VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta informačních technologií

DISERTAČNÍ PRÁCE
k získání akademického titulu Ph.D.
ve studijním programu
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. František Zbořil

PLÁNOVÁNÍ A KOMUNIKACE
V MULTIAGENTNÍCH SYSTÉMECH

Školitel: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
Datum státní doktorské zkoušky: 24. 6. 2002
Datum odevzdání práce: 13. 8. 2004
Práce je k dispozici v knihovně Fakulty Informačních techologií VUT v Brně

Abstrakt
Multiagentní systémy jsou dnes jedním z velmi populárních témat v umělé inteligenci a
v informatice vůbec. Tato disertační práce se zabývá návrhy modelů chování agentů a jejich
skupin. Hlavní pozornost je přitom soustředěna na plánování činnosti agentů a jejich
vzájemnou komunikaci v multiagentních komunitách.
Nejprve je provedeno rozdělení agentů podle jejich schopnosti plánovat a vytvářet báze
znalostí na základě interakce s okolním prostředím. Poté je diskutována problematika
racionálních agentů, kteří plánují svou činnost na základě znalostí tak, aby prováděním těchto
plánů dosáhli svých cílů/záměrů. Pozornost je věnována především agentům založeným na
BDI1 principu, kdy jejich jednání je řízeno jejich mentálními stavy – důvěrou (v informace o
okolním prostředí a v efekty svých akcí), přáními a záměry. Pro účely popisu mentálních
stavů těchto agentů jsou v textu stručně představeny některé formální logiky, např. modální
logiky, CTL a BDI logika. Následují příklady BDI agentů, popis architektury PRS a popis
formální specifikace systému dMARS. Práce pokračuje kapitolou o multiagentních systémech
a sociálních stránkách jednání racionálních agentů.V této kapitole jsou ukázány principy
spolupráce agentů, sjednávání závazků a vytváření sociálních skupin, v nichž je konání všech
členů dáno společně přijatými normami. Následuje kapitola o komunikaci, kde je představena
schopnost agenta vést dialog s ostatními agenty s cílem dosažení, resp. případnou modifikaci
jeho záměrů. Je zde uvedena definice komunikačního jazyka a popis struktur zpráv, které si
agenti během komunikace předávají. Poté jsou představeny způsoby navazování komunikace
a interakční protokoly, kterými se dialogy agentů řídí.
Následují dvě kapitoly, představující jádro disertační práce. Nejprve je uvedena formální
definice multiagentního modelu. Dále je popsána struktura a chování modelu s agenty. Zde je
také uvedena definice struktury agenta jako samostatného prvku a popsáno jeho chování
v rámci systému. Následuje popis nástroje T-Mass navrženého pro vytváření multiagentních
modelů. Tento nástroj umožňuje definovat agenta jako inteligentní samostatnou jednotku
schopnou uchovávat informace, analyzovat tyto informace, vytvářet plány, reagovat na změny
prostředí a komunikovat v multiagentní skupině. Chování agenta je řízeno navrženým
jazykem t-Sapi, jehož syntax a operační sémantika je v práci popsána společně s příkladem
jeho použití.
Klíčová slova: Agent, Multiagentní systém, Model, Plánování, Komunikace
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1. Úvod
Předložená disertační práce je věnována problematice multiagentních systémů. Tyto systémy
jsou v posledních letech velmi diskutovaným tématem a zájem o ně stále a poměrně výrazně
narůstá. Svědčí o tom jak počty publikovaných prací, tak i řada odborných konferencí
zaměřených na problematiku agentů. Lze dokonce říci, že tato problematika se v současné
době stává jedním z hlavních směrů výzkumu v oblasti informačních technologií.
Popularita umělých agentů má zřejmě dvě příčiny. První je skutečnost, že se jedná v převážné
většině o agenty inteligentní, jejichž problematika spadá do oblasti umělé inteligence. Ta byla
vždy lákavým tématem nejen pro vědce ale i pro laickou veřejnost. Ostatně snaha vybudovat
umělou bytost není otázkou poslední doby a dokonce ani není podmíněna rozvojem počítačů
samotných. Asi nejznámější příklad z historie zachycující snahu vytvořit umělou bytost,
legenda o Golemovi, se váže k šestnáctému století a Praze. Rabi Loewe ovšem nebyl jediným,
kdo se snažil o vytvoření lidské a tím pádem i inteligentní bytosti. Jako dalšího lze uvést
lékaře a alchymistu Paracelsuse1. Zatímco seriózní pokusy o realizaci umělé inteligentní
bytosti úspěšné nebyly, v literatuře následně i ve filmu tyto bytosti byly a jsou častými hosty.
K nejpopulárnějším patří monstrum vytvořené doktorem Frankensteinem ze stejnojmenné
knihy Mary Shelley z roku 1818 a roboti z Čapkovy knihy RUR, vydané v roce 1922. Snahy
o vytvoření umělých inteligentních bytostí se znovuobjevily s nástupem počítačů. Vzniká
pojem Umělá Inteligence (1956) a popularitu si získávají více či méně inteligentní roboti
(početná komunita čtenářů science fiction zná Asimovovy zákony robotiky, kde robot je
umělá inteligentní bytost, samostatně uvažující a konající, která se řídí morálními pravidly
vůči lidem i ostatním robotům - sociální schopnosti těchto umělých bytostí jsou brány
automaticky a jako samozřejmost). Také nové pojmy jako neuronové sítě nebo genetické
algoritmy už samotnými svými názvy provokují fantazie o přibližování se vědy k odhalení
tajemství života. Dlužno však dodat, že často je přání otcem myšlenky a mnohdy jsou proto
představy o současných možnostech umělé inteligence velmi přehnané.
Druhou příčinou popularity umělých agentů je Internet. Tato celosvětová síť během
posledních deseti let své existence expandovala z univerzit a laboratoří do domácností a stala
se z ní běžná součást života. Z původního skladu dat a prostředí pro elektronickou poštu se
internet transformoval v síť služeb. Hypertextový jazyk a webové stránky přilákaly komerční
zájem o tuto síť a Internet je proto jedním z největších fenoménů současnosti. Statické stránky
byly rozšířeny o dynamické prvky, dalšími nástroji se staly skripty a po nich jazyk Java.
Význam Javy pro umělé agenty je značný. Java je založena na objektovém přístupu, který se
blíží i agentním principům a dále podporuje síťovou komunikaci a vytváření distribuovaných
aplikací. V současnosti je vyvíjena nová generace webových jazyků jako jsou Semantic Web
nebo WSDL . Trend vývoje směřuje k Internetu jako k síti míst, kde uzly tvoří stanice služeb,
které je možné za nějakých sjednaných podmínek využívat. Opět se zde odráží prvky
agentního přístupu. Internet je obecně i vhodné místo pro experimentování se samostatnými
inteligentními jednotkami. Tato celosvětová síť totiž tvoří distribuovaný otevřený a
nedeterministický systém a navíc její popularita přitahuje dostatečně velké množství uživatelů
na to, aby funkčnost jednotlivých návrhů mohla být věrohodně a kriticky otestována. Vědecké
týmy již realizují návrhy agentů pro společný celosvětový projekt. Před třemi lety (v roce
2001) vznikl projekt AgentCities, který dnes již koordinuje několik desítek míst s agentními
platformami schopnými vzájemně komunikovat, spolupracovat a poskytovat si služby.
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V dalším textu disertační práce je uveden přehled současného stavu dané problematiky, se
samostatnými kapitolami věnovanými agentům, formálním logikám, sociálním aspektům a
komunikaci v multiagentní skupině. V hlavní části disertace, kterou představují kapitoly 6 a 7,
jsou pak předloženy vlastní návrhy přístupů k řešení problematiky kooperace agentů
v otevřeném nedeterministickém prostředí. Jde o systém T-Mass (Tool for Multi-Agent
System Simulation) a jazyk t-Sapi, tj. o prostředky, které umožňují vytvářet modely
multiagentních systémů a na nich pak simulovat chování jednotlivých agentů v těchto
systémech.

1.1 Současný stav dané problematiky – stručný přehled
Koncem osmdesátých let minulého století nastal zájem o výzkum v oblastech, které se nyní
nazývají distribuovanou umělou inteligencí. Předtím byla oblast umělé inteligence rozdělena
tématicky na podproblémy vztahující se k projevům intelektu z lidského pohledu, ať již se
jednalo o řešení problémů, plánování, rozpoznávání obrazu, řeči, porozumění přirozeného
jazyka, apod. Předpokládalo se, že vyřešením partikulárních podproblémů samostatnými
(pod)systémy a následném integraci všech těchto podsystémů do jednoho celku vznikne úplná
inteligentní bytost.
Zklamání, které následovalo po počátečním přecenění původních očekávání, motivovalo
hledání odlišných přístupů. Důraz byl kladen především na to, aby jejich podstata umožňovala
okamžité využití (i dílčích) výsledků v reálných systémech a aplikacích. Centrem pozornosti
se proto staly autonomní jednotky, vybavené schopnostmi řešit určité problémy. Tyto
jednotky byly nejprve označovány jako aktéři (actors), později se pro ně vžilo dodnes obecně
přijímané označení agenti.
Rodney Brooks z AI laboratoří MIT ve svém článku [Bro91b] uvedl, že “v každém kroku
bychom měli vytvořit úplný inteligentní systém schopný pracovat v reálném světě – reagovat
na skutečné podněty skutečnými akcemi”. Dále zde popsal princip autonomního agenta na
příkladu robota, který senzory vnímá okolí, resp. vzdálenost od překážky a pokud je třeba,
překážku obchází. Ilustroval tak agenta jako samostatný systém plnící své cíle bez vnějších
zásahů, který však, přestože jeví známky inteligentního chování, nerozumí své činnosti,
protože nemá vnitřní model/interpretaci okolního prostředí. Později byl tento typ agentů
označen jako “reaktivní“. V posledních několika málo letech byla navržena celá řada agentů,
agentních systémů, teorií, jazyků, protokolů a vývojových prostředí, která se agentních
systémů týkají. Navzájem se od sebe liší účelem, strukturou a implementací.
Pojem „agent“ se navíc používá v celé řadě oborů a to často i tam, kde je to zcela nečekané.
V oblasti informačních technologií se můžeme s agenty setkat například v souvislosti s návrhy
systémů, dolováním znalostí z databázi, webovými službami, mezi nové směry inspirované
agenty patří oblast umělého života (Artificial Life) a inteligence davu (Swarm Intelligence).
Z neinformatických oborů lze agenty nalézt například v kybernetice/robotice, ekonomii, nebo
sociologii. Naopak výzkum inteligentních agentů mnohdy vychází z dřívějších poznatků
oborů ekonomických, psychologických a filosofických. V agentních systémech se využívá
principu Nashovy rovnováhy [RN03] a v případě architektury agentů motivovaných
perzistentními záměry se jedná o implementaci původně filosofického přístupu. Z výše
uvedeného vyplývá, že na pojem „agent“ je nazíráno z různých pohledů a že je používán pro
různé účely. To je zřejmě také důvodem, proč dodnes není jednoznačně definováno co již
agentem je a co ještě ne. Pro účely této práce bude pojem „agent“ definován na začátku druhé
kapitoly, do té doby bude používán pro autonomní inteligentní systém schopný plánovat svoji
činnost a plnit určené cíle.

2

Ve většině případů umělí agenti rozhodují na základě svých znalostí a nazývají se agenty
racionálními. V současnosti se o racionálních agentech často hovoří jako o intenčních
systémech - intence (záměr) je cíl, který si agent vytyčil a k jehož dosažení sestavuje plán.
Z jiného pohledu je intence druh mentálního stavu agenta. Na tomto přístupu byla v polovině
osmdesátých let minulého století postavena BDI (Belief, Desire, Intention) logika, která
k mentálnímu stavu intence zavádí další dva podobné stavy, konkrétně agentovy představy
(důvěru v něco) a přání (tužby). BDI logika a modely vycházející z této logiky udávají
dodnes hlavní směry výzkumu agentních a multiagentních systémů. Je však nutné
poznamenat, že existují i jiné logiky založené na mentálních stavech agenta (například
BOID), které problémy agentů řeší buď podobným nebo i odlišným způsobem. Některé z nich
budou stručně představeny i v této práci.
BDI logika umožňuje deklarovat formule s významem odpovídajícím uvažování
inteligentního subjektu. Řešení problematiky rozhodování a vytváření výpočetních modelů na
základě těchto formulí, lze nalézt v definicích systémů dMARS [IKL98], [ILG04], nebo
AgentSpeak [Rao96]. Na ně pak navazuje architektura systému PRS [AIC00], která je zatím
nejpopulárnějším přístupem k řešení BDI systémů – PRS nevychází striktně z BDI logiky, ale
spíše se jen drží myšlenek, na kterých je tato logika postavena.
Na základech vybudovaných během návrhů formálních architektur vznikají konkrétní
realizace funkčních systémů i implementační nástroje, které tyto poznatky využívají.
Z hotových realizací stojí za zmínku například systém pro řízení vojenských systémů
IMPACT [Sub00]. Mezi implementační nástroje patří zejména nástroje JAM [Hub01], JADE
[BCT03] a ZEUS [CNN98].
S rozvojem zájmu o výzkum uvedených systémů souvisí i snaha o standardizaci některých
obecně akceptovaných pojmů, algoritmů a protokolů. V roce 1997 byla ustavena organizace
FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agent), která od té doby přijala za standard již
kolem třiceti dokumentů. Standardizace úzce souvisí se snahou FIPA sjednotit úsilí výzkumu
v oblastech týkajících se agentů. V současnosti je možné identifikovat tři významné směry
výzkumu.
První směr je zaměřen na oblast sociálního chování agentů v multiagentní komunitě. Každý
agent by měl být schopen zapojovat se do skupiny tím, že respektuje její určitá sociální
pravidla (normy), sdílí společné prostředky, nabízí své služby, přijímá závazky a koordinuje
svou činnost v souladu s globálními cíli této skupiny. K tomu, aby byli agenti schopni
takovéto kooperace, musí existovat mechanismus jejich vzájemného se dorozumívání. Nejde
jenom o samotné komunikační jazyky (například KQML, ACL), ale i o stejné chápání
symbolů ve zprávě (tzv. ontologii) nebo o pravidla a protokoly, kterými se dialog mezi agenty
řídí.
Druhým směr je zaměřen na návrh metodologie tvorby agentních systémů. Protože
modelování agentů vychází často z objektově orientovaného návrhu, je agent chápán jako
objekt, který je rozšířen o schopnost vlastního řízení. Proto také jedním z nástrojů modelování
agentů je často nástroj/jazyk UML rozšířený na AUML (Agent-based Unified Modeling
Language). Moderní přístup nabízí i nástroj Gaia [Woo00a], [ZJW03], ve kterém je agent
navrhován jako entita, která má jistou roli v daném systému, zodpovědnost za tuto roli, jisté
zdroje a podobně.
Třetím směrem je v současnosti velmi aktuální problematika bezpečnosti agentních systémů.
Bezpečnost jakéhokoliv systému obecně nabývá na významu, pokud má být tento systém
užíván komerčně a být tak přístupný k užívání široké veřejnosti.
Podrobněji je současný stav dané problematiky popsán ve druhé až páté kapitole této práce.
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1.2 Motivace
Na Fakultě informačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně (dříve ÚIVT FEI Ústavu Informatiky a Výpočetní techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky) probíhá
výzkum v oblasti umělé inteligence již více než 15 let. Zpočátku byl tento výzkum zaměřen
na problematiku řešení problémů, expertních systémů, počítačového vidění, zpracování řeči a
přirozeného jazyka. Postupně se zaměřoval i na nové směry, především na neuronové sítě a
genetické algoritmy. V současné době se výzkumné snahy pracovníků Ústavu inteligentních
systémů zmíněné fakulty koncentrují na tři základní oblasti, kterými jsou biometrické
systémy, robotické systémy a softwarové multiagentní systémy.
Většina otázek prezentovaných a řešených v této práci byla původně motivována snahou
vybudovat inteligentní systém schopný analyzovat rizika v jiném systému a navrhovat
(proti)opatření k jejich eliminaci. Vývoj systému pro analýzu rizik na ÚIVT FEI byl započat
přibližně před sedmi lety a stejné téma bylo náplní i mé diplomové práce [Zbo00].
Jedním z prostředků, které se jevily pro budování zmíněného systému jako perspektivní byly
multiagentní systémy. Tato skutečnost se potvrzovala při mém postupném pronikání do tajů
těchto systémů a naopak znalost základů problematiky analýzy rizik mi ukázala několik
inspirativních témat, která by měla být pro takovýto systém analyzována. Šlo především o
komunikační protokoly, koordinaci plánů, sdílení a distribuci dat a o rozhodování agenta.

1.3 Cíle práce
V předchozí kapitole byl rámcově popsán obsah této disertační práce, nyní budou
konkretizovány její cíle. Původní mojí snahou bylo navázat na svou diplomovou práci a nalézt
způsob, jak zlepšit schopnosti v ní popsaného systému pro analýzu rizik. Tento systém byl
založen na vytváření modelu formou dotazníků, které vyplňovali lidé zodpovědní za chod
systému. Z dotazníků se poté určovaly hrozby a slabá místa systému a z nich celková rizika
pro sledovaný systém. Na základě zjištěných rizik byla volena skupina protiopatření, která
tato rizika potlačovala.
Již během psaní diplomové práce jsem se zabýval myšlenkou řešení analýzy rizik jako
distribuovaného systému, ve kterém by slabá místa, hrozby a rizika zjišťovaly autonomní
jednotky (senzory, inteligentní kamery, softwaroví démoni, apod.) a tyto jednotky by mohly
schopnost samostatně, nebo na základě vzájemné spolupráce, zjištěná rizika vyhodnocovat a
poté i potlačovat. Od myšlenky vedla cesta ke studiu chování inteligentních agentů, jejich
vlastností a principů jednání agenta v multiagentním systému. Výsledkem byly publikace, ve
kterých jsem nejprve popsal rozhodování racionálních BDI agentů v multiagentním systému a
dále představil systém pro analýzu rizik ve formě distribuovaného multiagentního systému,
kde pracující agenti mající tři různé role: zjišťovat rizika, vyhledávat protiopatření a
analyzovat efektivitu implementovaných protiopatření.
Hledání vhodného nástroje pro analýzu rizik nakonec vyústilo v rozhodnutí zaměřit
disertační práci na agentní a multiagentní systémy s následujícími dvěma cíli:
1.

2.

