобто імітаційні моделі - це 

динамічні моделі. Вони можуть бути детермінованими або стохастичними. 

Облік у моделі випадкових чинників призводить до необхідності їх розіграшу 

та статистичної оцінки результатів моделювання. Такий розіграш здійснюється 

методом статистичного моделювання. 

У роботі розглянуто  процес розробки моделі за допомогою пограмного 

продукту АnyLogic. 

 



1. Основні засади та етапи імітаційного моделювання 

Програмний продукт AnyLogic заснований на об'єктно-орієнтованій 

концепції. Об'єктно-орієнтований підхід до подання складних систем є кращим 

на сьогоднішній день методом управління складністю інформації, ця концепція 

дозволяє простим і природним чином організувати і представити структуру 

складної системи.  

Таким чином, ідеї та методи, спрямовані на управління складністю, 

вироблені в останні десятиліття в області створення програмних систем, 

дозволяють розробникам моделей в середовищі AnyLogic організувати 

мислення, структурувати розробку і, в кінцевому рахунку, спростити і 

прискорити створення моделей. 

Іншою базовою концепцією AnyLogic є представлення моделі як набору 

взаємодіючих паралельно функціонуючих активностей. Такий підхід до 

моделювання інтуїтивно дуже зрозумілий і природний в багатьох додатках, 

оскільки системи реального життя складаються з сукупності активностей, що 

взаємодіють з іншими об'єктами. Активний об'єкт AnyLogic - це об'єкт зі своїм 

власним функціонуванням, що взаємодіє з оточенням. Він може включати в 

себе будь-яку кількість екземплярів інших активних об'єктів. Активні об'єкти 

можуть динамічно породжуватися і зникати відповідно до законів 

функціонування системи. Так можна моделювати соціальні групи, холдинги 

компаній, транспортні системи і т. п. 

Графічне середовище моделювання AnyLogic підтримує проектування, 

розробку, документування моделі, виконання комп'ютерних експериментів з 

моделлю, включаючи різні види аналізу - від аналізу чутливості до оптимізації 

параметрів моделі щодо деякого критерію. 

При розробці моделі на AnyLogic можна використовувати концепції та 

засоби з декількох «класичних» областей моделювання, наприклад, в агентній 

моделі використовувати методи системної динаміки для представлення змін 

стану середовища або в безперервній моделі динамічної системи врахувати 

дискретні події.  



У AnyLogic легко будуються подібні моделі з необхідним рівнем 

адекватності, що дозволяють відповісти на багато питань, що цікавлять 

дослідника.  

Таблиця 1 

Етапи комп’ютерного моделювання 

№ 
  Назва етапу Результат 

1 Аналіз системи 
Розуміння того, що відбувається в системі, що 
підлягає аналізу, яка її структура, які процеси в ній 
перебігають 

2 
Формулювання мети 

моделювання 
 системи 

Список завдань, які потрібно буде вирішити за 
допомогою майбутньої моделі. Список вхідних і 
вихідних параметрів моделі, список вихідних даних, 
критерії завершення майбутнього дослідження 

3 
Розробка 

концептуальної 
структури моделі 

Структура моделі, склад існуючих процесів, що 
потрібно відобразити в моделі, зафіксований рівень 
абстракції для кожної підсистеми моделі, опис 
керуючої логіки та зв’язку підсистем 

4 
Реалізація моделі в 

середовищі 
моделювання 

Реалізовані підсистеми, їх параметри та змінні, їх 
поведінка, реалізована логіка та зв’язки підсистем 

5 
Реалізація  

анімаційного 
представлення моделі 

Анімаційне зображення моделі, інтерфейс 
користувача 

6 Перевірка коректності 
реалізації моделі 

Перевірка того, що модель коректно відображає ті 
процеси реальної системи, які потрібно аналізувати 

