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Актуальність теми пояснюється тим, що серед задач 

комбінаторної оптимізації [1] все популярнішими стають задачі 

розв'язування конфліктних ситуацій, котрі відносяться до класу 

задач комбінаторної оптимізації ігрового типу з обмеженнями 
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на стратегії гравців, що визначаються комбінаторними 

конфігураціями, в тому числі множинами перестановок та 

розміщень (див., зокрема [2-4]). Для подібних задач є 

необхідними дослідження уже існуючих методів розв'язування, 

можливостей їхньої модифікації та проведення різноманітних 

експериментів з метою визначення їх практичної ефективності. 

Об’єкт розробки – програмне забезпечення для методу 

Брауна-Робінсон. Предмет розробки –  консольні додатки, котрі 

реалізують ітераційний метод типу Брауна-Робінсон. 

В роботі реалізована основна мета – створити програми, 

які реалізують ітераційний метод типу Брауна-Робінсон для 

розв’язування ігрових задач з обмеженнями-перестановками у 

обох гравців. 

В [2] була побудована математична модель ігрової задачі 

з комбінаторними обмеженнями на стратегії двох гравців, що 

визначаються перестановками. Для знаходження оптимальної 

стратегії гравців, коли стратегії є комбінаторними 

конфігураціями, використано ітераційний метод типу Брауна 

Робінсон (див., зокрема [3,4]). 

Були створені консольні додатки, котрі реалізують 

ітераційний метод типу Брауна-Робінсон. Також була здійснено 

порівняння результатів роботи методу в цих консольних 

додатках. Більш швидкою виявилась програма, реалізована на 

мові програмування С++, чим програма, реалізована на мові 

програмування Pascal. 
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