Navrhnout architekturu agenta, který bude mít schopnost plánovat svoji činnost
vzhledem k cílům pro které byl realizován a současně bude mít schopnost reagovat
patřičně na změny okolního prostředí (modifikovat vytvořené plány).
Navrhnout prostředky pro modelování multiagentních systémů s agenty schopnými
plánovat, vzájemně komunikovat a spolupracovat za účelem řešení společných cílů, a
to jednak v podobě formálního popisu modelu a jednak jako nástroje pro vytváření
simulačních modelů.
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1.4 Struktura práce
Následující druhá kapitola poskytuje základní přehled, definice a popis vlastnosti agentních a
multiagentních systémů. Jsou zde vysvětleny pojmy systém, agent, agentní systém, prostředí,
báze znalostí, prostředí, plán a jsou zde uvedena základní paradigmata agentních systémů
včetně jejich architektur. Dále jsou zde uvedeny některé příklady agentních systémů.
Ve třetí kapitole jsou uvedeny formální nástroje pro tvorbu agentních a multiagentních
systémů. Výchozím nástrojem jsou epistemické logiky, které jsou podskupinou modálních
logik a jsou navrženy pro popis znalostí. Dalšími nástroji jsou CTL* a BDI logika. U všech
logik je představena jejich syntax a sémantika. Dále je popsána architektura PRS systému a
formální výpočetní nástroj dMARS. Pro ukázku jsou představeny i tři agentní jazyky - JAM,
JADE a ZEUS. Dále jsou v této kapitole stručně naznačeny i některé jiné přístupy k realizaci
agentních systémů (BOID, Petriho sítě, Turingův stroj, objektový přístup).
Čtvrtá kapitola je věnována sociálním aspektům v multiagentních systémech. Jsou zde
popsány způsoby vzájemné činnosti agentů, zmíněna možnost uplatnění teorie her a podrobně
je rozebráno možné chování racionálních agentů v těchto systémech (formování koalic,
rozdělování úloh, vzájemné poskytování si služeb, sdílení prostředků a informací).
Pátá kapitola se zabývá komunikací v multiagentní skupině. Začíná popisem jazyků KQML a
ACL. Tyto jazyky určují formát informace předávané mezi agenty, definují adresování, jazyk,
ontologii a sémantiku zpráv. Ke komunikaci patří i komunikační protokoly, kterými se průběh
komunikace řídí a které specifikují, jakými způsoby mohou jednotliví účastníci rozhovoru
reagovat. Konkrétně jsou zde popsány protokoly dražeb, hlasování, vyjednávání a principy
argumentace.
Většina poznatků uvedených ve výše zmíněných čtyřech kapitolách je využita v hlavní části
této disertační práce. Ta začíná kapitolou šestou s formálním popisem modelu multiagentního
systému, jeho struktury a chování, včetně chování samostatných agentů v tomto systému.
Sedmá kapitola se zabývá realizací systému T-Mass, jako nástroje pro tvorbu simulačních
modelů multiagentních systémů. Součástí systému T-Mass je i jazyk pro řízení chování
agenta, který jsem nazval t-Sapi. V práci je uvedena syntax a interpretace (sémantika) jazyka
t-Sapi, struktura systému T-Mass a princip modelování (neagentního) prostředí.
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2. Agentní systémy
V této kapitole jsou definovány základní pojmy a uvedeny atributy vymezující agentní systém
vůči ostatním systémům.
Ve většině případů bývá definice základních pojmů ve srovnání s pozdějšími kapitolami
jednoduchou záležitostí a má lehce a nenásilně uvést čtenáře do problému. V případě pojmů
používaných v agentních systémech není bohužel situace tak snadná, protože doposud
neexistuje jejich jednotné vnímání. Proto je následující pojednání pouze přehledové a některé
z definic budou později v textu rozšířeny nebo upřesněny.

2.1 Systém
Systém je definován jako množina prvků a vztahů mezi nimi:
Definice 2.1: Systém je dvojice S = <U, R>, kde U je universum, množina prvků v systému a
R je charakteristika, relace mezi prvky universa.
Relací mezi prvky se chápe propojení vstupních a výstupních bran prvků v systému. Pokud
v systému existuje prvek u ∈ U, pak má i množinu vstupních bran Xu = {xu1, xu2, …, xum},
množinu výstupních bran Yu = {yu1, yu2, ..., yun} a vnitřní stav su . Během simulace, která
probíhá v nějakém časovém rozmezí T = (tb, tf), se stav systému mění. Změna systému je dána
buď změnou jeho charakteristiky, nebo změnou informace obsažené v systému (hodnotami na
vstupech a výstupech jednotlivých prvků, případně jejich vnitřními stavy). Každý prvek má
své chování a to určuje jeho reakci na vstupní podněty. Chování ξ prvku u bude formálně
zapisováno jako ξYu: Yu = f(su, Xu). Se změnou vstupních podnětů se mění i vnitřní stav
prvku. ξsu: s’u = f(su, Xu). Označení s’u znamená, že se jedná o stav prvku u v časovém
okamžiku ti+1, který následuje po časovém okamžiku ti, ve kterém byl tento prvek ve stavu su.
Všechny časové okamžiky, během kterých se mění stav některého z prvků jsou zahrnuty v
časové množině TS ⊆ T. Některé prvky nemají vnitřní stav a pak je jejich chování formálně
zapisováno takto ξYu: Yu = f(Xu).
Podle chování prvků rozlišujeme prvky diskrétní, spojité, deterministické a stochastické, U
diskrétních prvků je časová množina konečná, nebo také spočetná. U prvků spojitých se
jejich stavy mění spojitě na nějakém spojitém časovém intervalu. Deterministické a
nedeterministické prvky se od sebe liší tím, že u deterministických je jejich odezva dána
jednoznačně vstupními a stavovými vektory. Stochastické prvky mají nedeterministické
chování a odezva na vstup je dána nějakým pravdivostním rozložením.
Z hlediska vztahu (otevřenosti) systému vůči okolí, které lze považovat za zdroj jeho
ovlivňování, se systémy dělí na otevřené, uzavřené a relativně uzavřené. Pokud dochází
k interakci pouze mezi prvky univerza považujeme systém za uzavřený. Jestliže dochází ke
komunikaci s okolím, tedy s prvky vně uvažovaného systému, jedná se o systém otevřený.
Relativně otevřený systém má přesně vymezené okolí, které je pak možné zahrnout do
systému jako další prvek, čímž se z něj stane systém uzavřený.

2.2 Agentní systém
Pojem agentní systém je uváděn převážně ve spojení s prostředím, v němž působí agent, tj.
aktivní prvek vybavený určitou dávkou inteligence, která mu umožňuje řešit zadaný problém.
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Popis agentního systému je rozdělen na tři části. Nejprve bude popsán agent, potom jeho
charakteristické vlastnosti a na závěr bude diskutován pojem prostředí.

2.2.1 Agent
Pojmem agent bude dále označován aktivní prvek systému (ve skutečnosti jde o relativně
složitý umělý systém), vytvořený člověkem k nějakému předem zamýšlenému účelu. Cílem
agenta je změna agentního systému z aktuálního do požadovaného cílového stavu.
Existují tři základní přístupy řešení podobných úloh, které používá člověk:
1. pokud zná postup k potřebné změně, transformuje systém do požadovaného stavu tímto
postupem,
2. konzultuje problém s jiným člověkem (expertem), o němž věří, že by mu mohl s řešením
pomoci. Získá-li potřebné informace, postupuje dále podle bodu 1,
3. podrobí systém zkoumání, hledá jeho vnitřní zákonitosti a postupně nabývá potřebné
poznatky. Získá-li potřebné informace, postupuje dále podle bodu 1,
Postupy podle bodů 2 a 3 lze kombinovat.
Pokud má agent řešit problémy obdobným způsobem, měl by mít schopnost formulovat cíle a
nalézat postupy akcí vedoucí k jejich dosažení. I když se předchozí vlastnost jeví jako
samozřejmá, není ve skutečnosti nutnou podmínkou k tomu, aby se chování agenta jevilo jako
inteligentní. Často lze totiž za inteligentní považovat i chování, které je řízeno pouze reflexí
na podněty. V každém případě však agent musí být schopen získávat informace o stavu
prostředí, ve kterém pracuje a podle těchto informací jednat.
Agent, který je schopen plánovat postupy svých akcí, by měl pracovat racionálně a právě
racionální agenti jsou hlavním předmětem této disertace.

2.2.2 Vlastnosti agentů
Obecně lze rozdělit agenty takto:
• biologičtí agenti – lidé
• techničtí agenti – roboti
• programoví agenti – softboti:
agenti v počítačových hrách
počítačové viry
agenti pro specifické úlohy
agenti - entity umělého života
V dalším textu budou uvažováni pouze programoví agenti bez zřetele na jejich výše uvedené
rozlišení. Tito agenti jsou realizováni formou implementovaných kódů a algoritmů a bývají
buďto ve formě mobilní, kdy jsou schopni měnit své umístění a pracovat na různých
platformách, nebo ve formě statické, kdy je tvoří aplikace schopné poskytovat zdroje, služby
ap. na některém pevném místě v síti, nebo v samostatném počítači. Implementačním jazykem
těchto agentů je v současné době převážně jazyk JAVA. Architektura programového agenta je
dnes také standardizována (standard FIPA SC00001L) a bude uvedena na konci této kapitoly.
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Nejčastěji uváděnou společnou vlastností agentů je autonomie. Agent je autonomní v tom
smyslu, že je schopen, pokud je to vůbec možné, dosáhnout svých záměrů bez vnějších
zásahů, tj. pouze interakcí s prostředím. Nutno však dodat, že i tato, na první pohled zřejmá
vlastnost, je předmětem řady diskuzí. V [LI01] je například vznesena otázka, proč hovořit o
agentu jako o autonomní jednotce, když jeho nezávislost je omezena cíli, pro které byl
navržen. Jiné publikace, například [CBF03], rozebírají pojem autonomie z hlediska agentovy
nezávislosti na uživateli, prostředí, sociální skupině, normách atd.
V dalším textu budou tyto otázky pominuty a autonomie agenta bude chápána následovně:
Definice 2.2.: Autonomie je vlastnost agenta, spočívající v samostatnosti rozhodování o svém
chování v rámci daného systému, bez implicitní závislosti na jakýchkoliv jiných prvcích tohoto
systému.
Autonomie je pravděpodobně jediným styčným bodem mezi mnoha přístupy k pojmu agent.
Dále bude popsáno několik často používaných výrazových spojení obsahující toto slovo a
bude vysvětlen jejich význam:
•

Agent inteligentní: Samotné slovo inteligentní navozuje představu, že agent řeší
úlohy inteligentním způsobem. Tím se myslí agentova schopnost plnit cíle, které jsou
v jeho zájmu a to pomocí jeho vlastní „inteligence“, ve většině případů logickou
dedukcí. Agentovy záměry budou převážně souviset s účelem jeho vzniku. Agent je
však nemusí mít vždy pevně zabudované, ale může je také přejímat od jiných agentů a
pak se jimi řídit.

•

Agent reaktivní: V úvodní kapitole byl zmíněn Brooksův agent/robot schopný
relativně inteligentního jednání. Tento agent bezprostředně reaguje na jisté změny
prostředí (nebo své změny vůči prostředí), aniž by měl vnitřní reprezentaci znalostí o
tomto prostředí. Jeho reakce nejsou výsledkem výpočtů či dedukcí na základě znalostí,
ale pouze reakcemi na podněty. Reaktivita je vedle autonomity druhou významnou
vlastností agentů.

Definice 2.3: Reaktivita je vlastnost agenta, spočívající v jeho reakci na změny prostředí tak,
aby dosáhl cíle, pro který byl navržen.
•

Agent deliberativní: Na rozdíl od reaktivního agenta má deliberativní (rozvážný)
agent schopnost plánovat postup svých akcí vedoucích k dosažení zvolených nebo
zadaných záměrů/cílů. To znamená, že agent musí mít schopnost různých výpočtů,
což bude později v textu chápáno jako druh vnitřní činnosti agenta. K dosažení svých
záměrů pak agent ovlivňuje okolní prostředí tak, aby získal nějakou výhodu. Toto
jednání je další z často uváděných vlastností agentů a nazývá se proaktivita.

Definice 2.4: Proaktivita je vlastnost agenta, spočívající v jeho ovlivňování okolního
prostředí tak, aby jeho stav usnadňoval dosažení agentových záměrů.
•

Agent kognitivní: Kognitivní agent má schopnost vyvozovat logické závěry ze svých
pozorování okolního prostředí. Takový agent musí především být schopen se učit a
vytvářet si svou vlastní bázi znalostí. Do ní si během svého působení ukládá informace
získané interakcí s okolím nebo znalosti získané dedukcí. Kognitivní agent nemusí mít
nutně deliberativní schopnosti. Pak provádí pouze vnitřní akce, například analyzuje
scénu, provádí překlad, nebo získává znalosti (dolování znalostí z dat).
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•

Agent racionální: Racionální agent má všechny výše uvedené vlastnosti a jeho
struktura obsahuje jak plánovací jednotku, tak i kognitivní jednotku včetně báze
znalostí. Je to agent, který je na základě svých poznatků schopen se učit a pak
plánovat svoji činnost tak, aby dosáhl svých cílů racionálním způsobem. Stojí nejvýše
na pomyslné hierarchii uvedených agentů (Obrázek 2.1).

Problematika deliberativních agentů bude podrobněji popsána v kapitole 2.4, problematika
kognitivních a racionálních agentů pak v kapitole 2.6.
Aktuální stav
Akce
Znalost

Znalost

Reaktivní
Kognitivní

Plán

Deliberativní

Plán

Racionální

Obrázek 2.1 Rozdělení agentů
Definice 2.2, 2.3 a 2.4 odpovídají definicím uvedeným v [WJ94]. Výše uvedený přehled
přídavných jmen vyskytujících se ve spojení s agenty však není úplný a v publikacích lze
nalézt další přídavná jména, která vymezují schopnosti, účel, nebo způsob realizace agentů.

2.2.3 Prostředí
Prostředí je vše, s čím agent přichází během své činnosti do styku. Je to tedy agentní systém
bez jediného svého prvku - agenta. Prostředí z hlediska agenta pak může být
Plně pozorovatelné/Částečně pozorovatelné.
Prostředí je pro agenta plně pozorovatelné, pokud může svými senzory sledovat jeho
kompletní stav.
Statické/Dynamické.
Prostředí je pro agenta statické, pokud se může měnit pouze jeho akcemi.
Deterministické/Nedeterministické.
Prostředí je deterministické, jestliže je jeho stav po vykonání nějaké akce dán pouze
touto akcí a předcházejícím (původním) stavem tohoto prostředí.
Diskrétní/Spojité.
Prostředí je diskrétní, pokud má konečně nebo spočetně mnoho stavů. Pro agenta
založeného na číslicových počítačích/procesorech je každé prostředí diskrétní. Údaje ze
senzorů se totiž ukládají do konečného binárního řetězce a proto existuje pouze konečná
množina stavů tohoto prostředí.
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2.3 Reaktivní agenti
Reaktivní agenti jsou z pohledu realizace nejjednodušší a přitom je možné na nich
demonstrovat obecné principy fungování agentů. V této podkapitole budou postupně
představeny čtyři typy agentních systémů s reaktivními agenty, které se navzájem liší cíli, pro
které jsou agenti navrženi a prostředími, ve kterých pracují. Všechny čtyři typy těchto
systémů budou prezentovány prostřednictvím původních návrhů jejich formálních modelů.

2.3.1 Reaktivní agent s jedním cílem ve statickém prostředí
Reaktivní agent s jedním cílem pracující ve statickém prostředí je nejjednodušším typem
reaktivního agenta. Tento agent bude dále označován symbolem A1, příslušný agentní systém
symbolem AS1 a jeho model symbolem mAS1.
Definice 2.5: Formální model agentního systému AS1 je šestice mAS1 = (E, Φ, Κ, B, Ξ, ef),
kde množina B = {χ1, χ2, ..., χn} je bází akcí agenta A1 a zahrnuje všechny akce, které může
vykonat. Agent A1 společně s prostředím, ve kterém pracuje, tvoří statický a deterministický
systém daný množinou stavů E = {e1, e2, ..., em}. Κ je funkce ohodnocení prostředí agentem Κ:
E → ℜ, Ξ je funkce chování agenta Ξ: E → B a Φ je přechodová funkce mezi stavy na
základě vykonání akce Φ: B × E → E. Posledním prvkem šestice je cílový stav ef ∈ E.
Agent může být chápán tak, že je reprezentován čtveřicí A1=(Κ, B, Ξ, ef). Na tomto místě je
vhodné uvést tvrzení, které bude obecně platné pro každého umělého agenta uvedeného dále
v této práci.
Lemma 2.1: Konání agenta je motivováno buď jeho vnitřním stavem a/nebo stavem prostředí.
Agent nekoná pouze v případě, že dosáhl všech cílů, pro které byl navržen, nebo k dosažení
těchto cílům nezná z aktuálního stavu postup.
V případě agentního systému AS1 bude jednání agenta A1 představovat pouze reakci na
aktuální stav prostředí. K tomu musí mít schopnost vybrat takovou akci ze své báze akcí aby
po jejím vykonání bylo prostředí transformováno do nejvýhodnějšího stavu vzhledem
k požadovanému cílovému stavu. K tomu slouží funkce ohodnocení prostředí Κ.
Definice 2.6: Funkce ohodnocení prostředí Κ je metrická funkce udávající vzdálenost
hodnoceného stavu od cílového stavu.
Pro A1 agenta lze uvést konkrétnější představu o vlastnostech této funkce. Zřejmě platí
následující tvrzení
Lemma 2.2: Pokud je Κ metrikou pak platí, že Κ(ef, ef) = 0 a (Κ(e, ef) > 0, e ≠ ef, e∈ E), tedy
pokud je prostředí v cílovém stavu, je hodnota funkce ohodnocení nulová, jinak nabývá
kladnou hodnotu.
Výběr konkrétní funkce záleží na realizátorovi agenta, předcházející podmínka však stačí
k dalšímu rozboru.
Snahou agenta A1 je minimalizovat ohodnocení prostředí. Pokud agent ve stavu e vybere a
následně vykoná akci χ transformuje tím prostředí do stavu e’ = Φ(χ, e). Z daného stavu e se
tak agent může dostat do stavů E’ = {e, e’1, e’2, …, e’n}, E’ ⊂ E, a to provedením akcí χ1, χ2,
…, χn a tyto stavy mají ohodnocení Κ(e, ef), Κ(e’1, ef), ..., Κ(e’n, ef). Agent pak vybere akci
vedoucí k nejlépe ohodnocenému stavu prostředí.
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Definice 2.7 Reaktivní agent vybírá akci tak, aby po jejím provedení bylo ohodnocení
vzniklého stavu nejlepší: Ξ: e → χi , e∈ E, χ i ∈ B, K(Φ(χi , e), ef ) = minχ∈B (K(Φ(χ, e), ef).
Popsané chování agenta odpovídá metodě Hill Climbing pro prohledávání stavového prostoru.
Metoda vede k dosažení lokálního optima a proto agent A1 nemusí dosáhnout cílového stavu
v případě, kdy každá akce, kterou je schopen vykonat, vede k horšímu ohodnocení, než je
ohodnocení aktuálního stavu.