7 Калібровка моделі 
Фіксація значень параметрів, коефіцієнтів рівнянь та 
розподілу випадкових величин, котрі відображають 
ті ситуації, для яких модель буде використовуватись 

8 

Планування та 
проведення 

комп’ютерного 
експерименту 

Результати моделювання – графіки, таблиці і т.п., 
котрі дають відповіді на поставлені питання 

 

2. Зміна властивостей блоків імітаційної моделі, її налагодження та запуск 



В основі кожної дискретно-подієвої моделі лежить діаграма процесу - 

послідовність з'єднаних між собою блоків (в AnyLogic це блоки бібліотеки 

Enterprise Library), які задають послідовність операцій, які будуть вироблятись 

по заданій діаграмою процесу заявкою. 

Діаграма процесу в AnyLogic створюється шляхом додавання об'єктів 

бібліотеки з палітри на діаграму класу активного об'єкта, з'єднання їх портів і 

зміни значень властивостей блоків відповідно до вимог моделі. 

Щоб зробити створений шаблон моделі адекватним постановці завдання - 

необхідно змінити деякі властивості об'єктів в панелі Властивості. 

Згідно з прийнятими стандартами, блоки в діаграмі процесу зазвичай 

розташовуються ланцюжком зліва направо, представляючи собою послідовну 

черговість операцій, які будуть виготовлятись над заявкою. 

Першим об'єктом в діаграмі процесу є об'єкт типу «Source». Об'єкт 

«Source» генерує заявки певного типу. Заявки являють собою об'єкти, які 

виробляються, оброблюються, обслуговуються, або ще якимось чином 

піддаються дії модельованого процесу: це можуть бути клієнти в системі 

обслуговування, деталі в моделі виробництва, транспортні засоби в моделі 

перевезень, документи в моделі документообігу і т.д. У нашому прикладі 

заявками будуть запити на обробку даних, а об'єкт «Source» буде моделювати 

надходження запитів на сервер. 

 

                                   Рис.1. Властивості об’єкта «Source» 



Об'єкт створює заявки через часовий інтервал, розподілений по 

показовому (експоненціальним) закону із середнім значенням 2 хв. Необхідно 

виділити об'єкт «Source». Встановити, що запити надходять згідно «часу між 

надходженнями» (Рис.1). Встановити згідно постановці завдання середнє 

значення інтервалів часу надходження запитів на сервер, змінивши властивості 

об'єкта source. Для цього необхідно ввести у поле Час між прибуттям 

exponential (1/2) замість exponential (l). 

Наступний об'єкт – «Queue». Він моделює чергу заявок, які очікують 

прийому об'єктами, наступними за даним об'єктом в діаграмі процесу. У 

нашому випадку він буде моделювати чергу запитів, що чекають звільнення 

сервера. 

Необхідно змінити властивості об'єкта «Queue» (Рис. 2). 

1. Задати максимальну довжину черги. Ввести в поле Місткість 5. У 

черзі будуть знаходитися не більше 5 запитів. 

2. Встановити прапорець Включити збір статистики, щоб включити 

збір статистики для цього об'єкта. У цьому випадку в ході моделювання буде 

збиратися статистика за кількістю запитів в черзі.  

Наступним в діаграмі процесу розташований об'єкт «Delay». Він затримує 

заявки на заданий період часу, представляючи в моделі безпосередньо сервер, 

на якому обробляються запити. 

Змініть властивості об'єкта «Delay» (Рис.3). 

1. Обробка одного запиту займає приблизно 3 хвилини. Необхідно 

задати час обслуговування, розподіленого по експонентному закону з середнім 

значенням, рівним 3 хв. Для цього необхідно ввести у поле Час затримки 

exponential (1/3). Функція exponential є стандартною функцією генератора 

випадкових чисел AnyLogic. AnyLogic надає функції та інших випадкових 

розподілів, таких як нормальне, рівномірне, трикутне, і т. д. Встановили 

середній час надходження запитів і середній час обробки запитів у хвилинах. 

