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6) [4] Wyjasnij istote nastepujacych sposobów redukcji liczby ramek wysylanych w systemie interaktywnej symulacji
raz roszone'?

nawigacja obliczeniowa ~

11lulticast

filtracja

serwer gry

7) [l] Dlaczego negocjacjejednoprzedmiotowe (ang, distributive bargaining) odpowiadaja w teorii gier grze o sumie
zerowe'?
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10) [2] Wskaz ponizej dwie cechy systemu otwartego najbardziej istotne z punktu widzenia implementowalnosci
negocJacJI:

0Symetria agentów b) Mozliwosc budowania koalicji @ Racjonalnosc ag~ta d) Limit czasu dla kazdego agenta------

12) [l] Nie-algorytmiczne zachowania systemu wynikaja z:

a) Rozdzielenia obliczen w przestrzeni

~Braku kontroli nad zródlami danyc.b,

b) Równoczesnosci obliczen w czasie
d) Nie sa w ogóle mozliwe

13) [11 Zaznacz najmniej charakterystyczna ceche agentowego systemu otwartego:
'10--'_ Zasoby zawsze przypisywane agentom dynamicznie

Jl Mozliwosc pojawienia sie nierozstrzygalnych konfliktów(iD Rozwiazywany problem zdefiniowany globalnie
d) Obiektywnie poprawne rozwiazanie problemu nie istnieje

14) [8] W popularnej grze Counter Strike grupa terrorystów (gracz A) walczy z grupa antyterrorystów (gracz B). Gracz A
wygrywa gdy podlozona przez niego bomba wybuchfiie lub uda mu sie zabic gracza B (co pozwoli mu nastepnie
podlozyc i zdetonowac bombe), zas gracz B wygrywa gdy rozbroi bombe lub zabije gracza A (tym samym
uniemozliwi podlozenie bomby). Uzupelnij ponizsza tabelke gry opisujacej cztery mozliwe rozstrzygniecia konfliktu
miedzy graczami A i B, nazwanymi umownie: rozbrojenie bomby (R), wybicie terrorystów (W), eksplozja bomby (E)
i smierc antyterrorystów (S).
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15) [3] Która z podanych nizej klas symulacji najbardziej odpowiada dzialaniu systemu MATRlX, jaki zostal
przedstawiony w slynnej trylogii filmowej o tej samej nazwie? Czy realizowane przez MATRlXa obliczenia byly
algorytmiczne? Odpowiedz uzasadnij.
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