2.3.2 Reaktivní agent s více cíli ve statickém prostředí
Jde o variantu předchozího agenta s tím, že jeho cíl není deklarován jediným prvkem
z množiny možných stavů, ale nějakou její podmnožinou. Tento agent bude dále označován
symbolem A2, příslušný agentní systém symbolem AS2 a jeho model symbolem mAS2.
Definice 2.8: Formální model agentního systému AS2 je šestice mAS2 = (B, E, Κ2, Ξ, Φ, EF),
kde symboly B, E, Κ2 a Φ, odpovídají symbolům z definice 2.5 (symbol K2 odpovídá
významem symbolu K, jeho hodnota se však počítá odlišně – viz definici 2.7) a EF je množina
agentových cílů, EF ⊂ E.
Záměrem agenta A2 je dosáhnout některého z cílových stavů. Je zřejmé, že v jednom
okamžiku může dosáhnout pouze jediného cíle. Funkce ohodnocení se však bude vztahovat ke
všem možným cílům a její hodnota bude určena takto:
Definice 2.9: Funkce ohodnocení prostředí K2 je dána vztahem K2(e, EF) = ∑ef∈EF K(e, ef), kde
K(e, ef) je funkce ohodnocení prostředí vůči jednomu z cílů z množiny EF, (Lemma 2.2)
Agent A2 hledá minimum funkce K2, a tím se snaží dostat do optimálního stavu vůči všem
cílům současně.
Věta 2.1: Agent A2 se může nacházet v optimálním stavu, aniž by dosáhl kteréhokoli ze svých
cílů.
Důkaz: Předpokládejme, že existují dva cílové stavy EF={f1, f2} a dále předpokládejme
optimální stav eo. Tento stav musí mít ohodnocení nejvýše rovné nejmenšímu ohodnocení
v cílových stavech. Pro stav f1 je ohodnocení K2(f1, f2). Jelikož K2 je metrika, potom K2(f1, f2)
= K2(f2, f1). Stav eo má optimální ohodnocení K2(eo, EF) = K2(eo, f1) + K2(eo, f2) ≤ K2(f1, f2).
Pro metriku platí, že f(a,b) ≤ f(a,c)+f(c,b), tedy v metrice může existovat stav K2(eo, EF) =
K2(f1, f2), tedy stav s optimálním ohodnocením mimo množinu EF.
Dá se přirozeně předpokládat, že většina agentů bude konstruována tak, aby opravdu dosáhla
některého cílového stavu a ne, aby uvázli v lokálním optimu. Proto je vhodné definici
formálního modelu agentního systému mAS2 přeformulovat:
Definice 2.10: Formální model agentního systému AS3 je šestice mAS3 = (B, E, Κ2, Ξ, Φ,
(EF, >)), kde symboly B, E, Κ2, Ξ a Φ odpovídají významu těchto symbolů z definice 2.5 a kde
symbolem > je označena relace uspořádání na EF.
V definici 2.10 jsou stavy prostředí, reprezentující agentovy cíle, uspořádány. To znamená, že
jsou dány priority těchto cílů. Ty nejsou pevné a lze je modifikovat dvěma způsoby. Prvním
z nich je změna funkce ohodnocení prostředí a druhou změna funkce chování prvku.
V prvním případě může být funkce ohodnocení prostředí navržena například tak, aby prioritou
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byl cíl, nacházející se nejblíže k aktuálnímu stavu prostředí, nebo aby váhy ohodnocení
jednotlivých cílů ve výsledné hodnotě této funkce odpovídaly jejich prioritám.
Je nutné upozornit, že výběr funkce ohodnocení prostředí je velmi důležitý. Například
kvadratická funkce Κ2(e, EF) = ∑ef∈EF K2(e, ef)2 sice lépe hodnotí cíle bližší k aktuálnímu
stavu (mají tak vyšší prioritu), ale i pro tuto funkci lze obdobně jako v případě věty 2.1
dokázat, že dosažení cíle nezaručuje.
Navíc v případě, že funkce ohodnocení prostředí respektuje nějaké uspořádání priorit,
například Κ2(e, EF) = ∑i=1..k K(efi)/i pro uspořádanou posloupnost cílů EF = (ef1, ef2, ..., efk), je
chování agenta ohroženo možností, že se upne k cíli s nejvyšší prioritou. To pak může vést,
stejně jako v případě agenta s jedním cílem, k uváznutí v lokálním optimu.
V případě, kdy priority jsou určeny funkcí chování prvku sleduje agent A3 jeden z cílů, který
si také vybere podle priorit. Tento cíl sleduje tak dlouho, dokud je schopen vykonávat akce
vedoucí k jeho dosažení. Pokud je cíl dosažen, agent svou činnost končí. Pokud ale neexistuje
akce, která by přiblížila zvolený cíl, vybere si agent následující cíl s nejvyšší prioritou.
I když reaktivní agenti ve statickém prostředí někdy nedosáhnou svých cílů, neznamená to, že
nejsou schopni plnit žádné cíle. Výše uvedené příklady měly naopak demonstrovat, že i agent
bez vnitřní reprezentace znalostí a bez schopnosti vytvářet plán může jevit známky
inteligentního chování.

2.3.3 Reaktivní agent v dynamickém prostředí
Reaktivní agent v dynamickém prostředí reaguje opět pouze na aktuální stav, tedy jeho
činnost se nijak oproti činnosti ve statickém prostředí nemění. Je však nutné zdůraznit, že
reaktivní činnost agenta v dynamické prostředí je nenahraditelná, protože agent musí být
schopen reagovat na změny prostředí. Také je potřebné poznamenat, že činnost agenta
neskončí dosažením cíle, protože v dynamickém prostředí neexistuje záruka, že cíl bude po
jeho dosažení udržen bez nutnosti vykonávat další akce.

2.4 Delibrativní agenti
Deliberativní agenti, stejně jako reaktivní agenti, nemají žádnou bázi znalostí. Opět však mají
k dispozici informaci o aktuálním stavu prostředí. Rozdíl mezi deliberativním a reaktivním
agentem pak spočívá v tom, že deliberativní agent svou činnost k dosažení cíle, resp.
některého z množiny cílů, plánuje. Plánování bylo předmětem výzkumu již v klasické umělé
inteligenci a algoritmy pro vytváření plánů existovaly dávno před nástupem agentů (např.
systém STRIPS [RN03]).
Pro další úvahy v tomto textu bude plán představovat nějakou lineárně uspořádanou
posloupnost akcí vybraných z báze akcí agenta:
Definice 2.11: Plán π je uspořádaná posloupnost akcí sestavená agentem, která vede
k dosažení některého z agentových cílů. Jednotlivé prvky posloupnosti tvoří prvky množiny
báze akcí: π = (χ1, χ2, ..., χp), χ1, χ2, ..., χp ∈ B. Množina možných plánů bude potom Π.
Vykonání plánu postupně transformuje prostředí jednotlivými akcemi a plán je vykonán po
vykonání jeho poslední akce. Pro ohodnocení plánu, obdobně jak tomu bylo u reaktivních
agentů pro ohodnocení akce, může být definována příslušná hodnotící funkce.

12

Definice 2.12: Hodnotící funkce plánu Kπ udává hodnotu stavu deterministického a statického
prostředí, který bude dosažen po vykonání všech akcí plánu:
Kπ(e, π) = K(Φ(χn, (Φ(χn-1,…, Φ(χ1, e)…)))), π = (χ1, χ2,…, χn)
Plán je vždy sestavován vzhledem k ohodnocení prostředí, do kterého se agent dostane po
vykonání plánu. Formální model agentního systému AS4 s deliberativním agentem A4 pak
popisuje následující definice.
Definice 2.13: Formální model agentního systému AS4 je sedmice mAS4 = (B, π, E, λ, Ξ, Φ,
ef), kde symboly B, E, Φ a ef odpovídají významu těchto symbolů z definice 2.5, π je plán, λ
je algoritmus plánování, definovaný jako funkce λ: E × ef → Π a Ξ je funkce chování ve
tvaru Ξ : E × Π → (B× Π ) ∪ Π , která buď vybírá akci z plánu, nebo mění plán.
Bez újmy na obecnosti je možné předpokládat pouze jeden cílový stav (pro více cílových
stavů by platila obdobná rozšíření, jako u předchozího typu agenta).
Oproti reaktivnímu agentovi přibyl plán a hodnotící funkci K nahradil algoritmus plánování λ
(funkce K je však implicitní součástí algoritmu plánování λ). Další změnou je změna funkce
chování agenta. Agent A4 buďto vykoná akci, čímž změní i celkový plán (nový plán již
nebude obsahovat právě vykonanou akci), nebo pouze změní/přehodnotí svůj plán.
V následujících podkapitolách bude stručně popsáno chování deliberativních agentů ve
statickém a dynamickém prostředí.

2.4.1 Deliberativní agent ve statickém prostředí
Jednání deliberativního agenta ve statickém prostředí odpovídá řešení úloh prohledáváním
stavového prostoru. Činnost agenta je rozdělena na dvě části, a to na fázi plánování, kdy
sestavuje plán a na fázi vykonávání plánu. Tato činnost může být definována následovně.
Definice 2.14: Deliberativní agent A4 ve statickém prostředí vykoná první akci plánu, pokud
není plán prázdný, jinak vytvoří plán nový: if |π| > 0 then (Ξ(e, π) ⇒ (χ = head(π),
π = tail(π))) else (Ξ(e, π) ⇒ (π = λ(e))). Funkce head(π) vrací první prvek plánu π, funkce
tail(π) vrací zbytek plánu π ( plán π bez prvního prvku).
Z logiky věci vyplývá, že agent sestavuje plán tak, aby dosáhl optimálního stavu prostředí.
Definice 2.15: Algoritmus sestavení plánu hledá takovou posloupnost akcí, která dosáhne
cíle, pokud lze cíle vůbec dosáhnout, s minimem akcí λ(e) = π, e ∈ E, Kπ(e)=minπ∈Π(Kπ(e)).
Algoritmem sestavení plánu pro statické diskrétní prostředí může být libovolný algoritmus
známý z teorie řešení úloh v klasické umělé inteligenci.

2.4.2 Deliberativní agent v dynamickém prostředí
Na deliberativním agentovi v dynamickém prostředí bude demonstrován jeden nový moment
v chování agenta a tím je přehodnocování plánů. V případě, že se prostředí změní, může se
totiž aktuální plán stát neodpovídajícím tomuto novému stavu prostředí - buď již vůbec
nevede k cíli, nebo cíle je možné dosáhnout snadnějším způsobem. Proto deliberativní agent
v dynamickém prostředí musí být schopen svůj plán přehodnotit. Je nutné poznamenat, že
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takový agent musí mít nutně reaktivní schopnosti, tj. musí být schopen detekovat změnu
prostředí.
Deliberativní agenti s reaktivními schopnostmi se nazývají hybridními agenty. V článku
[ZZ03] je uvedena hybridní architektura, která je postavena na myšlence, že plán sestavený
deliberativní jednotkou je kontrolován samostatnou reaktivní jednotkou. Princip činnosti
takového hybridního agenta je pak následující: agent sestaví plán, který by v daném stavu
statického prostředí vedl ke splnění zamýšleného cíle. V každém okamžiku vykonání akce
plánu je tato akce konfrontována s akcí vybranou reaktivní vrstvou. K přehodnocení plánu
dojde, pokud rozdíl mezi prováděnou akcí a akce, kterou by na aktuální stav prostředí
odpověděla reaktivní jednotka přesáhne jistý nastavený práh. V článku je navržena i
modifikace s využitím učení, konkrétně neuronovou sítí se zpětným šířením chyby (BackPropagation). Naučená neuronová síť pak vykonává funkci reaktivní jednotky. Z pohledu
rozdělení uvedeného v kapitole 2.2.2, však agent s touto sítí již představuje agenta
s kognitivními schopnostmi (umí se učit).

2.6 Kognitivní a racionální agenti
Podle rozdělení uvedeného v kapitole 2.2.2 představují kognitivní agenti podmnožinu
racionálních agentů. V celé řadě publikací se však tyto pojmy vůbec nerozlišují a proto je
možné se dále zabývat pouze agenty racionálními.
Problematika racionálních agentů je předmětem všech následujících kapitol a pokud bude dále
v textu uveden pojem agent bez bližšího označení, bude tím vždy míněn agent racionální.
V následující kapitole je uvedena abstraktní architektura racionálního agenta určeného pro
práci v reálném prostředí.

2.6.1 IRMA
IRMA (Intelligent Resource-bounded Machine Architecture) [BIP88] je jednou z prvních
agentních architektur navrženou pro práci v reálném, tj. v otevřeném a nedeterministickém
prostředí. Je to také první architektura, ve které se objevuje pojem BDI pro agentovy
představy o věrohodnosti informací o okolním prostředí a o výsledcích vlastních akcí
(Beliefs), pro jeho přání/tužby (Desires) a záměry (Intentions). IRMA je postavena na
myšlence sledování dlouhodobých cílů. Každá činnost agenta je pak motivována těmito cíli
s respektováním aktuálního stavu prostředí. Při přehodnocování plánu vzhledem k měnícím se
podmínkám jsou v úvahu brány dvě skutečnosti:
- Vytvoření plánu trvá nějaký čas, během kterého se může prostředí změnit ze stavu, pro
který je plán vytvářen, do jiného stavu, pro který plán již nemusí být vůbec použitelný.
- Agent je omezen nejen časem, ale také rozsahem svých znalostí.
Vlastní architektura IRMA obsahuje knihovnu parciálních plánů vedoucích k dosažení
cílového stavu (záměru agenta), logickou jednotku pro usuzování o okolním prostředí,
analyzátor prostředků a cílů, který určuje, který plán může být použit k dosažení záměru a
analyzátor možností, který monitoruje okolí. Dále IRMA obsahuje filtrační jednotku, která je
zodpovědná za výběr podmnožiny akcí konzistentních s aktuálními záměry agenta. Poslední
jednotkou je deliberativní jednotka, která sestavuje nové plány respektující nové možnosti.
Pokud se uvažuje analyzátor možností jako část, která zastupuje agentovy představy, jednotka
prostředků a cílů jako nástroj pro plnění agentových přání a konečně filtrační jednotka jako
jednotka pro agentovy záměry, je zřejmá souvislost mezi architekturou IRMA a BDI
přístupem.
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V článku [BIP88] je navržena pouze abstraktní architektura IRMA agenta, ale přesto jsou zde
zřejmé dva problémy, které provází toto téma i dále. Prvním je schopnost agenta reagovat na
změnu prostředí změnou plánu, nebo dokonce záměru. Druhým problémem je nutnost
sledování konečných či dlouhodobých cílů a při hledání parciálních plánů ověřovat, jestli je
jejich případné provedení v souladu s těmito dlouhodobými cíli.

2.7 Architektura FIPA
Na závěr této kapitoly je uvedena architektura FIPA. Jak již bylo zmíněno dříve, FIPA je
organizace produkující dokumenty, které mají být standardy v oblasti agentních systémů.
Záběr těchto standardů je široký a vede od specifikace životního cyklu agenta, mobility
agentů, komunikačních jazyků, přes ontologie, komunikačních protokoly až po bezpečnost
v multiagentních systémech. Výchozím prvkem všech specifikací je FIPA architektura agenta.
Tato architektura je pragmatická v tom smyslu, že předpokládá realizaci agenta jako
internetovou službu. Abstraktní FIPA architektura však není šablonou pro vytváření
konkrétních agentů. Zahrnuje sice principy společné pro většinu vytvořených agentních
systémů, ale nezmiňuje například vůbec problematiku plánování a racionálního jednání, která
je naopak stěžejní pro tuto disertační práci.
Na obrázku 2.2 jsou ukázány základní bloky specifikace správy agenta FIPA (AMS, Agent
Management Specification).

Transport
zpráv

Adresář
služeb

Adresář
agentů

Komunikační
jazyk (ACL)

Obrázek 2.2 Specifikace správy agenta FIPA
V rámci jedné platformy existuje jedna AMS a každý agent musí být v některé z nich
registrován. Agenti mohou využívat vlastnosti systému pro registraci svých služeb v adresáři
služeb a svých lokací v adresáři agentů a komunikovat s jinými agenty prostřednictvím jazyka
ACL a transportu zpráv. Některé další informace o FIPA architektuře a specifikacích FIPA
standardů budou uvedeny později, zejména v páté kapitole věnované komunikaci
v multiagentních systémech.
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3. Nástroje pro návrh racionálních agentů
Příklady uvedené v předchozí kapitole ukázaly základní principy činnosti reaktivních a
deliberativních agentů. Tato kapitola bude věnována racionálním agentům a agentních
systémům s racionálními agenty a bude se zabývat jejich formálními popisy i některými
implementačními problémy.

BDI

PRS

BEL(f)
DES(EF¬g
INT(Infor
DES(a)→I

dMARS
Plan
ID: 5
Trig: empty(
Maint: is_av
Body: get(X,

JAM
FACTS
FACT Car X
FACT Driver
GOAL
ACHIEVE D

Obrázek 3.1 BDI agent - od teorie k implementaci
Na obrázku 3.1 je nastíněna struktury této kapitoly: Pro formální popis agentů, kteří byli
představeni při popisu systému IRMA, byla vyvinuta BDI logika. Dalšími z nástrojů pro
návrh či implementaci BDI agentů je architektura nazvaná PRS. Principy této architektury a
jejich formalizace lze nalézt ve specifikaci výpočetního modelu dMARS. Na závěr kapitoly
bude představeno několik implementačních nástrojů postavených na uvedených principech,
zejména jazyk JAM.

3.1 Formální logiky pro agentní systémy
Dříve než bude popsána BDI logika, je vhodné alespoň stručně popsat několik jiných logik,
z jejichž principů BDI logika vychází. Konkrétně se jedná o modální logiky, epistemické
logiky, temporální logiky, CTL* a CTL. Ještě dříve je ale nutné se stručně zmínit o dvou
základních teoriích, které jsou základem uvedených logik, a těmi jsou sémantika možných
světů a Kripkeho struktura.

3.1.1 Sémantika možných světů
Sémantika možných světů (Possible World Semantic) byla poprvé uvedena Hintikou v roce
1962. Pro vysvětlení tohoto pojmu bude sloužit následující příklad (podobný příklad pro
vysvětlení tohoto termínu je uveden v [WJ94]).
Příklad 3.1: Agent se účastní karetní hry. Jeho bázi znalosti tvoří znalost o kartách, které má
v ruce a kartách, které vynesli protihráči. Z těchto znalostí agent usuzuje, jaké možné
kombinace může mít každý jeho protihráč ve své ruce (pokud neporušil pravidla).
Agent se nachází v nějakém stavu a má jisté znalosti o této situaci. To odpovídá již
uvedenému problému částečně pozorovatelného prostředí a omezených znalostních
prostředků. V případě sémantiky možných světů se vychází z těchto omezených znalostí a
vzhledem k nim se rozhoduje o pravdivosti nějaké formule. Konkrétně se hovoří o
dostupných světech, ve kterých se může agent nacházet, přesněji o z daného stavu dostupných
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světech (v případě výše uvedeného příkladu vychází agent z jistých informací, tj. z karet,
které má v ruce a z karet, které již byly vyneseny a všechny přípustné kombinace, tj. různé
karty v rukou různých hráčů, představují právě možné světy). Agent pak může věřit, že
formule je buď pravdivá ve všech dostupných světech, nebo že může být pravdivá alespoň
v jednom dostupném světě.
Formální aparát pro vyjádření sémantiky možných světů poskytuje Kripkeho struktura a
z tvrzení uvedeného v předcházející větě následně vychází modální logiky.