Однак є можливість встановити час в годинах, секундах, днях, тижнях. 



 

                      

2. Встановити прапорець, включити збір статистики. 

Останнім у діаграмі дискретно-подієвої моделі знаходиться об'єкт «Sink». 

Цей об'єкт знищує заявки що надійшли. Зазвичай він використовується в якості 

кінцевої точки потоку заявок (і діаграми процесу відповідно). У нашому 

випадку він виводить з моделі оброблені сервером запити. 

Є можливість конфігурувати виконання моделі в відповідності з іншими 

вимогами. Модель виконується відповідно до набору установок, що задається 

спеціальним елементом моделі - експериментом. Є 

можливість створити кілька експериментів з різними установками і змінювати 

робочу конфігурацію моделі, просто запускаючи той чи інший експеримент 

моделі. 

Рис. 2. Властивості об’єкта «Queue» 



 
В панелі Проект експерименти відображаються в нижній частині дерева 

моделі. Один експеримент, названий Simulation, створюється за замовчуванням. 

Це простий експеримент, що дозволяє запускати модель за даними значеннями 

параметрів, що підтримує режими віртуального і реального часу, анімацію і 

налагодження моделі. 

Якщо запустимо модель, то моделювання буде продовжуватись 100 

одиниць модельного часу (встановлені за замовчуванням), після чого 

моделювання буде зупинено. Якщо ви хочете спостерігати поведінку моделі 

протягом тривалого періоду (до того моменту, поки ви самі не зупините 

виконання моделі), потрібно змінити відповідні налаштування експерименту. 

Побудувати модель можна за допомогою кнопки панелі інструментів (F7) 

«Побудувати модель» (при цьому в робочій області AnyLogic повинен бути 

обраний якийсь елемент саме цієї моделі). Якщо в моделі є які-небудь помилки, 

то побудова не буде завершена, і на панелі «Помилки» буде виведена 

інформація про помилки, виявлені в моделі. Подвійним клацанням миші 

Рис. 3. Властивості об’єкта «Delay» 



помилково в цьому списку можна перейти до передбачуваного місця помилки, 

щоб виправити її. 

3. Процес запуску  імітаційної моделі в середовищі AnyLogic 

Для запуску моделі і в подальшому дослідженні процесу моделювання 

необхідно виконати наступні дії: 

1. Клацніть мишею кнопку панелі інструментів «Запустити» (або 

натисніть F5) і виберіть з списку експеримент, який ви хочете запустити. 

Експеримент цієї моделі буде називатися Server / Simulation. 

2. Надалі після натискання кнопки «Запустити» (або натискання F5) 

буде запускатися той експеримент, який запускався в останній раз. Щоб 

вибрати якийсь інший експеримент, необхідно клацнути мишею по стрілці, що 

знаходиться в правій частині кнопки «Запустити», і вибрати потрібний вам 

експеримент з списку (або натиснути правою кнопкою миші по цьому 

експерименту в панелі «Проект» і вибрати «запустити з контекстного меню»). 

3. Після запуску моделі з’явиться вікно презентації цієї моделі. У 

ньому буде відображена презентація запущеного експерименту. AnyLogic 

автоматично поміщає на презентацію кожного простого експерименту 

заголовок і кнопку, котра дозволяє запустити модель і перейти на презентацію, 

головного класу активного об'єкта цього експерименту (Main). 

4. Натисканням на кнопку запускаэться модель і ви перейдете до 

презентації кореневого класу активного об’єкту запущеного експерименту. Для 

кожної моделі, створеної в Enterprise Library, автоматично створюється блок-

схема з наглядовою візуалізацією процесу, за допомогою якої ви можете 

вивчати поточний стан моделі, наприклад, довжину черги, кількість 

оброблених запитів і так далі (Рис.4.). 