3.1.2 Kripkeho struktura
Kripkeho struktura vychází ze sémantiky možných světů a dává jí formální rámec. Byla
představena Saulem Kripkem [Kri63] a její definice je následující.
Definice 3.1: Mějme množinu atomických výroků AP. Potom Kripkeho struktura je čtveřice
M = (S, S0, R, L), kde S je konečná množina stavů, S0 ⊂ S je množina počátečních stavů,
R ⊆ S × S je totální tranzitivní relace a L je pravdivostní zobrazení atomických formulí
v jednotlivých stavech, L: S → 2AP
Kripkeho struktura je dána totální relací mezi stavy, která určuje jejich vzájemnou dostupnost.
To koresponduje právě s dostupností světů ve výše uvedené sémantice možných světů.
Formule může být pravdivá buď pouze v některých, nebo ve všech stavech, které
jsou s daným stavem v relaci .

3.1.3 Modální logiky
Ve výrokové logice je pravdivost libovolné formule závislá pouze na ohodnocení atomických
formulí. V predikátové logice 1. řádu se pravdivost formule vyhodnocuje pouze pro nějakou
interpretaci (přiřazení pravdivostních hodnot konstantám, proměnným a atomickým
formulím). V obou případech může být formule buď pravdivá nebo nepravdivá. Modální
logiky zavádí do vyhodnocování logických formulí neurčitost.
Definice 3.2: Pro množinu formulí AP jazyka predikátové logiky 1. řádu a dva modální
operátory ◊ a , potom pro modální logiky platí:
Pokud f ∈ AP, pak f je formulí modální logiky.
Pokud f a g jsou formule modální logiky, pak ¬f, f ∧ g a f ∨ g jsou také formulemi
modální logiky.
iii. Pokud f je formule modální logiky, pak f a ◊f jsou také formule modální logiky.
i.
ii.

Význam operátorů ¬, ∧ a ∨ je stejný ve výrokové logice. Význam operátorů ◊ a je ten, že
formule ◊f může být pravdivá (tj. nemusí být nutně pravdivá), formule f však pravdivá být
musí. Operátor ◊ se proto nazývá operátorem možnosti a operátor operátorem nutnosti. Pro
modální operátory platí vztah f ≡ ¬◊¬f.
Je tu zřejmá podoba s výše uvedenými teoriemi (sémantikou možných světů a Kripkeho
strukturou). Buď je formule pravdivá ve všech dostupných světech (tj. ve všech stavech, které
jsou v relaci s uvažovaným stavem) a potom je formule je nutně pravdivá. Pokud je formule
pravdivá jen v některém dostupném světě (tj. pouze v některých stavech, které jsou v relaci
s uvažovaným stavem), potom pravdivá být může.
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Modální logiky jsou rozděleny podle axiomatických pravidel. Dva základní axiomy, platné
pro všechny modální logiky vychází z Kripkeho struktury a jsou podle ní nazývány K axiomy
(Tabulka 3-1). Logický systém postavený na těchto dvou axiomech se pak nazývá K systém.
Označení Axiom
(K)
(f → g) → ( f → g)
(GEN)
f→ f

----

Název axiomu
Distribuční
Pravidlo nutnosti

Tabulka 3-1 Kripkeho axiomy modálních logik
První axiom je distribučním pravidlem k operátoru nutnosti, druhý axiom říká,že každá
pravdivá atomická formule je současně nutnou formulí. Uvedené axiomy jsou však slabé pro
vyjádření nutnosti a možnosti formulí, a proto byly navrženy další modální axiomatické
soustavy, vycházející z dalších axiomů, jejichž přehled je uveden v tabulce 3-2 (symbol R
znamená relaci z definice 3.1 a symboly označují u, v a w různé světy).
Označení
(D)
(T)
(4)
(5)
(B)
(C)

Axiom
f → ◊f
f→f
f→ f
◊f → ◊f
f → ◊f
◊ f → ◊f

Kripkeho struktura
∃u wRu
wRw
(wRv ∧ vRu) → wRu
(wRv ∧ wRu) → vRu
wRv → vRw
wRv ∧ wRx → ∃u(vRu ∧ xRu)

Název axiomu
Sériový
Reflexivita
Transitivita
Euklidovský
Symetrie
Konvergence

Tabulka 3-2 Axiomy modálních logik
Základní modální logika vznikne přidáním axiomu T do K systému. Tato logika je nazývána T
logika, někdy i M logika [Gar02]. Další logiky jsou kombinací K a T axiomů a dalších axiomů
uvedených v tabulce 3.2. Existují modální logiky KT4 (známá též pod označením S4), KT45
(též slabá S5), KT5 (S5) a KD45 (doxastická logika).
Dále bude uvedeno přehledově několik logik, které všechny vychází z logik modálních.

3.1.4 Epistemické logiky
Epistemické logiky se vztahují ke znalostem. Formule napsané v těchto logikách umožňují
vyjádřit, jaké kdo má informace o okolím prostředí. Například formule Kf, f ∈ AP, kde
symbolem K je označen tzv. epistemický operátor, vyjadřuje skutečnost, že agent má znalost
o pravdivosti formule f (tj. ví, že formule f je pravdivá). Formule K¬f naopak vyjadřuje
skutečnost, že agent má znalost o nepravdivost formule f (tj. ví, že formule f není pravdivá) a
konečně ¬Kf značí, že agent nemá žádnou znalost o pravdivosti formule f (nic o formuli f
neví).
Epistemický operátor K je variantou operátorů modální logiky. Operátoru nutnosti odpovídá
přímo epistemický operátor a operátoru možnosti negace epistemického operátoru pro
negovanou formuli.
Pro epistemické logiky rovněž platí axiomy modálních logik. Konkrétně pro standardní
epistemickou logikou platí axiomy slabé S5 modální logiky [HV02]. K tomuto systému lze
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uvést dvě poznámky. První se týká sémantiky axiomů 4 a 5. Axiom 4 v epistemické logice
vyjadřuje skutečnost, že pokud agent má znalost o nějaké formuli, potom má znalost o této
své znalosti (tzv. ‘pozitivní introspektiva‘). Naproti tomu axiom 5 (negativní introspektiva)
vyjadřuje, že agent si je vědom, že nemá žádnou znalost o pravdivosti příslušné formule.
Druhá poznámka se týká chápání axiomu D. V obecné modální logice vyjadřuje skutečnost,
že pokud je nějaká formule nutná (její ohodnocení je stejné ve všech dostupných světech),
potom je i možná (její ohodnocení je známo v některém z dostupných světů). Pokud
interpretace axiómu D vychází z definice operátoru možnosti jako ¬K¬f pak axiom D lze
popsat formulí Kf → ¬K¬f (tj. po úpravě ¬(Kf ∧ K¬f)) .
Epistematické logiky se obvykle uvádějí ve vztahu ke komunitám agentů a jejich společným
znalostem. Protože však k reprezentaci znalostí agentů bude v této práci použita BDI logika,
bude zmínka o epistemické logice v rámci společenství agentů jen velmi stručná.
Definice 3.3: Epistemický model pro multiagentní skupinu je (n+2)-tice M = (W, R1, R2, …,
Rn, L), kde W označuje množinu všech světů, L ohodnocení atomických formulí v těchto
světech a Ri relaci mezi světy pro agenta i, i ∈ 〈 1,…, n〉
Agentovy znalosti o formulích závisí na jejich ohodnoceních a na relacích R1 až Rn. Potom
označení Kif znamená že i-tý agent má znalost o pravdivosti formule f. Společná znalost
nějaké podskupiny agentů θ‘ = {1, 2, ..., r} ⊆ θ se vyjádří formulí J-Kθ’f (joint knowledge) a
společná znalost celé skupiny formulí C-Kf (common knowledge), případně M-Kf (mutual
knowledge).

3.1.5 Temporální logiky
Temporální logiky zavádí sadu operátorů, které vymezují platnost formulí z ohledem na čas.
Tyto operátory se vztahují k budoucnosti Ff (future, formule f bude platit někdy v budoucnu),
Gf (goal, formule f bude platit vždy v budoucnu), k minulosti Pf (previous, formule f platila
někdy v minulosti), Hf (history, formule f platila vždy v minulosti). V souvislosti s modálním
přístupem jsou varianty pro operátory nutnosti a možnosti dány ve vztahu k budoucnosti
(operátorem nutnosti je operátor G a operátorem možnosti operátor F), nebo k minulosti
(operátorem nutnosti je operátor H a operátorem možnosti je operátor P). Temporální logická
soustava přijímá pravidlo nutnosti, distribuční axiom a interakční axiomy.
Název axiomu
Pravidlo nutnosti
Distribuční
Interakční

Vzhledem k budoucnosti
f → Gf
G(f → g) → (Gf → Gg)
f → GPf

Vzhledem k minulosti
f → Hf
H(f → g) → (Hf → Hg)
f → HFf

Tabulka 3-3 Axiomy temporálních logik
Běžně bývají používány ještě další dva operátory. První pro časový úsek vymezující platnost
formule fUg (f until g) a druhý pro deklaraci platnosti formule v následujícím časovém
okamžiku Xf (in the next moment). Sémantika těchto operátorů bude podrobněji vysvětlena
při popisu CTL* v následující kapitole.
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3.1.6 CTL* a CTL
CTL*, resp.CTL (Computation Tree Logic) jsou označení pro logiky s větveným časem
(branching time), ve kterých se spojují přístupy modálních i temporálních logik (někdy bývají
zařazovány přímo do temporálních logik). Modální přístup umožňuje vyjadřovat možnosti
splnění nějaké formule z aktuálního stavu. Pokud je formule platná ve všech dostupných
stavech, pak je použit operátor A (always), který odpovídá operátoru nutnosti, pokud je
platnost formule zaručena pouze v některém z dostupných stavů, pak je použit operátor E
(exist), který odpovídá operátoru možnosti.
CTL* zahrnuje temporální operátory uvedené v minulé kapitole a je definována následovně.
Definice 3.4: CTL* je Kripkeho struktura M = (S, S0, R, L) s temporálními operátory F, G, X
a U a modálními operátory A a E
Na tuto definici navazují definice axiomů, inferenčních pravidel a pravidel konzistence CTL*.
Některé z těchto definic jsou uvedené dále, úplný popis CTL* je uveden například v [RG95].
Definice 3.5: Formule CTL* tvoří stavové formule a formule cesty.
Stavové formule jsou definovány takto:
•
•
•

Pokud AP je množina atomických formulí predikátové logiky 1. řádu, potom f ∈ AP je
stavová formule.
Jestliže f a g jsou stavové formule, potom ¬f, f ∧ g a f ∨ g jsou také stavovými formulemi.
Jestliže f je formule cesty, potom Ef a Af jsou stavové formule.

Pro formule cesty platí:
•
•
•

Jestliže f je stavová formule, potom je také formulí cesty.
Jestliže f a g jsou formulemi cesty, potom ¬f, f ∧ g a f ∨ g jsou také formulemi cesty.
Jestliže f a g jsou formulemi cesty, potom Ff, Gf, Xf a fUg jsou také formulemi cesty.

Stavové formule vyjadřují pravdivostní ohodnocení vzhledem k jednomu stavu, formule cesty
jsou platné pro nějakou cestu v Kripkeho struktuře.
CTL se liší od CTL* pouze tím, že formulemi CTL mohou být pouze stavové formule. To
znamená, že před každým temporálním operátorem musí být uveden modální operátor (tzv.
kvantifikátor cesty) A nebo E.
Příklady formulí CTL* a jejich význam jsou demonstrovány na následujícím obrázku.
f1=EF¬A
f2=¬AGB
f3=EXC

s1
L: A
¬B
C

s2
L: A
B
¬C
s3
L:¬A
¬B
C

s4
L:¬A
B
C
s5
L:¬A
¬B
¬C

Obrázek 3.2 Formule CTL* a jejich význam
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Na obrázku jsou tři atomické formule predikátové logiky 1. řádu {A, B, C}, 5 různých stavů
světa s1 až s5 a tři stavové formule f1, f2 a f3. Ty vyjadřují následující tvrzení (pro stav s1):
f1: ze stavu s1 existuje cesta, kterou lze dospět do stavu, ve kterém nebude platná formule A,
f2: ne na všech cestách vycházejících ze stavu s1 bude platná formule B,
f3: ze stavu s1 existuje cesta do stavu s platnou formulí C.
Nyní bude popsána sémantika CTL* (seznam axiomů CTL* je uveden v příloze A).
Definice 3.6: Cesta π je posloupnost stavů z množiny stavů, kde pro každé dva sousedící stavy
existuje relace R, π = (s0, s1 ,..., sn), s0, s1,..., sn ∈ S, ∀i(0 ≤ i < n, siRsi+1)
Nechť zápis πi označuje zbytek cesty π, který začíná i-tém stavu této cesty. Déle nechť zápis
M,s |= fs znamená, že stavová formule fs platí ve stavu s Kripkeho struktury M a podobně
nechť zápis M,π |= fp označuje platnost formule fp na cestě π Kripkeho struktury M.
Definice 3.7: Nechť f1, f2 jsou stavové formule, g1, g2 formule cesty, π cesta v Kripkeho
struktuře M a p atomický predikát, p∈ AP. Potom pro jednotlivé operátory platí následující
sémantické vztahy
(S1) M,s |= p
⇔
¬
⇔
(S2) M,s |= f1
M,s |= f1 ∨ f2 ⇔
M,s |= f1 ∧ f2 ⇔
(S3) M,s |= E g1 ⇔
M,s |= A g1 ⇔
(P1) M,π |= f1
⇔
¬
(P2) M,π |= g1
⇔
M,π |= g1 ∨ g2 ⇔
M,π |= g1 ∧ g2 ⇔
(P3) M,π |= X g1 ⇔
M,π |= F g1 ⇔
M,π |= G g1 ⇔
M,π |= g1 U g2 ⇔

p∈ AP
M,s |≠ f1
M,s |= f1 nebo M,s |= f2
M,s |= f1 a současně M,s |= f2
existuje cesta π ze stavu s taková, že M,π |= g1
pro každou cestu π ze stavu s platí, že M,π |= g1
s0 je prvním stavem cesty π a M,s0 |= f1
M,π |≠ g1
M,π |= g1 nebo M,π |= g2
M,π |= g1 a současně M,π |= g2
M,π1 |= g1
existuje konstanta k ≥ 0, pro kterou platí M,πk |= g1
pro všechna k ≥ 0 platí M,πk |=g1
existuje konstanta k ≥ 0, pro kterou platí M,πk |= g1
a současně pro 0 ≤ j ≤ k platí M,πj |= g2

Pozn.: V předcházejících vztazích je definován i význam operátorů uvedených v odstavci o
temporální logice.
CTL* se v současné době využívá například při verifikaci systémů i v aplikacích, ve kterých
je třeba modelovat časové konsekvence a dosažitelnosti stavů. V případě agentů je CTL*
východiskem pro v současnosti nejpopulárnější formální aparát, kterým je BDI logika.

3.1.7 BDI Logika
BDI (Beliefs, Desires and Intentions) logika je definována následovně:
Definice 3.8: BDI logika je Kripkeho struktura M = (W, (Sw, w∈W}, {Rw, w∈W}, L, B, D, I),
kde W je množina světů, Sw stavy světa w, Rw relace mezi stavy světa w, L ohodnocení
atomických formulí v každém stavu každého světa a B, D, I jsou relace mezi světy z množiny
W (B ⊆ W × W, D ⊆ W × W, I ⊆ W × W)
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Z definice je zřejmé, že na rozdíl od doposud uvedených logik jsou v BDI logice nahrazeny
jednoduché stavy strukturami (světy) z množiny světů W. Svět je dán stavy S a relacemi R a
vzhledem k nějakému aktuálnímu okamžiku má lineární minulost a stromově větvenou
budoucnost.
BDI logika zahrnuje operátory CTL a jejich sémantika je obdobná sémantice z definice 3.7.
Jediným rozdílem je, že uvedené vztahy se místo ke stavu s vztahují ke stavu některého ze
světů sw. BDI logika zavádí tři nové modální operátory pro vyjádření agentových mentálních
stavů, označované jako BEL, DES a INT. Definice jejich sémantiky je vyjádřena pomocí
relací mezi světy z definice 3.8.
Definice 3.9: Sémantika operátorů BEL, DES a INT pro stavovou formuli f, světy v, w ∈ W a
stavy sw, resp. sv světa w, resp. světa v, je v BDI logice definována takto:
(S4)

M,sw |= BEL(f)
M,sw |= DES(f)
M,sw |= INT(f)

⇔
⇔
⇔

∀ v (v,s,w)∈ B,
∀ v (v,s,w)∈ D,
∀ v (v,s,w)∈ I,

M,sv |= f
M,sv |= f
M,sv |= f

Jednotlivé operátory vyjadřují, že formule f je věrohodná (agent věří v její platnost), je přáním
agenta a je záměrem agenta ve stavu s světa w, pokud je platná ve všech korespondujících
stavech B, D a I dostupných světů v. Význam operátorů je ještě znázorněn na následujícím
obrázku.
w2

ABC

w3
wa,s
wb,s
(wa,s,wb)∈B

A¬B¬C

A¬BC

w1
BEL(A)
Obrázek 3.3 Formule BDI logiky a její význam
Formule A ve světě w1 je pro agenta věrohodná, protože je platná jak v tomto světě, tak i ve
stejném stavu všech ostatních dostupných světech podle relace B.
Axiomatická soustava BDI logiky je založena na axiomech CTL logiky a zahrnuje několik
pravidel pro nové operátory. Tyto axiomy jsou opět variantami axiomů modálních logik
z tabulek 3-1 a 3-2. Pro všechny tři nové operátory platí distribuční axiom a pravidlo nutnosti
z tabulky 3-1 (Tabulka 3-4).
Logika s touto axiomatickou soustavou (viz K systém v kapitole 3.1.3) má označení BDIK.
Pro jednotlivé mentální stavy jsou aplikované i ostatní axiomy z tabulky 3.2. Například pro
operátor zastupující agentovy představy je použita doxastická KD45 logika a pro ostatní
operátory KD logika. S těmito axiomy nese logika označení BKD45DKDIKD (Tabulka 3.5) a její
analýza je detailně provedena v [RG95].
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Název axiomu
B-K
D-K
I-K
B-Gen
D-Gen
I-Gen

Formální zápis
(BEL (f1 → f2)) → (BEL (f1) → BEL (f2))
(DES (f1 → f2)) → (DES (f1) → DES (f2))
(INT (f1 → f2)) → (INT (f1) → INT (f2))
|= f1 → |= BEL (f1)
|= f1 → |= DES (f1)
|= f1 → |= INT (f1)

Tabulka 3-4 Axiomy BDIK logiky
Název axiomu
B-D
B-4
B-5
D-D
I-D

Formální zápis
BEL(f) → ¬BEL(¬f)
BEL(f) → BEL(BEL(f))
¬
BEL(f) → BEL(¬BEL(f))
DES(f) → ¬DES(¬f)
INT(f) → ¬INT(¬f)

Tabulka 3-5 Axiomy BKD45DKDIKD logiky
Posledním zkoumaným problémem bude multimodální vztah mezi jednotlivými světy. Ze
strukturálního hlediska jsou dva světy buď identické (představují stejnou stromovou
strukturu), nebo jeden svět je podstromem druhého světa. Lze předpokládat, že reálně
uvažující agent bude zamýšlet dosažení pouze toho, o čem věří, že může být dosaženo.
Příslušné modely jsou pak známé pod pojmem realismy. Následuje stručné představení tří
z nich:
• Silný realismus. Je definován vztah mezi světy jako B ⊆sup D ⊆sup I. Operátor X ⊆sup Y je
definován jako ∀w∀s∀v((w,s,v) ∈ X) → ∃v‘((w,s,v‘) ∈ Y), kde v‘ je podsvět světa v.
Množina světů v dostupné relaci důvěry B je inkluzí ke světům dostupným relací přání D a
ta je inkluzí k množině světů dostupných relací záměrů I. Zároveň je zde strukturální relace
(dána příponou ‚sup‘ k operátoru inkluze) taková, že struktura světa z množiny D je
podstrom vzhledem k odpovídajícímu světu B a svět I je podstromem světa D. Význam
relací je takový, že pokud agent zamýšlí dosažení stavu ve světě z D, potom je tento stav i
v jednom ze zamýšlených světů I a existuje v něm cesta k tomuto stavu. Podobně platí
myšlenka pro věrohodné a chtěné struktury (ve smyslu přání, tedy pokud agent věří, že stav
může být dosažen, potom i touží jej dosáhnout).
• Realismus. Platí pro něj vztah I ⊆ D ⊆ B. U realismu jsou inkluze mezi světy dány
opačně. Strukturální relace je taková, že odpovídající stromy dostupné pro jednotlivé
mentální stavy mají stejnou strukturu. V realismu je vztah takový, že pokud je nějaký svět
záměrem agenta, potom je i jedním ze světů, které agent touží realizovat a všechny takové
světy jsou i reálně dosažitelné, nebo agent alespoň věří, že dosažitelné jsou.
• Slabý realismus je dán vztahy B ∩ D ≠ 0, D ∩ I ≠ 0, B ∩ I ≠ 0. Neudává striktně, že
některá z relací světů jednoho mentálního stavu musí být podmnožinou relace jiné, ale
předpokládá, že existují neprázdné průniky těchto relací. Dále u slabého realismu platí
vztahy INT(f) → ¬DES(¬f), INT(f) → ¬BEL(¬f) a DES(f) → ¬BEL(¬f). Tedy pokud agent
zamýšlí dosažení f, potom netouží po nedosažení f, resp. nevěří, že f nelze dosáhnout a
konečně přeje-li si agent f tak nevěří, že f nelze dosáhnout.
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Tímto končí pojednání o formálních logikách zaměřené na modelování inteligentních agentů.
Současně je tím vyřešena i první z etap uvedených na obrázku 3.1. Dále bude věnována
pozornost realizaci agenta založeného na popsaných principech BDI logiky.

3.2 Výpočetní nástroje pro BDI agenta
Od formálního modelu vede cesta k realizaci agenta přes výpočetní nástroje/modely
vycházející z BDI logiky. V této kapitole bude stručně představeno několik různých přístupů
s uvedením základních principů jejich činnosti.

3.2.1 Algoritmus podle Wooldridge
Jako první přístup k realizaci agenta bude uveden algoritmus, který navrhl Michael
Wooldridge [Woo00b]. Tento přístup vychází z předpokladu, že plán, podobně jako u
deliberativního agenta, je posloupnost akcí vedoucí k dosažení nějakého zvoleného záměru.
Záměr je vybrán na základě agentových přání podle aktuálního stavu prostředí. Ve zmíněné
literatuře je uvedeno několik variant racionalizace agentova jednání testováním dosažitelnosti
cíle, přehodnocováním plánu, filtrováním záměrů (jako u IRMA agenta), kontrolou, zda plán
odpovídá záměru a podobně. Základní algoritmus má následující jednoduchý tvar:
opakuj {

}

přijmi vjem z okolí
uprav vnitřní model prostředí
vyber záměr
sestav plán pro dosažení záměru
spusť plán

Uvedený algoritmus nelze chápat jako univerzální návod pro návrh agenta a již vůbec ne jako
jeho konkrétní realizaci. Jde pouze o ukázku možného přístupu k realizaci agenta jako entity
řízené nekonečným cyklem.

3.2.2 PRS architektura
Jako další přístup k realizaci BDI agenta je uvedena architektura PRS (Procedural Reasoning
system), jejíž blokové schéma je ukázáno na obrázku 3.4. Oproti doposud zmiňovaným
pojmům (představy, přání, záměry), pracuje PRS navíc s pojmem knihovna procesů
(aplikovatelných plánů). V této knihovně jsou uchovávány parciální plány, nazývané
procedurálními znalostmi, které jsou představovány posloupnostmi akcí transformujícími
systém z počátečního stavu do stavu cílového. Každý parciální plán má svou podmínku
spuštění, tělo (posloupnosti akcí) a má také definován konečný efekt na systém po jeho
úspěšném i neúspěšném vykonání. Celý proces rozhodování agenta je řízen interpretem.
Jednotka představ uchovává agentovy znalosti o prostředí a je aktualizována během činnosti
agenta při jeho styku s měnícím se prostředím. Podle stavu agenta jsou vybírána jeho přání a
pro tato přání je sestavován plán. Tato činnost odpovídá výše uvedenému algoritmu
výpočetního cyklu deliberativního agenta. Plán je však sestavován po částech a k dosažení
cíle je vytvořena řada parciálních plánů. Pokud je plán sestaven, je zahrnut také do záměrů
agenta a z knihovny procesů jsou pak interpretem vybírány jednotlivé procesy (parciální
plány) k realizaci.
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Přání

Knihovna procesů
Interpret

Představy

Záměry

Prostředí
Obrázek 3.4 Blokové schéma architektury PRS
Princip činnosti PRS bude ukázán na následujícím příkladě:
Příklad 3.2: Agent si uchovává znalost o stavu prostředí ve formě pěti formulí A,B,C,D,E.
Jeho cílem je dosažení stavu s platnou formulí E a jeho aktuální představa o stavu světa je
taková, že platí formule A a B. Agent má i jisté procedurální znalosti (parciální plány), které
jsou na obrázku označeny římskými číslicemi I až V. V horních kroužcích jsou uvedeny
podmínky (formule, které musí být platné) pro spuštění těchto plánů, v dolních kroužcích jsou
uvedeny výsledky po jejich provedení (formule, které pak budou platné). Některé parciální
plány vyžadují splnění dodatečných podmínek (podcílů), znázorněných na obrázku symboly
příslušných formulí s vykřičníkem.
ABD

ABD
A

D

B

D

B

B

A!

C!

A!

E

E

C

D

A!

E!

AB
E!

IV.
C!
AB
AB
C!

V.

AB
A!

IV.

ABDE
E

E

ABE
V.

ABC
C

Obrázek 3.5 Ukázka činnosti PRS (příklad 3.2)
Agent má k dosažení svého záměru (platné formule E) zdánlivě několik možností. Jednak
může vybrat některou z procedur I, II a ve stavu, kdy bude platná formule D, dosáhnout cíle
tím, že použije proceduru III. Ta však předpokládá platnost formule A, což již nemusí být
splněno – procedury I, resp. II sice zajistí platnost formule D, nezaručí však trvání platnosti
formule A. Použití procedury V by vedlo k platnosti formule C, která však není vstupní
podmínkou žádné další procedury a proto by systém nedosáhl požadovaného cíle. Jediný
možný plán tak spočívá ve volbě procedury IV, která startuje na základě platné formule B a
vyžaduje platnost formule C. Toho lze dosáhnout vyvoláním procedury V (ze zahájené
procedury IV), která rovněž vychází z platné formule B a protože její podcíl (platnost formule
A) je také splněn, bude po dokončení této procedury platná formule C. Po návratu do
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přerušené procedury IV lze tuto proceduru dokončit a dosáhnout cílového stavu – platnosti
formule E.
PRS byl úspěšně implementován v řadě reálných aplikacích (roboti a programoví agenti).
Podle stránek AIC (Artificial Intelligence Center) byl dokonce použit i pro detekování chyb
raketoplánů a v sondách pro vyhledávání ponorek. PRS je také výchozím systémem pro jiné
prostředky popsané dále v této práci.

3.2.3 Systém dMARS
Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole zahrnuje architektura PRS prvky BDI přístupu
k budování agentních systémů. Pokus o formální specifikaci této architektury byl učiněn v
[IKL98], kde byl navržen formální systém nazvaný dMARS (distributed Multi-Agent
Reasoning System).
Prvky systému dMARS lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří formule popisující
agentovy představy (znalosti). Druhou skupiny tvoří formule popisující agentovy cíle. Tyto
cíle mohou být externí, směrem k prostředí, nebo interní, směrem k vnitřním stavům agenta.
Poslední skupinou jsou plány. Plány, nebo také procedurální znalosti, jsou stejně jako u PRS
posloupnosti akcí, které transformují systém z nějakého stavu do stavu jiného. Struktura plánu
je tvořena následujícími částmi (položkami):
Název (anglicky)
Vyvolání
(Invocation)
Kontext
(Context)
Udržení cíle
(Maintance)
Tělo
(Body)
Úspěch/Neúspěch
(Success/Fail)

Popis
Plán může být vyvolán, pokud nastane spouštěcí událost. Pro každý
z plánů musí být tato událost definována; může to být přidání nebo
odstranění formule do modulu představ, přijetí zprávy nebo přijetí
nového cíle.
Kontext je formule, která musí být splněna, pokud má být plán
spuštěn na základě spouštěcí události. Plán je spuštěn, pokud
nastala spouštěcí událost a je splněna podmínka kontextu.
Pokud je tato položka definována, udává podmínku, při jejíž
platnosti trvá snaha o vykonání příslušného plánu. Pokud se
kdykoli v průběhu vykonávání plánu stane tato podmínka
neplatnou, plán končí neúspěchem a jeho instance je odstraněna.
Tělo plánu je posloupnost akcí. Akce je buď interní nebo externí.
Každý stav je buď stavem koncovým, nebo je možné z něj
pokračovat ve vykonávání plánu jednou nebo více větvemi.
Obojí je ve formě interní akce. Pokud jsou tyto položky uvedeny,
je příslušná akce provedena v případě úspěchu nebo selhání plánu.
Tabulka 3-6 Struktura plánu v systému dMARS

Uvedená struktura je platná pro všechny plány a používají ji procedury určené v systému
dMARS a pro sestavování plánů.
Na základě nějaké události, která nastane v systému, například při změně prostředí, nebo při
nějaké vnitřní události (například žádost o dosažení podcíle generovaná během vykonávání
aktuálního plánu), a na základě aktuálního stavu prostředí vybere systém dMARS nejprve
všechny plány, které je možné vykonat. Z těchto plánů pak vybere plán, který nejlépe
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vyhovuje záměru a pro tento plán vytvoří instanci. S instancí plánu se pak pojí pojmy uvedené
v tabulce 3-7.
Pokud je vytvořena instance plánu, je umístěna na vrchol zásobníku plánů. Pak se označí jako
aktivní, a začne se vykonávat. Pokud je nějaká akce jedním z listů plánu, pak se po jejím
vykonání dostane plán do koncového stavu a uspěje. Plán naopak neuspěje, pokud není
v koncovém stavu a současně není možné v aktuálním stavu prostředí pokračovat žádnou
z možných větví plánu. Pokud plán skončí, ať již úspěchem nebo neúspěchem, je vykonána
interní akce, která buď odebere tento plán z vrcholu zásobníku a poté pokračuje vykonávání
dříve přerušeného plánu z nového vrcholu zásobníku nebo vytvoří plán nový a jeho instanci
dá na vrchol zásobníku. .
Název (anglicky)
Plán (Original plan)
Prostředí (Environment)
Stav (State)
Možné výběry (Choices)
Větev (Branch)
ID (ID- identifier)
Stav (Status)

Popis
Plán, pro který byla instance vytvořena
Souvisí s unifikací proměnných ve formulích.
Aktuální stav plánu.
Možná pokračování aktuálního plánu - jsou to
větve původního plánu, kterými lze z daného stavu
prostředí pokračovat v plnění aktuálního plánu.
Jedna větev vybraná z výše uvedených možných
větví.
Identifikátor instance plánu.
Stav plánu (aktivní, nebo suspendovaný).

Tabulka 3-7 Pojmy související s instancí plánu v systému dMARS
Detailnější pojednání o systému dMARS je uvedeno v již zmíněné publikaci [IKL98]. Pro
tuto disertačním práci byl systém dMARS přínosem především v tom, že poskytl řadu
inspirativních myšlenek pro návrh systému T-Mass, který bude popsán v kapitole 7.

3.3 Implementační nástroje založené na agentních principech
Posledním krokem k realizaci BDI agentních systémů jsou implementační nástroje, které
vychází z agentních paradigmat. Tedy takové nástroje, které mají zabudované principy tvorby
báze znalostí, záměrů, přání a plánování.
Všechny dále uvedené nástroje jsou vytvořeny na základě jazyka JAVA. To jim umožňuje
využívat prostředky pro síťovou komunikaci i objektový přístup jazyka.

3.3.1 JAM
Jazyk JAM nepatří mezi příliš známé agentní implementační nástroje. Přesto je uveden jako
první, a to z toho důvodu, že velmi úzce kopíruje vlastnosti systému dMARS. Stejně jako
systém dMARS má tři části – znalosti, cíle a plán. Znalosti jsou zapsány ve formě faktů,
podobně jako u logického programovacího jazyka PROLOG. Místo jednoduchých predikátů
je možné definovat množiny faktů ve formě n-tic a fakty během agentovy činnosti vkládat,
rušit a měnit. Cíl je uveden opět ve formě n-tice a je to stav, kterého se agent snaží dosáhnout.
Během vykonávání plánu může být vyvolán podplán. Definice procedur v jazyku JAM je
podobná definicím procedur v systému dMARS. Obsahuje povinně cíl (GOAL), jméno, tělo a
nepovinně podmínku spuštění, kontext, efekt po vykonání plánu, efekt při selhání plánu a
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prioritu. Tělo plánu je tvořeno jednak JAM akcemi, tedy vkládáním, rušením a změnami
faktů, podmínkami ve formě testování stavu prostředí, iteracemi a větvením OR/AND (agent
musí dosáhnout buď jednoho z uvedených podcílů, nebo všech podcílů). Dále v něm lze
definovat primitivní akce jako metody a tím využívat veškerý komfort jazyka Java. Od
logického programování se „agentní“ programování v jazyku JAM liší tím, že v případě
neúspěchu plánu zůstává prostředí transformované a nový cíl je vybírán a plán k jeho splnění
je sestavován vzhledem k tomuto novému stavu prostředí. Více o jazyku JAM lze nalézt
v manuálu [HUB01].

3.3.2 JADE
JADE je dalším nástrojem pro tvorbu racionálních agentů. Není to přímo jazyk, ale knihovna
tříd pro jazyk Java, která vychází ze specifikací FIPA. JADE knihovna obsahuje prostředky
pro implementaci nástrojů popsaných v dokumentech FIPA a zahrnuje mimo jiné balíky tříd
pro vytváření agentních platforem, pro komunikaci v ACL jazyce, pro definování agentova
životního cyklu, pro adresáře služeb, atd. JADE je vhodným nástrojem pro implementaci
softwarových mobilních agentů a je dnes jedním z nejpopulárnějších prostředků pro jejich
realizaci.

3.3.3 ZEUS
ZEUS je nástroj pro vytváření multiagentních systémů. Zahrnuje možnosti reprezentace
znalostí, plánování, komunikace a sociálních vazeb. Je implementován v jazyku JAVA a jeho
silnou stránkou je vizualizace návrhu agentního systému. Multiagentní systém je vytvářen
hierarchicky ve třech vrstvách – definiční, sociální a organizační. Na definiční úrovni se
definují agenti, jejich znalosti, cíle, prostředky a schopnosti práce v systému. V sociální vrstvě
se určuje postavení agentů v sociální skupině, zahrnující znalosti o jiných agentech v této
skupině a informace o jejich dostupnosti. Organizační vrstva stanovuje způsob komunikace a
vyjednávání, strategie rozdělování úloh, apod.

3.4 Další nástroje pro návrh racionálních agentů
Přestože základním přístupem k návrhům modelů agentních a multiagentních systémů
popisovaným v této práci je přístup založený na BDI logice, je nutné poznamenat, že existují i
jiné přístupy - ve formě jazyků, knihoven, architektur i formálních výpočetních systémů. Dále
budou velmi stručně zmíněny tři z nich.
První přístup se nazývá BOID [DT02]. Vychází také z mentálních stavů BDI, ke kterým
přidává stav další, a to závazky (Obligations). BOID agent je postaven na nemonotónní
Reiterově logice odstranitelných formulí. Podle priorit jednotlivých mentálních stavů (BOID
⇒ představy, závazky, záměry, přání) jsou generovány platné formule s tím, že pravidla
s vyššími prioritami mentálního stavu jsou v případě konfliktu upřednostňována před pravidly
s nižšími prioritami. Má-li například agent závazek dosáhnout formule f, potom generovaná
množina znalostí neobsahuje záměr ani přání dosáhnout negace této ¬f. Tím je zabráněno
případným kolizím mezi jednotlivými mentálními stavy agenta. V dostupné literatuře však
není uveden operační model činnosti agenta BOID a není také známa žádná jeho konkrétní
realizace.
Další přístup spočívá ve využití Petriho sítí. Tyto sítě jsou známým nástrojem pro modelování
paralelních systémů a přinejmenším z tohoto důvodu by měly být vhodné pro realizaci či
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modelování multiagentních systémů. Petriho sítě by mohly být vhodným nástrojem i pro
řešení některých dílčích problémů, jako jsou komunikační protokoly nebo sdílení prostředků.
Závěrečná poznámka patří vztahu mezi agenty a objekty. Objektově orientované
programování a paradigmata objektů lze považovat za velmi užitečné pro budování modelů
(multi)agentních systémů, protože každého agenta lze do určité míry chápat jako objekt,
minimálně pro jeho principy zapouzdření a abstrakce. Proč agent není objektem a objekt
agentem se dá vysvětlit takto:
• Agent je proaktivní entita s vlastním jednáním v rámci systému a tato entita je
autonomní. Objekt sice také může získat schopnost autonomního jednání, zejména
pokud je instancí třídy odvozené od třídy vlákna, ale není to jeho charakteristická
vlastnost.
• Metody objektu mohou být volány bez toho, aby objekt z principu rozhodoval sám o
jejich provedení nebo odmítnutí. V případě agenta je však toto rozhodování plně pod
jeho svrchovanou kontrolou.
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4. Sociální aspekty v multiagentních systémech
Dosavadní část práce se zabývala agentními systémy, tj. systémy, ve kterých se nacházel
jediný agent. Nyní bude pozornost zaměřena na systémy, ve kterých pracuje současně více
agentů, a které se proto označují jako systémy multiagentní. Zatímco problematiku agentních
systémů bylo možné zjednodušeně vnímat jako problém strojového učení a řešení úloh,
multiagentní problematika přinesla do umělé inteligence zcela nová témata a s nimi
související problémy. Zejména se jedná o sociální témata, týkající se vytváření skupin na
základě společných zájmů. Aby agenti byli schopni spolupráce, musí mít prostředky pro
vzájemnou komunikaci. To znamená, že musí mít společný jazyk, společné vnímaní pojmů a
musí mít dána pravidla vzájemné komunikace. Právě zmíněná témata jsou náplní této a
následující kapitoly.