 
 

5. Для кожного об'єкта визначені правила, за яких умов приймати 

заявки. Деякі об'єкти затримують заявки в середині себе, деякі - ні. Для об'єктів 

також визначені правила: чи може заявка, яка повинна покинути об'єкт, 

очікувати на виході, якщо наступний об'єкт не готовий її прийняти. Якщо 

заявка повинна покинути об'єкт, а наступний об'єкт не готовий її прийняти, і 

заявка не може чекати, то модель зупиняється з помилкою. Помилка означає, 

що запит не може війти в блок queue, так як його ємність, що дорівнює 5, 

заповнена. 

6. Натисніть «OK!». Далі змініть, властивості об'єкта queue, тобто 

збільшіть довжину черги. Для цього введіть у поле Місткість 12. Можете 

переконатися, що при збільшенні ємності в межах 6 ... 11 модель як і раніше 

зупиняється з цією ж помилкою. Момент появи помилки залежить від 

тривалості часу моделювання. 

7. Знову запустіть модель. 

8. Ви можете змінити швидкість виконання моделі з допомогою 

кнопок «Сповільнити» і «Прискорити» на панелі інструментів. 

9. Є можливість слідкувати за станом будь-якого блоку діаграми 

процесу під час виконання моделі за допомогою вікна «ІНСПЕКТ» цього 

об'єкта. Щоб відкрити вікно «ІНСПЕКТ», клацніть мишею по значку 

потрібного блоку. Вікно «ІНСПЕКТ», підвівши курсор, можна вільно 

переміщувати у потрібне вам місце. Також, підвівши курсор до правого 

Рис.4. Автоматично створена блок-схема процесу 



нижнього кута вікна «ІНСПЕКТ», можна змінювати його витрати. У вікні 

«ІНСПЕКТ»  буде відображена базова інформація по виділеному блоку: 

наприклад, для блоку «Queue» буде відображена місткість черги, кількість 

заявок, що пройшло через кожний порт об'єкта, і т. д. 

 

 

10. Коли необхідно зупинити виконання моделі, натисніть на кнопку 

«Припинити» виконання панелі управління вікна презентації. 

11. Для запобігання зупинок моделі за раніше зазначеної помилки ми 

збільшили ємність блоку queue. Однак можна було б змінювати середній час 

імітації запитів блоком source і середній час обробки запитів сервером, тобто 

середній час затримки блоку delay, залишаючи незмінною довжину черги і 

добиваючись безпомилкової роботи моделі. Звичайно, при зміні властивостей 

блоків моделі потрібно обов'язково виходити з цілей її побудови. 

4. Створення анімації моделі 

Рис.5. Вікно ІНСПЕКТ 



Можна було спостерігати, аналізувати та інтерпретувати роботу 

запущеної моделі за допомогою візуалізованої діаграми процесу. Однак 

зручніше мати більш наочну візуалізацію за допомогою анімації. У AnyLogic  є 

можливість створити візуалізований процес надходження запитів на сервер і 

обробки запитів сервером. 

Так як в даному випадку нас не цікавить конкретне розташування об'єктів 

у просторі, то ми можемо просто додати схематичну анімацію об’єктів, котрі 

цікавлять нас - сервер і черга запитів до нього. 

Анімація моделі малюється в тій же діаграмі (в графічному редакторі), в 

якій задається і діаграма модельованого процесу. 

Перш за все варто намалювати прямокутник, який буде позначати на 

анімації сервер. 

1. Спочатку відкрийте закладку Презентація панелі Палітра. Щоб 

відкрити яку-небудь закладку панелі Палітра (надалі палітра), потрібно 

клацнути мишею по заголовку цієї палітри. 

2. Палітра Презентація містить в якості елементів примітивні фігури, 

використовувані для малювання презентацій моделей. Це лінія, ламана, крива, 

овал, дуга, точка, зображення, кнопка, прапорець і ін. Є також елементи 

управління, за допомогою яких ви можете зробити презентації. 