4.1 Multiagentní systém
Multiagentní systém MAS obsahuje minimálně dva agenty. Podrobná specifikace a definice
formálního modelu multiagentního systému mMAS s racionálními agenty bude uvedena
později, pro účely této kapitoly bude použita symbolická reprezentace obdobná reprezentacím
uvedeným v kapitole 2. Množina všech agentů v systému bude označena symbolem Θ = {θ1,
θ2,…, θn}. Každý agent θ může vykonávat akce χ ∈ Bθ z množiny všech svých možných akcí
Bθ a sestavovat plány své činnosti πθ = (χ1, χ2,…, χn) ∈ ∏ , χ1, χ2 ,…, χn ∈ Bθ. Symbolem ∏
je označena množina všech možných plánů. Prostředí se nachází ve stavu e z množiny všech
možných stavů E, e ∈ E. Funkce Φ transformuje prostředí vykonáním akce B × E → E a Κπθ
je ohodnocení prostředí agentem θ a má formu reálného čísla, Κπθ: (∏ × Θ) × E → ℜ.

4.1.1 Kooperativní, kompetitivní a kolaborativní agenti
Agenti mohou současným působením v systému navzájem ovlivňovat svoje chování. Činnost
jednoho agenta může být buď v souladu se záměry jiného agenta, nebo tyto záměry nijak
nenarušovat, nebo dokonce působit proti nim. Extrémními příklady pro dva agenty, θ1, θ2 ∈ Θ
jsou agenti
•

čistě kooperativní - mají společné cíle, ∀e(Κ(θ1, e) = Κ(θ2, e)), e ∈ E

•

čistě kompetitivní, pokud mají protichůdné cíle, ∀e(Κ(θ1, e) = −Κ(θ2, e)), e ∈ E

Při použití hodnocení, které je symetrické kolem nuly (např. <-1, 1>), je ohodnocení každého
stavu tohoto prostředí pro kooperativní agenty stejné a pro kompetitivní agenty opačné.
Kooperativní agenti působí v souladu a každá akce, která je vykonána jedním agentem je
v souladu se záměry druhého agenta. V případu kompetitivních agentů jde snaha jednoho
agenta k dosažení jeho cíle přímo proti snaze agenta druhého.
Častější jsou však případy, kdy agenti mají své partikulární zájmy, které sice nejsou stejné,
ale nejsou ani v přímém rozporu se zájmy ostatních agentů. Během činnosti agentů pak může
docházet k souladu nebo kolizím jejich záměrů.
V dalším textu této práce bude zaměřena pozornost především na agenty kooperativní, tedy na
agenty, kteří se snaží těžit ze vzájemné spolupráce. Dříve však bude uvedeno několik
potřebných pojmů z teorie her.
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4.2 Teorie her v multiagentním systému
Prvním pojmem, který je potřeba definovat je pojem strategie agenta.
Definice 4.1: Strategie S agenta θ udává, která akce z bází akcí B bude vykonána v reakci na
aktuální stav e prostředí E, tj. Sθ: E → B
Definice strategie se na první pohled velmi podobá definici formálního modelu reaktivního
agenta. U tohoto agenta však následná akce vyplývala automaticky z ohodnocení prostředí,
kdežto v případě teorie her pro multiagentní skupiny je strategie volena z množiny strategií
agentem podle jeho vlastního rozhodnutí. Dále bude definována strategie skupiny
Definice 4.2: Strategie SΘ skupiny agentů Θ = (θ1, θ2 … θn) je n-tice SΘ = (Sθ1, Sθ2, …, Sθn),
kde Sθi jsou strategie agentů θi , 1≤ i≤ n
Nejjednodušší situace nastává, když si každý agent volí svou strategii bez ohledu na strategie,
které si zvolili ostatní agenti. Pak je zřejmě jeho záměrem zvolit takovou strategii, která je pro
něho optimální. Pokud existuje strategie, která je pro agenta nejlepší nezávisle na strategiích
zvolených ostatními agenty, je tato strategie nazývána dominantní strategií. Racionální agent
pak vždy volí tuto dominantní strategii.
Dominantní strategii lzi nalézt například v problému známém pod názvem vězňovo dilema
(Prisoner’s dilema).
Příklad 4.1: Dva agenti A (např. Alice) a B (např. Bob) byli chyceni nedaleko místa loupeže a
oběma hrozí za tento čin deset let vězení. Oba jsou vyslýcháni zvlášť a je jim řečeno, že když
se přiznají, bude jim přiznána polehčující okolnost a dostanou jen pět let. Když se nepřiznají,
dostanou stejně rok vězení za to, že u nich byl nalezen ukradený prsten. Pokud se však přizná
jen jeden z nich a bude svědčit proti druhému, bude za to propuštěn. Následující tabulka
udává možnosti pro oba agenty.
Alice se přizná

Alice se nepřizná

Bob se přizná

A = -5; B = -5

A = -10; B =0

Bob se nepřizná

A = 0; B = -10

A = -1; B = -1

Tabulka 4-1 Vězňovo dilema
Je zřejmé, že výsledek strategie jednoho agenta nezávisí na zvolené strategii druhého agenta
(pro Boba je výhodnější se přiznat, nezávisle na tom, co udělá Alice a totéž platí pro Alici) a
proto v tomto případě existuje dominantní strategie pro oba obviněné.
Druhý příklad demonstruje situaci, kdy dominantní strategie neexistuje.
Příklad 4.2: Alice a Bob mají prodejny s hudebninami a vzájemně si konkurují. Pokud budou
prodávat stejné zboží (CD a kazety), předpokládají, že budou mít stejné zisky – polovinu
celkového zisku. Pokud budou prodávat různé zboží, bude prodejce CD mít zisk 8 (8000,-Kč
týdně) a prodejce kazet 6 (6000,-Kč týdně). Rozdělení zisku podle strategií je ukázáno na
následujícím obrázku.
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Alice prodává kazety

Alice prodává CD

Bob prodává kazety A = 3; B = 3

A = 8; B = 6

A = 6; B = 8

A = 4; B = 4

Bob prodává CD

Tabulka 4-2 Rozdělení zisku podle strategií
Dominantní strategií není prodávat CD, protože pokud by druhý prodával také CD, bylo by
pro prvního výhodnější prodávat naopak kazety. Obdobně je tomu i pro volbu strategie
prodávat kazety, která opět není dominantní, protože v případě rozhodnutí druhého prodávat
kazety by bylo výhodnější prodávat CD.
Pokud agenti znají navzájem své strategie, mohou volit své strategie, které jsou nejlepšími
reakcemi na známé strategie ostatních agentů. Na tomto principu je postavena Nashova
rovnováha (Nash equilibrium):
Definice 4.3: Strategií skupiny SΘ = (Sθ1, Sθ2,…, Sθn) je Nashova rovnováha, pokud každá ze
strategií Sθi je nejlepší individuální strategií příslušného agenta vzhledem ke strategiím
zvoleným ostatními agenty (Sθ1… Sθi-1, Sθi+1 … Sθn)
Postačující podmínkou pro Nashovu rovnováhu je existence dominantní strategie pro každého
agenta skupiny. Strategií skupiny je pak množina dominantních strategií.
V příkladu 4.1 je ale zřejmé, že volba dominantní strategie není pro oba obviněné nejlepším
řešením. Kdyby oba svou účast na loupeži zapřeli, pak by jejich tresty byly výrazně nižší.
K tomu by však museli svá jednání koordinovat a pro tuto koordinaci by museli mít možnost
spolu komunikovat.
Obecně proto platí, že k tomu, aby agenti mohli volit strategie vedoucí k optimálnímu zisku
celé skupiny, musí svá jednání koordinovat, a proto musí spolu komunikovat a mít i vůli
jednat ve prospěch této skupiny.

4.3 Racionální agent v multiagentní skupině
4.3.1 Společné znalosti, cíle a záměry
Ve třetí kapitole byly stručně popsány základní principy BDI logiky. Byly zde uvedeny
formule, které vyjadřovaly, že agent věří v platnost nějakých dalších formulí a že má přání
nebo záměr dosáhnout platnosti nějakých jiných formulí.
Nyní bude tento popis rozšířen o zápis formulí pro skupinu agentů. K identifikaci agenta, ke
kterému se příslušná formule mentálního stavu vztahuje, budou používány zápisy ve tvaru
Bel(θ, f), Des(θ, f) a Int(θ , f). Z principu sociálních skupin lze očekávat, že skupina agentů
Θ může mít společné mentální postoje. Proto bude zaveden zápis M-Bel(Θ, f), M-Des(Θ, f),
M-Int(Θ, f) (M jako ‚mutual‘) pro společnou a vzájemnou znalost/přání/záměr skupiny.
Všichni agenti dané skupiny mají společný mentální postoj vyjádřený danou formulí a
současně všichni vědí o tomto společném postoji. Problematika společné znalosti z pohledu
jednoho agenta je pak podrobně popsána ve [Woo00b].
Nyní bude problém kolektivního mentálního stavu demonstrován pro agentovy představy,
stejné principy lze použít i pro zbývající dva mentální stavy.
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Nechť dva agenti θ1 a θ2 mají společnou znalost – věří že platí formule f, což lze zapsat
formulemi Bel(θ1, f) a Bel(θ2, f). Oba agenti rovněž vědí o druhém, že věří v platnost formule
f, což lze popisují formule Bel(θ1, Bel(θ2, f)), Bel(θ2, Bel(θ1, f)). Dále lze pokračovat
formulemi Bel(θ1, Bel(θ2, Bel(θ1, f))), atd. Pro zjednodušení je zaveden zápis E-Bel
(Everyone believes) a jeho význam je definován jako E-Bel(Θ, f) = def∀θ ∈ Θ → Bel(θ, f).
Pro znalost o znalostech ostatních členů se použije zápis E-Belk(Θ, f) = E-Bel(Θ, f), pro k = 1
a E-Belk(Θ, f) = E-Bel(Θ, E-Belk-1(Θ, f)). Pak sdílená představa skupiny M-Bel(Θ, f) =
def
∧k>0(E-Bel(Θ, f)).
Společné mentální postoje jsou základem pro vytváření dohod a koalic. Skupinu agentů pak
tvoří agenti, kteří přijmou jisté závazky a obecná pravidla (normy) skupiny a těmi se pak při
své činnosti řídí. Před podrobnějším popisem těchto závazků a norem bude uvedeno několik
poznámek k motivům spolupráce agentů ve skupině.

4.3.2 Kolaborativní racionální agenti
Spolupracující agenti musí mít schopnost vzájemné komunikace, jejíž principy budou
podrobněji popsány v páté kapitole. Komunikace umožňuje agentům koordinovat individuální
jednání a hledat společné strategie pro dosažení cílů, které jsou v jejich společném zájmu.
K tomu, aby agenti mohli spolupracovat, musí však mít i povědomí o tom, jak se mají ve
svazku agentů chovat. Ve svých bázích znalostí musí mít uložena základní pravidla
spolupráce a samozřejmě musí být schopni plánovat své činnosti. Následující lemma uvádí
podmínku spolupráce racionálních agentů.
Lemma 4.1 Racionální agent vstupuje do závazku spolupráce s jinými agenty pouze tehdy,
pokud z této spolupráce očekává zisk.
Nechť dva agenti θ1 a θ2 vykonávají plány πθ1 a πθ2. Oba plány jsou vykonávány současně a
prostředí se transformuje z počátečního stavu e do stavu e’ = Φ π(e, {πθ1, πθ2}). Po provedení
plánů je ohodnocení prostředí pro agenta θ1 dáno vztahem Κθ1(e’) = Κθ1(Φ π(e, {πθ1, πθ2})).
Každý agent vytváří svůj plán podle svých znalostí o stavu systému, může však vzít do úvahy
i plány jiných agentů, pokud tyto plány zná. Pro vyjádření agentovy představy o ohodnocení
stavu prostředí po provedení plánu πθ1 bude použit zápis Bel(θ1, Kθ1(Φ π(e, πθ1)). V případě,
že agent θ2 ví o zamýšleném plánu prvního agenta, navrhne plán πθ2 tak, aby byl jeho zisk co
největší (tj. aby hodnota ohodnocení prostředí byla co nejmenší), což v zápisech BDI formulí
vypadá následovně: Bel(θ2, minπθ2(Kθ2(Φ π(e, {πθ1, πθ2}))) → Int(θ2, Φ π(e, {πθ1, πθ2})).
Poslední formuli lze vyjádřit slovy: „Pokud agent θ2 věří, že se prostředí dostane provedením
plánu πθ2 současně s plánem πθ1 agentem θ1 do (z jeho pohledu) nejvýhodnějšího stavu,
potom je tento stav záměrem agenta θ2“.
Pokud agenti sjednávají spolupráci, potom (Lemma 4.1) musí být tato spolupráce pro oba
výhodná. Dohodou agenti buď dosáhnou lepšího stavu prostředí, než by dosáhli samostatnou
a nekoordinovanou činností, nebo dosáhnou kompromisu při případném konfliktu zájmů. Pro
ilustraci předpokládejme tři stavy prostředí dosažitelné ze stavu e a to es = Φ(e, πθ1) pro
jediného agenta v systému, em = Φ π(e, {πθ1, πθ2}) pro dva nespolupracující agenty v systému,
a ec = Φ π(e, {πθ1’, πθ2’}) pro dva agenty s dohodnutou spoluprací/kompromisem. Podmínky
spolupráce/kompromisu na základě dohody jsou:
Spolupráce:
Kompromis:

Kθ1(ec) > Kθ1(em) ≥ Kθ1(es)
Kθ1(es) > Kθ1(ec) > Kθ1(em)
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Spolupráce/kompromis se může týkat:
•

Sdílení cílů: Agenti mohou zaměřit svou činnost na dosažení cílů, které by pro ně
samotné byly nedosažitelné, nebo mohou své cíle modifikovat tak, aby nebyly v rozporu
s cíli jiných agentů.

Příklad 4.3: V situaci, kterou řešil PRS ve třetí kapitole (příklad 3.2), neměl agent znalost o
dosažení platnosti formule A (kterou se podmiňovalo vykonání procedurálních znalostí III a
V). Agent (A) ve skupině by však mohl vyjednat spolupráci s jiným agentem (B) schopným
zajistit dosažení stavu s platnou formulí A, například výměnou za vykonání nějakého jiného
parciálního plánu, který původně agent (A) neměl vůbec v úmyslu vykonat.
•

Sdílení prostředků: Prostředek s výlučným přístupem může být v jednom okamžiku
používán jen jedním, nebo omezeným počtem agentů. Problém sdílení prostředků se
vyskytuje například při návrhu operačních systémů, v distribuovaných aplikacích apod.
Koordinace sdílení prostředků agenty vede v případech konfliktů ke zvýšení efektivity
práce skupiny.

•

Poskytování informací: Agent má většinou omezené znalosti o stavu prostředí avšak tyto
znalosti výrazně přispívající k jeho racionálnímu chování. Proto výměny znalostí mezi
agenty mohou být význačným přínosem pro práci celé skupiny.

Uvedené činnosti vymezují oblasti možné spolupráce agentů. Požadavky na sdílení cílů a
výměnu informací vedou k dohodám (závazkům) o spolupráci, požadavky na sdílení
prostředků vedou k dohodám (závazkům) o kompromisu.

4.3.3 Závazky
Prostřednictvím závazků vyjadřují agenti vůli spolupracovat. Závazkem stvrzuje jeden agent
druhému, že přijal nějaký mentální postoj a že jeho záměrem je tento mentální postoj
udržovat. Obecně agent, který závazek přijal, má vykonat nějakou službu, kterou po něm žádá
jiný partner. Tato služba může být podmíněná stavem prostředí, tj. agent se může zavázat, že
slíbený úkon vykoná pouze tehdy, pokud nastane určitý stav prostředí.
Pro formulaci závazku a jeho formálního vyjádření budou brány v úvahu dvě BDI formule, fp
a fe , které budou pro agenta znamenat podmínku trvání závazku fp, po kterou je agent zavázán
mít přání fe. Potom bude závazek definován následovně.
Definice 4.4: Závazek agenta θ2 vůči agentovi θ1 je dvojice BDI formulí (fp, fe) a značí se
Obl(θ1, θ2, (fp, fe)). Její význam je definován jako Obl(θ1, θ2, (fp, fe)) = Des(θ2, Des(θ2, fe)U
Bel(θ2, ¬ fp) ∧ Bel(θ1, Des(θ2, Des(θ2, fe)U Bel(θ2, ¬ fp)))
Agent θ2 přijal závazek, že jeho přáním bude snaha o dosažení platnosti formule fe a že toto
přání bude mít po dobu platnosti formule f. Agent θ1 ví, že tento závazek je agentem θ2 přijat.
O sjednání závazku mají oba agenti společnou znalost M-Bel({θ1, θ2}, Obl(θ1, θ2, (fp, fe))).
Agenti mohou přijímat následující tři typy závazků:
• Dosažení cíle: fp = ¬fe, Obl(θ1, θ2, (¬fe, fe)) = Des(θ2,Des(θ2, fe)U Bel(θ2,¬fp)). Agentův
závazek je dosáhnout stavu platnosti formule fe a závazek potom končí. Například agent
může přijmout závazek nalezení protiopatření na jisté riziko a tento závazek trvá tak
dlouho, dokud toto protiopatření nenalezne.
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•

Status Quo: fp = true , Obl(θ1, θ2, (true, fe)) = Des(θ2, Des(θ2, fe)) = Des(θ2, fe). Agentův
závazek trvá a je jím udržení platnosti formule fe. Takovým závazkem může být slib
jednoho agenta informovat druhého, pokud zjistí riziko.

•

Obecně podmíněný: Obl(θ1, θ2, (¬fa, fb)) = Des(θ2, Des(θ2, fb)U Bel(θ2, ¬fa)). Obecný
případ, kdy jedna formule podmiňuje platnost dosažení druhé. Například agent přijme
závazek hledat odpověď na nějakou otázku, dokud není druhým agentem informován, že
tato odpověď byla akceptována.

Ve většině případů jsou mezi agenty sjednávány závazky podmíněné. Výjimku tvoří normy
skupiny.