3. Виділіть клацанням миші елемент Прямокутник на палітрі Презентація 

та перетягніть його на діаграму класу активного об'єкта. Помістіть елемент 

Прямокутник так, як показано на рис.6. 

4. Необхідно зробити щоб колір цього прямокутника змінював в 

залежності від того, чи обробляє сервер в даний момент часу запит чи ні. 

5. Необхідно виділити намальовану фігуру на діаграмі і перейти на 

сторінку Динамічні панелі властивостей. Тут ви побачите список полів, в яких 

задаються значення динамічних властивостей фігури. 

Якщо потрібно, щоб по ходу моделювання та, чи інша, властивість фігури 

змінювала своє значення в залежності від якихось умов, то можна ввести в поле 



відповідної динамічної властивості вираз, який буде постійно обчислюватися 

заново при виконанні моделі. 

 

 
6. Накресліть ламану, яка буде позначати на анімації чергу до сервера.  

Дуже важливо, яку точку ламаної створюєте першою. Заявки будуть 

розташовуватися уздовж накресленої вами ламаної в напрямку від кінцевої 

точки до початкової точки. Тому почніть креслення  ламаної зліва і помістіть 

поряд з сервером кінцеву точку ламаної, яка буде відповідати в цьому випадку 

початку черги. 

 

 Рис. 7. Побудова ламаної лінії 

Рис.6. Елемент Прямокутник на діаграмі 



7. Тепер необхідно задати створені анімаційні об'єкти в якості 

анімаційних фігур блоків діаграми процесу. Задайте ламану лінію в якості 

фігури анімації черги. На сторінці властивостей об'єкта queue, введіть polyline в 

поле Фігура анімації. 

8. Задайте прямокутник в якості фігури анімації сервера. Введіть в поле 

Фігура анімації ім'я нашого прямокутника: rectangle. Виберіть зі списку Тип 

анімації Одиночна. Більшість об'єктів Enterprise Library підтримує декілька 

анімаційних стилів. Наприклад, черга може відображатися у вигляді лінії, 

упорядкованого або невпорядкованого набору елементів. У нашому випадку, 

якщо сервер буде зайнятий, то ми будемо показувати у фігурі сервера 

оброблюваного в ньому запиту, а оскільки одноразово наш сервер не обробляє 

більше одного запиту, то ми і вибираємо тип анімації Одиночна. 

Тепер ви можете запустити модель. Для прискорення роботи моделі 

переключіться в режим віртуального часу, клацнувши мишею кнопку Реальне / 

віртуальне час панелі інструментів. У режимі віртуального часу модель буде 

виконуватися швидко, без прив'язки модельного часу до реального. 

 

 Рис.8. Задання фігури в якості анімації черги 



9. Запуск моделі. Можна побачити, що у моделі тепер є найпростіша 

анімація - сервер і черга запитів до нього (Рис. 9). Колір фігури сервера буде 

змінюватися в залежності від того, чи обробляється запит в даний момент часу 

чи ні. 

 

 
 

Висновки 

В останні роки дуже часто застосовується система моделювання 

AnyLogic,  на основі сучасних концепцій в області інформаційних технологій та 

результатів досліджень в теорії гібридних систем і об'єктно-орієнтованого 

моделювання. Це комплексний інструмент, що охоплює в одній моделі основні 

сучасні напрями моделювання: дискретно-подієвого, системної динаміки, 

агентного.  

Використання системи моделювання AnyLogic  у імітаційному 

моделюванні вирішує три головні проблеми: 

- дорого або неможливо експериментувати на реальному об'єкті; 

-  неможливо побудувати аналітичну модель: в системі є час, причинні 

зв'язки, наслідок, нелінійності, стохастичні (випадкові) змінні; 

-  необхідно зімітувати поведінку системи в часі. 

Рис. 8. Анімація моделі 
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