4.3.4 Normy
Norma je závazek společně přijatý a dodržovaný v rámci skupiny. Podrobné pojednání o
principech norem a jejich aplikací v multiagentních skupinách je uveden například v článku
[LLI02]. V tomto textu bude norma definována jako množina BDI formulí, které společně
sdílejí agenti v rámci skupiny.
Definice 4.5: Pro skupinu agentů Θ existuje množina BDI formulí N, které jsou normami této
skupiny: Norm(Θ, N) = ∀θ1, θ2 ∈ Θ ∀f ∈ N(θ1 ≠ θ2 → Obl(θ1, θ2, (true, f)))
Každý agent je zavázán všem ostatním agentům skupiny závazkem typu Status quo. Každý
agent skupiny respektuje platnost formulí v množině N, přeje si dosažení jejich platnosti,
pokud platné nejsou a pokud platné jsou pak koná tak, aby jejich platnost zůstala zachována.
Sociální skupinu agentů lze tedy definovat i tak, že je dána normami a agenty, kteří tyto
normy sdílí po celou dobu své existence v této skupině.
Skupiny lze kategorizovat podle výše uvedených důvodů zájmu o spolupráci agentů, tj. na
skupiny se sdílením cílů, prostředků a s poskytováním informací.
Jak již bylo uvedeno, veškerá spolupráce agentů v multiagentním systému je podmíněna
schopností komunikace. Tímto problémem se zabývá následující kapitola.
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5. Komunikace
Akce, které agent vykonává transformují stav prostředí. V multiagentní systému však tvoří
agentovo okolí i ostatní agenti, kteří se nachází v tomto systému. Z hlediska agenta je proto
každý agent pouze dalším prvkem systému vůči kterému může působit – vykonávat akce.
Podobně jako v případě neagentních prvků okolí, může být agentovým záměrem změnit
vnitřní (mentální) stav jiného agenta. Obecně se rozlišují dva přístupy, kterými může agent
mentální stav jiného agenta změnit.
• Nepřímé ovlivnění: Agent nepůsobí přímo na jiného agenta, ale mění stav jeho okolí tak,
aby ten při kontaktu s tímto okolím změnil svůj postoj žádaným směrem.
• Přímé ovlivnění: Agent působí na jiného agenta přímo a jediným možným způsobem
tohoto ovlivnění je komunikace.
Důvodů ke komunikaci může mít agent několik. Například v [PWA03] je uvedeno šest
základních typů dialogu.
• Dotazování: Agent hledá nějakou informaci a dotazuje se jiného agenta, o kterém věří, že
mu tuto informaci může poskytnout.
• Hledání informace: Agenti společně pátrají po informaci, která není známá žádnému
z nich.
• Přesvědčování: Agent se snaží přesvědčit jiného agenta, aby přijal některé z jeho záměrů.
• Vyjednávání: Agenti vyjednávají o podmínkách sdílení prostředků, nebo o poskytnutí
služeb tak, aby všichni zúčastnění dosáhli maximálního zisku.
• Porada: Cílem porady je nalézt řešení problému, které je v zájmu všech zúčastněných.
Agenti poskytují své znalosti a schopnosti a usnáší se na dalším postupu.
• Eristický dialog: Eristický dialog je dialog, během kterého si agenti vyměňují expresivně
informace za účelem dosažení svých záměrů. Tyto informace nejsou ani logickou
podporou argumentu, ani vyjednáváním či dotazováním. Typickým takovým dialogem je
hádka.
Vlastní komunikace je proces, během kterého si dva nebo více agentů vyměňují informace ve
formě elementárních komunikačních zpráv, tzv. řečových aktů (speech acts nebo také
performative utterances). Každá elementární zpráva má odesílatele, příjemce, obsah a
informaci o typu, který určuje význam obsahu zprávy. Otázka, nabídka, zamítnutí či
informování představují tyto typy. Pokud například probíhá dialog mezi agenty θ1, θ2 ∈ Θ a
význam formule f je ‘teplota vzduchu v pokoji je 20 – 30°C’, potom pro zprávy různých typů,
Inform(θ1, θ2, f), Ask(θ1, θ2, f), a Request(θ1, θ2, f) je význam stejného obsahu zprávy f zřejmě
rozdílný.
Pokud agent chce komunikovat, musí mít schopnost nalézt partnera vhodného pro záměry,
které hodlá touto komunikací dosáhnout. Řešení nastíněného problému může vycházet
z nástrojů, které jsou již nyní využívány pro distribuované systémy, jako například vysílání
(broadcasting) nebo nástěnky. Jiné přístupy nabízí výsledky bádání přímo v oblasti agentních
systémů. Hledání vhodného partnera pro komunikaci může být řešeno například přes adresáře
služeb, nebo adresáře agentů, přítomných na agentních platformách, jak bylo naznačeno u
FIPA architektury. Dále lze využít speciálních agentů pro zprostředkovávání komunikace
nebo pro vyhledávání služeb, kteří se nazývají mediátoři, brokeři, nebo facilitátoři.
Posledním známým přístupem jsou sociální modely. Komunikace v sociálních modelech je
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založena na vysílání požadavku uvnitř skupiny a teprve v případě neúspěchu se požadavek
vysílá i k ostatním skupinám v systému.
Posledním tématem agentní komunikace jsou interakční protokoly. Tyto protokoly udávají
pravidla komunikace mezi agenty. Komunikační protokoly se liší podle druhu komunikace a
částečně kopírují rozdělení typů dialogu uvedené výše. Při vyjednávání o prostředcích nebo o
nabídce služeb bude komunikační protokol vycházet z principů dražeb. Pro hledání partnera,
který je schopen a ochoten vyhovět nějaké žádost, je určena kontraktní síť (CNP, Contract
Net Protocol). Pro rozhodování o koordinaci postupů v multiagentní skupině je vhodné
použít protokolů hlasování. Dalším typem komunikace je argumentace, kdy agenti podporují
svoje argumenty proti argumentům jiného agenta.
Metodám navazování komunikace a interakčním protokolům jsou věnovány podkapitoly 5.2
a 5.3. Předtím však budou stručně popsány principy nejpoužívanějších komunikačních
jazyků.

5.1 Komunikační jazyky
Každý komunikační jazyk pro komunikaci agentů je, stejně jako všechny ostatní jazyky, dán
abecedou, syntaxí a sémantikou.
V současné době je hlavním jazykem pro komunikaci agentů ACL (Agent Communication
Language). ACL vychází z jazyka KQML (Knowledge Query Manipulation Language), řeší
některé nedostatky, kvůli kterým býval KQML kritizován a jeho standardizace je uvedená ve
specifikacích FIPA. Dále je uveden stručný popis obou jazyků včetně popisu významů
položek, které zprávy v těchto jazycích obsahují.

5.1.1 KQML
Definice KQML je uvedena ve [FWW93]. Zpráva v KQML je struktura se syntaxí podobnou
syntaxi jazyka LISP. Vyjadřuje jeden řečový akt, který se liší podle typu (dotaz, nabídka,
otázka, souhlas, odmítnutí a podobně). Prvky zprávy jsou uvedeny v tabulce 5.1 a úplný
seznam jednotlivých typů pak v příloze B.
Každá zpráva KQML se skládá z identifikátoru určujícího o jaký řečový akt se jedná, a dále
následují jednotlivé prvky zprávy - dvojice ve tvaru identifikátor (klíčové slovo) a obsah.
Syntax zprávy je tedy následující
( Identifikátor { : Identifikátor Hodnota}* )
V případě předávání informace mezi dvěma agenty, může konkrétní zpráva vypadat například
takto:
(inform
:sender (agent-identifier :name i)
:reciever (agent-identifier :name j)
:content
"weather(today,raining)"
:language Prolog
)
Agent i informuje agenta j o faktu, že dnes prší a tuto informaci předal jako predikát v jazyce
Prolog. Struktura zprávy i význam jednotlivých parametrů jsou zřejmé z tabulky 5-1.
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Za poznámku stojí fakt, že mezi typy komunikačních zpráv se nachází i takové, které s vlastní
komunikací nemají mnoho společného. Vztahují se například k práci s databází (Virtual
Knowledge Base, VKB). Typy zpráv insert, resp. delete vkládají, resp. ruší znalosti do/ve
VKB. Jiné typy zpráv (například typ register) se zase vztahují k síťovým službám. Právě
takové typy, které nemají pravý význam řečového aktu, jsou jedním z problémů i terčů
kritiky KQML.
Klíčové slovo
:content
:force
:in-reply-to
:language
:ontology
:receiver
:sender

Obsah / Význam
Obsah zprávy
Typ zprávy
Kód zprávy, na kterou je tato zpráva odpovědí
Jazyk obsahu zprávy
Ontologie, specifikace obsahu
Adresa příjemce
Adresa odesilatele

Tabulka 5-1 Prvky zprávy v KQML

5.1.2 ACL
Struktura zprávy v ACL je podobná struktuře zprávy v KQML a skládá se z prvků uvedených
v následující tabulce (standard FIPA SC00061G):
Parametr
Performative
Sender
Receiver
Reply-to
Content
Language
Encoding
Ontology
Protocol
Conversation-id
Reply-with
In-reply-to
Reply-by

Význam
Typ zprávy
Identifikace odesilatele
Identifikace příjemce
Identifikace agenta, který má obdržet
odpověď na tuto zprávu
Obsah zprávy.
Jazyk obsahu zprávy
Specifikace kódování obsahu
Ontologie
Interakční protokol
Identifikátor konverzace
Identifikátor, kterým má být označena
odpověď na zprávu
Identifikátor odpovědi
Časové vymezení (do kdy agent čeká
odpověď na svoji zprávu)
Tabulka 5-2 Prvky zprávy v ACL

V ACL jsou řečovými akty pouze takové zprávy, jejichž typy (performatives) odpovídají
řečovým aktům tak, jak jsou obecně chápány. Proto pro každý z těchto aktů může existovat

38

formální zápis vyjadřující jeho efekt na komunikačního partnera. Způsob zápisu ACL zprávy
a formální definice komunikačního aktu je ukázán opět na příkladu předávání informace mezi
dvěma agenty:
(Inform
Sender (agent-identifier :name i)
Reciever (agent-identifier :name j)
Content
"weather(today,raining)"
Language Prolog
)
Syntax zprávy i význam jednotlivých parametrů jsou opět zřejmé z tabulky (Tabulka 5-2).
Pouze pojem ontologie zaslouží bližší upřesnění, které bude poskytnuto v následující kapitole.
Každý typ zprávy má ve standardu FIPA (FIPA SC00037J) určenu podmínku použití
(Feasible Precondition, FP) a dopad na mentální stav příjemce, nazývaný racionální efekt
(Rational Effect, RE). K demonstraci bude opět použit příklad předávání informace mezi
dvěma agenty (agent i předává agentu j informaci φ.):
〈 i, INFORM(j,φ) 〉
FP: Biφ ∧ ¬Bi (Bj fjφ ∨ Uj fjφ )
RE: Bjφ
V zápisu těchto položek jsou použity následující formální notace:
Biφ
agent i věří, že platí informace/formule φ
agent i si není jistý, zda platí informace/formule φ
Uiφ
Bj fjφ ≡ Bjφ ∨ Bj¬φ
Uj fjφ ≡ Ujφ ∨ Uj¬φ
Podmínkou použití typu INFORM je tedy skutečnost, že agent i věří v platnost informace /
formule φ a nevěří, že by agent j měl povědomí o stavu platnosti této formule, o kterém jej
míní informovat. Racionálním efektem, tedy efektem na mentální stav agenta j je skutečnost,
že agent j bude věřit v platnost formule φ.
Obdobné formální konstrukce se používají i pro všechny ostatní typy zpráv.

5.1.3 Ontologie
Termín ontologie se původně používal výhradně ve filozofii a to pro označení učení o bytí a
jeho všeobecných zásadách. V souvislosti s vývojem databází došlo k posunu významu tohoto
slova – začalo se používat pro souhrnné označení všech možných metod získávání znalostí
z dat a byla navržena řada jeho různých definic. Pro účely této práce vyhovuje nejlépe
Gruberova definice [Gru93]: Ontologie je formální, explicitní specifikace vyjádření konceptu
zprávy. Ontologie tedy udává význam symbolů ve zprávě.
Použijme znovu příklad uvedený v předcházející podkapitole, uvažujme jazyk PROLOG a
predikát weather(today, raining). V predikátu jsou uvedeny dva termy, jeden na doméně
udávající čas a druhý na doméně množiny možných stavů počasí. Tento zápis je dostatečný,
pokud agenti i a j mají společné chápání významu obou termů v predikátu, tj. stejné chápání
ontologie.
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V dokumentech FIPA je definováno několik ontologií pro partikulární témata komunikace a
agenti mohou používat kterýkoliv z těchto standardů. Řešením jsou obecně ontologické
slovníky a ontologické servery, což jsou místa, kde jsou ontologie definovány jako domény.
Komunikující agenti mohou tato místa využívat a při komunikaci uvádět ontologie vztažené
k zasílaným zprávám (uvádět specifikace použitých ontologií v určeném parametru/položce
struktur KQML, resp. ACL zpráv).

5.2 Metody navazování komunikace
Agent již má k dispozici jazyk, dokáže formulovat zprávu a určit její význam. Pro přehlednost
bude dále v textu pro přenášené zprávy používán následující stručný zápis:
Typ_zprávy(odesilatel,prijemce,obsah)
Téma komunikace bude nyní diskutováno z hlediska hledání vhodného partnera.

5.2.1 Vysílání
Vysílání (broadcasting) je přístup používaný při komunikaci v distribuovaných systémech a
spočívá v rozesílání zprávy všem dostupným účastníkům. V multiagentních systémech je
tomu obdobně. Agent rozešle žádost o navázání komunikace všem agentům, s nimiž má
k dispozici komunikační kanál. Formálně se dá tento přístup popsat takto
∀θ2 ∈ (Θ - θ1) (Des(θ1,Broadcast(Inform(θ1, request(A))) ∧ Bel(θ1, channel(θ1, θ2))) →
Des(θ1,(Inform(θ1, θ2, request(A)))),
Což odpovídá následující definici.
Definice 5.1: Pokud ve skupině agentů Θ vysílá agent θ1 ∈ Θ zprávu A a pokud mezi každými
dvěma agenty skupiny existuje informační kanál, potom je tato operace označena jako
Broadcast(θ1, Θ, A) = ∀θ2 ∈ (Θ -θ1) (Inform(θ1, θ2, A))
Obdobně je definován zápis pro vyjádření skutečnosti, že skupina agentů informuje jednoho
agenta o nějaké zprávě A.
Definice 5.2: Pokud je Θ skupina agentů, potom pro agenta θ1 ∈ Θ je zápisem
Inform(Θ’, θ1, A) = ∀θ2 ∈ Θ’ (Inform(θ2, θ1, A)) definováno, že skupina Θ’ = (Θ - θ1)
informuje agenta θ1 o zprávě A
Výhody a nevýhody tohoto přístupu jsou obecně známé. Vysílání zpráv zahlcuje informační
kanály a zpracování zprávy každým z příjemců zpomaluje činnost systému jako celku. Na
druhou stranu lze vysíláním zprávy nalézt vhodného partnera vždy, kdy takový partner
existuje.

5.2.2 Nástěnka
Nástěnka/tabule (blackboard) je pasivní sdílený prostředek, na kterém mohou agenti
zveřejňovat různé informace, a ze kterého pak tyto informace mohou jiní agenti číst. Nechť
zápis akce Place(θ, a, b) znamená, že agent θ umístí prvek b na prvek a. Pokud pak má
agent θ požadavek na spolupráci A, umístí výzvu s tímto požadavkem a svojí adresou na
nástěnku takto.
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(Des(θ, request(A))) → Des(θ, Place(θ, Blackboard, Inform(θ, request(A)))), θ ∈ Θ
Obdobně pokud agent má záměr vykonat nějaký požadavek (agent si samozřejmě může přát
poskytovat služby, prostředky, nebo informace), potom je součástí jeho strategie pozorovat
nástěnku a reagovat na vložené požadavky.
(Bel(θ1, “Inform(_, request(A))“ ∈ Blackboard) → Des(θ1, A)
Je nutné poznamenat, že ani nástěnka není v současné době často užívaným prostředkem pro
navazování komunikace v multiagentních systémech.

5.2.3 Komunikace pomocí prostředníka
Pro prostředníka se používají anglická slova mediator, broker, nebo facilitator, z jejichž
významu vyplývá, že role takového agenta je zprostředkovávat komunikaci mezi vhodnými
partnery. Obecně má agent-prostředník přání získávat informace o schopnostech, záměrech a
přáních jednotlivých agentů v systému a pokud je některým z nich požádán, vyhledává mu
dostupného partnera, který má požadované schopnosti nebo znalosti. Pokud se prostředník
označí symbolem f a agent využívající jeho služeb symbolem θ1, f, θ1 ∈ Θ, potom může být
jejich jednání pro nalezení partnera schopného dosáhnout cíl A popsáno následovně:

θ1 :

Des(θ1, Mediator(Int(_, A))) → Des(θ1, Ask(θ1, f, Int(_, A)))

f:

Bel(f, ∃θ1(Ask(θ1, Int(_, A)))) ∧ Bel(f, ∃θ2Des(θ2, A)) →
Des(f, Inform(f, θ1, Des(θ2, A)))

Prostředník přijme požadavek agenta θ1 na dosažení záměru A některým z ostatních agentů.
Žadatele pak informuje o agentovi θ2 (pokud existuje), jehož přáním je dosáhnout záměru A.
Prostředník může nejen vyhledávat partnery, ale jeho rolí může být i moderování diskuse ve
skupině, řízení hlasování a dražeb. Podrobnější příklady komunikace pomocí prostředníka
budou uvedeny v kapitolách 5.3.1 a 5.3.3.

5.2.4 Sociální model
Posledním přístupem k vyhledávání partnera pro diskusi je sociální model. Tento model
spojuje dohromady dva výše uvedené přístupy, vysílání a komunikaci pomocí prostředníka.
Princip činnosti sociálního modelu spočívá v tom, že agent hledá spolupráci pouze uvnitř
komunity, která je tvořena buď ze všech dostupných agentů v rámci této komunity (jedna
FIPA platforma), nebo jistou skupinou agentů, která má normy pro přijímání závazků,
poskytování prostředků, služeb a informací (druhá FIPA platforma). Sociální model může být
definován následovně.
Definice 5.3 V multiagením systému s množinou agentů Θ je sociální model tvořen množinami
agentů Θ1, Θ2, …, Θn, Θi ⊆ Θ, kde populace (počet) agentů v jednotlivých skupinách je
v rozmezí 1 ≤ Θi ≤ Θa platí že ∪i=1..nΘi = Θ
Předpokládá se, že množiny sociálních skupin nejsou disjunktní a že existují neprázdné
průniky na těchto množinách. Dále se předpokládá se, že existují agenti, kteří mají jako jeden
ze svých záměrů dělat prostředníka mezi skupinami (ne mezi agenty, ale mezi množinami
agentů!). Potom se princip hledání partnera dá popsat následujícími třemi body:
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1. vysílání v rámci skupiny
2. přijetí závazku role prostředníka
3. šíření požadavku v jiných sociálních skupinách
Agent nejprve hledá partnera uvnitř skupiny prostřednictvím vysílání. Pokud takto partnera
nenalezne, nabídne mu prostředník zprostředkování požadavku v jiné skupině. Pokud agent
tuto nabídku prostředníka akceptuje (a předpokládá se, že tomu tak bude), prostředník přijme
požadavek za svůj a vysílá jej v jiných skupinách, kterých je členem. Podmínka k tomu, aby
agent mohl být prostředníkem je pak definována takto:
Definice 5.2: Agent θij ∈ Θ je prostředníkem v sociálním modelu mezi sociálními skupinami
Θi a Θj, pokud je členem obou skupin θij ∈ Θi ∧ θij ∈ Θj a pokud má za cíle zprostředkovávat
komunikaci mezi skupinami a informovat žadatele o případných vhodných partnerech.
Bel(θij, Inform(θ1, θij, request(A))) →
(Des(θij, Broadcast(Θj, θij, Inform(θ1, θij, (request(A))))) ∨ (Bel(θij, Des(θ2, A)) ∧
Des(Inform(θij, θ1, Des(θ2, A)))), θ1∈ Θi , θ2∈ Θj
Sociální model by si jistě zasloužil podrobnější rozbor, například rozbor principů směrování
zprávy mezi skupinami, problému zacyklení, rozhodování o partnerovi vzhledem k jeho
dostupnosti, atd. Nicméně nyní již jsou k dispozici mechanismy nalezení partnera, který je
schopen vyhovět požadavku na komunikaci. Dále bude zkoumán průběh komunikace
samotné.

5.3 Interakční protokoly
Agent již zná komunikační jazyk, má prostředky pro navázání komunikace s vhodným
partnerem a tak poslední problém spočívá ve stanovení pravidel pro vedení dialogu. Tato
pravidla musí vymezit, jak má být komunikace vedena, kdy a za jakých podmínek mohou
partneři v diskusi odpovídat, jakými typy zpráv, případně kdy dialog končí a s jakými
výsledky pro zúčastněné agenty.
Dále budou uvedeny čtyři interakční protokoly. První dva se budou týkat debat o poskytnutí
služby a o přidělení sdílených prostředků, třetím bude interakční protokol debaty o strategii
v MAS a čtvrtým protokol argumentace.

5.3.1 Kontraktní síť
První protokol se týká debaty o vykonání služby, nazývá se protokol kontraktní sítě (Contract
Net Protocol, CNP) a je uveden ve specifikaci FIPA SC00029H. Do značné míry se tento
protokol podobá vysílání a lze jej stručně popsat v následujících bodech (z množiny agentů Θ
je jeden z nich iniciátor θi a ostatní jsou účastníci Θo = Θ - θi).
1.
2.
3.
4.
5.

Broadcast(θi, Θo, CallForProposal)
Θo = Θrf ∪ Θacp , Inform(Θrf, θi, RefuseCall), Inform(Θacp, θi, AcceptCall)
Θac ⊆ Θacp, Inform(θi, Θac, Accept)
Θac = Θap ∪ Θrj, Inform(Θa, θi, AcceptProposal), Inform(Θrj,θi, RejectProposal)
Θap = Θa1 ∪ Θa2 ∪ Θa3, Inform(Θa1, θi, Failure),
Inform(Θa2, θi, Inform-done(Message)), Inform(Θa3, θi, Inform-Result(Message))
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Princip komunikace v kontraktní síti je takový, že požadavek na službu je vysílán iniciátorem
θi a nějaká část agentů Θac na tento požadavek zareaguje tím, že navrhne jeho vykonání za
nějakou cenu. Iniciátor informuje agenty Θa, na jejichž požadavky přistoupil, resp. se kterými
předpokládá dohodu a navrhne jim cenu (bod 3). Část agentů Θa s navrženou cenou souhlasí,
ostatní vykonání požadavku odmítnou (bod 4). Po vykonání požadavku je iniciátor
informován příslušnými agenty či jejich skupinami o výsledku (neúspěchu, úspěchu, případně
i o hodnotě výsledku).

5.3.2 Dražba
Dražba je interakční protokol pro sjednávání služeb nebo sdílení prostředků. Problém cen a
platidel se modeluje obvykle tak, že každý agent má v okamžiku svého vzniku přidělenu
počáteční sumu prostředků, se kterou obvyklým způsobem hospodaří (za úplatu využívá nebo
poskytuje služby a prostředky).
Specifikace interakčního protokolu dražeb opět vychází ze specifikací FIPA, konkrétně se
specifikace pro dražbu anglickou (XC00031F) a dražbu holandskou (XC00032F). Principy
obou dražeb jsou známé z reálného života.
V případě anglické dražby je zadána vyvolávací cena a účastníci dražby postupně tuto cenu
zvyšují. To se opakuje tak dlouho, dokud nikdo nepodá návrh s vyšší cenou než je cena
aktuální. Interakční protokol pro anglickou dražbu je následující (z množiny agentů Θ je jeden
agent θd dražitel a ostatní jsou účastníci Θu = Θ - θd):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Broadcast(θd, Θu, AuctionStarted)
Broadcast(θd, Θu, CallForProposalwithActualPrice)
Θp ⊆ Θu, Inform(Θp, θd, ProposalPrice)
Broadcast(θd, Θu, RejectProposal) ∨ Broadcast(θd, Θu, AcceptProposal)
if AcceptProposal then GoTo 2
(Broadcast(θd, Θu, AuctionResult)

Protokol popisuje dražbu tak, že na začátku jsou agenti informováni o zahájení dražby a jsou
žádáni o návrhy nových cen. Dražba pokračuje až do okamžiku, kdy již nikdo nezvyšuje
nabídku. Pak dražba končí a účastníci jsou informováni o jejím výsledku..
V případě holandské dražby je na počátku stanovena nadnesená cena a ta se snižuje tak
dlouho, dokud ji nějaký účastník dražby neakceptuje. Ten pak příslušnou službu získává.
Z množiny agentů Θ je opět jeden agent θd dražitelem a ostatní účastníky Θu = Θ -θd.
Interakční protokol je pak následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Broadcast(θd ,Θu , AuctionStarted)
Broadcast(θi, Θu, CallForProposalwithActualPrice)
Θp ⊆ Θu, Inform(Θp, θd , AcceptPrice)
Broadcast(θd, Θu, RejectProposal) ∨ Broadcast(θd, Θu, AcceptProposal),
if RejectProposal then (Nová aktuální cena, GoTo 2) ∨ Broadcast(θd, Θu, NoBid)
(Broadcast(θd, Θu, AuctionResult)

Po vyhlášení aukce je zvolena cena. Pokud je akceptována, potom aukce končí, jinak se cena
snižuje a aukce pokračuje tak dlouho, dokud se buď nenajde zájemce, nebo dokud cena
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nedosáhne úrovně, pod kterou již dražitel nemíní jít (pak dražba končí s tím, že nebyla
vznesena žádná nabídka (NoBid)).

5.3.3 Hlasování
Hlasování řeší problém strategického rozhodování v rámci skupiny, není však na rozdíl od
předcházejících dvou protokolů standardem FIPA.
Hlasování předpokládá, že existuje nějaká množina prvků D a cílem skupiny je vybrat z ní
jeden prvek. Hlasování je rozděleno do dvou etap.
1. Shromažďování návrhů
2. Hlasování o návrzích
Předpokládejme rozhodování o strategii skupiny Θ, Θ = n Výsledkem musí být přijetí
nějaké množiny plánů pro jednotlivé agenty, S = ∪i=1..nπi, jejichž vykonáním skupina dosáhne
některého ze svých záměrů I, tj. M-Int(Θ,I).
V první etapě je vybrán jeden agent θe (elektor), který bude řídit volbu. Tento agent vyhlásí
volbu, požádá o návrhy strategií a informuje o výsledku (vytvoření bázi strategií SB):
1. Broadcast(θe, Θ, ElectionStarted), Broadcast(θe, Θ, CallForProposals)
2. Θp ⊆ Θ, ∀θp ∈ Θp (Inform(θp, θe, Sθp)), SB = ∪θp ∈ ΘpSθp, Θ p = m
V druhé etapě dochází k vlastnímu hlasování (nechť V je pole s počty hlasů pro jednotlivé
strategie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V[1] = V[2] = … = V[m] = 0
Broadcast(θe, Θ, (Vote, SB))
∀θ ∈ Θ, ∀Sθp ∈ SB (Inform(θ, θe, Sθp), πj ≡ Sθp, V[j] = V[j] + 1
Elected(Sθp) = maxj(V[j]), πj ≡ Sθp ≡ SElected
Broadcast(θe, Θ, SElected)
M-Int(Θ, SElected)

Po představení možných strategií informují jednotliví agenti elektora, které strategii dávají
svůj hlas. Elektor následně informuje všechny členy skupiny o tom, který strategie byla
vybrána (obdržela nejvyšší počet hlasů). Uvedený postup neřeší problém rovnosti hlasů
(elektor může vybrat jednu z vítězných strategií buď podle vlastního uvážení, nebo náhodně).

5.3.4 Argumentace
Posledním z interakčních protokolů je protokol argumentace. Argumentace je dialog, kdy
agenti diskutují o pravdivosti informace a tuto pravdivost podporují/vyvracejí argumenty
(logickými konstrukcemi, z niž vyplývá pravdivost či nepravdivost předmětu sporu). Toto
téma je podrobně diskutováno například v [PSJ98] a [PW02]. Nyní bude ukázán pouze
interakční protokol; problémy nalezení argumentu a specifikace podmínek, za kterých má být
informace přijata nebo zamítnuta nebudou v této práci řešeny (principem nalezení argumentu
se podrobněji zabývá například článek [Zbo04]).
1. Inform(θa, θb, ϕ), i = 0
2. if Accept(θb, ϕ) then Inform(θb, θa, Accept(θb, ϕ)), konec
44

3.
4.
5.
6.

if Reject(θb, ϕ) then (i = i + 1, Inform(θb, θa, (ϕ, υi, υi → ¬ϕ)))
if Accept(θa, ¬ϕ) then Inform(θa, θb, Accept(θa, ¬ϕ)), konec
if Reject(θa, υ) then (i = i + 1, Inform(θa, θb, (ϕ, ϕ i, ϕ i → ϕ)))
GoTo 2

Uvedený dialog probíhá tak dlouho, dokud jeden z aktérů nepřistoupí na argumenty druhého.
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6. Modelování multiagentních systémů
Ve druhé kapitole byly uvedeny formální definice agentních systémů. V dalších kapitolách
byly popsány nástroje pro návrh racionálních agentů, sociální aspekty v muliagentních
systémech naznačena problematika komunikace v multiagentní skupině. Nyní bude pozornost
zaměřena na definici formálního modelu multiagentního systému a na návrh nástroje
umožňujícího tvorbu simulačního modelu.
Touto kapitolou začíná hlavní částí této disertační práce. Nejprve bude nastíněna motivace
k vytváření modelů multiagentních systémů. Poté bude ukázáno, v čem se požadavky na tyto
modely liší od požadavků na modely jiných systémů a jaké nároky jsou na ně kladeny nad
rámec klasických modelovacích přístupů. Zbytek kapitoly se bude zabývat návrhem
formálního modelu multiagentního systému.

6.1 Motivace
Vytváření modelů a následné simulace činnosti modelovaných systémů jsou základním
přístupem k analýze těchto systémů. Sledovaný systém je prostřednictvím svého modelu
zkoumán, jsou zjišťovány jeho reakce na vstupní podněty a prováděna analýza jeho chování.
Simulační modelování se využívají při analýze elektronických obvodů, technologických
procesů, vojenských situací a mnoha dalších technických, biologických, ekonomických,
sociálních a jiných systémů.
Současné nástroje reflektují požadavky na modelování složitých systémů a směr vývoje je
zaměřen na vytváření modelů paralelních a otevřených systémů. Na Fakultě informačních
technologií VUT v Brně byl vyvinut systém PNtalk, který umožňuje vytváření modelů ve
formě objektově orientovaných Petriho sítí. Přestože PNtalk je jedním z nástrojů, kterým by
bylo možné modelovat agentní systémy, není to nástroj, který respektuje význačné vlastnosti
agentů.
Cílem této disertační práce je proto návrh formálního modelu multiagentních systémů a na
základě tohoto formálního modelu pak návrh prostředku zaměřeného přímo na tvorbu modelů
těchto systémů.

6.2 Model Multiagentního systému
Pokud se má vytvořit model mMAS multiagentního systému MAS, je nutné vycházet z agenta
jako prvku tohoto systému. Agent-prvek mění svůj vnitřní stav a vykonává akce podle
vlastních rozhodnutí, která vždy směřují ke splnění některého z jeho cílů. Modelování
multiagentních systémů má proto hodně společného s modelováním otevřených a
nedeterministických systémů. Pokud agent vykoná akci v nějakém stavu systému systému,
nemusí být tento systém transformován tak, jak agent předpokládal. Vykonání akce nemusí
být vůbec úspěšné, nebo je efekt akce jiný než agent předpokládal, například proto, že
prostředí se před vykonáním akce nacházelo v jiném stavu, než se agent domníval, nebo že
toto prostředí bylo změněné jinými agenty. Toto vše se vztahuje k omezeným znalostem
agenta, na jejichž základě se rozhoduje. Agent si sice vytváří vnitřní model prostředí, ve
kterém se nachází, avšak tento model je pro něj otevřený, protože neobsahuje všechny prvky,
které mají vliv na celkovou činnost multiagentního systému.
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Další významnou vlastností multiagentních systémů je to, že agent může měnit svoji pozici
v tomto systému. Z toho pak vyplývá požadavek na model multiagentního systému, který
musí být schopen měnit během simulačního běhu svoji strukturu.
Modely multiagentních systémů lze rozdělit do čtyř základních skupin:
• Fyzický model (model dostupnosti): Relace ve fyzickém modelu představuje vzájemnou
fyzickou dostupnost dvou prvků. Ve fyzickém modelu není definována sémantika těchto
relací. Během simulace se mění struktura modelu a tím i vzájemná dostupnost prvků.
• Sémantický model: Relace v sémantickém modelu umožňuje postihnout vliv prvku na
chování jiného prvku, nebo na fyzickou strukturu systému Typicky se jedná o propojení
výstupních bran jednoho prvku se vstupními branami prvku jiného (v případě agentů jde
o jeho senzory a efektory). Platí, že dva prvky spolu mohou inter-reagovat, pokud jsou ve
fyzickém kontaktu a existuje mezi nimi funkční vazba.
• Sociální model: Agenti jsou schopni vytvářet sociální skupiny, což jsou množiny agentů,
kteří spolu sdílí prostředky, informace, cíle a podobně. Jak již bylo uvedeno, agenti tvoří
sociální skupinu, pokud společně přijali nějaké normy. Agent se může nacházet v jedné,
několika, nebo také v žádné ze sociálních skupin. Relace v sociálním modelu jsou dány
vztahy mezi agentem a sociální skupinou.
• Kulturní model: Kulturní model popisuje multiagentní systém jako množinu agentů
s rozdílnými rolemi, pravomocemi a cíli a jejich vztahem vzhledem k těmto rolím.
Příkladem je modelování hierarchické struktury rozhodování nebo autoritativní vliv
některých agentů vůči jiným.
Je nutné poznamenat, že sociální a kulturní modely existují pouze v mentálních stavech
agentů. Tyto modely si agenti vytváří samostatně během své činnosti v multiagentním
systému a jakékoliv implicitní nastavení sociálních a kulturních vazeb při vytváření modelu,
nebo dokonce během simulace, by bylo nepřípustným zásahem do agentovy autonomie. To
ovšem neznamená, že vnější zásah do agentových mentálních stavů nemůže být v některých
případech užitečný pro výzkum chování skupin nebo hierarchických vazeb v multiagentních
komunitách.

6.3 Formální definice modelu MAS s racionálními agenty
V této kapitole budou uvedeny formální definice modelu multiagentního systému a některých
dalších pojmů, které s těmito systémy souvisejí. Dále zde bude popsáno chování modelu při
simulaci a závěrem bude uvedena formální definice racionálního agenta, jako prvku
multiagentního systému.

6.3.1 Formální model MAS
V kapitole 2.1. byl systém definován dvojicí universum a charakteristika. V multiagentních
systémech tvoří prvky universa všichni agenti a všechny ostatní neagentní prvky představující
prostředí. Charakteristika systému je dána relacemi mezi jeho prvky. Agentovy vazby (relace)
s ostatními agenty i s neagentními prvky zprostředkovávají jeho senzory, kterými vnímá
okolí a efektory, kterými toto okolí ovlivňuje.
Definice formálního modelu multiagentního systému je následující.
Definice 6.1: Formální model multiagentního systému MAS je čtveřice mMAS = (U, R, B,
ΞAS,). U = Θ ∪ E je universum, složené z množiny agentů Θ a z množiny neagentních prvků
E představující prostředí, R je charakteristika systému, tj. množina relací mezi prvky
47

univerza, B = BE ∪ bi je báze akcí, obsahující množinu BE všech možných externích akcí,
které jsou agenti schopni vykonávat a jednu akci bi, zastupující všechny interní akce agentů a
ΞAS je interpret systému.
V kapitole 2.1. bylo dále zavedeno označení Xu, Yu pro vstupní a výstupní vektory prvku
u ∈ U a označení su pro jeho vnitřní stav.
Charakteristiku R tvoří relace, tj. všechna propojení (vstupů a výstupů) prvků v systému.
Mezi dvěma prvky systému ui, uj ∈ U platí relace Rij ⊆ {(x, y)| x ∈ Xui, y ∈ Yuj}.
Charakteristika celého systému je dána sjednocením charakteristik/relací mezi všemi prvky
univerza R = ∪∀i∀j Rij.
Pro další výklad bude užitečná i definice pojmu podsystém.
Definice 6.2: Podsystém modelu mMAS = (U, R) je dvojice mMASU’ = (U’, R’), kde
charakteristika pro prvky podsystému U’ ⊂ U je dána množinou R’ = {(xu1, yu2) | (xu1, yu2) ∈
R, u1, u2 ∈ U’}
V dalším textu budou používány dva podsystémy modelu mMAS a to mMASΘ a mMASE,
které jsou podsystémy pro agentní a pro neagentní prvky mMAS, mMASΘ = (Θ, Rθ), mMASE
= (E, RE), kde Rθ = {(xθ1, yθ2)| θ1, θ2 ∈ Θ}, RE = {(xe1, ye2)| e1, e2 ∈ E}
Další definice se vztahuje k pojmu okolí prvku.
Definice 6.3: Vstupní a výstupní okolí OXu, OYu prvku u ∈ U jsou množiny OXu = {u’ | u’∈ U,
xu, yu‘) ∈ R)} a OYu ={u’ | u‘ ∈ U, (xu‘, yu) ∈ R). Okolí Ou prvku u ∈ U je potom dáno
sjednocením Ou = OXu ∪ OYu
Nyní bude předmětem zájmu agent a jeho existence v modelu vzhledem k jeho vstupům a
výstupům. V modelu má každý agent θ ∈ Θ jeden vstup, reprezentovaný vstupní branou xθs.
Množinu efektorů βθ agenta θ reprezentuje v modelu množina výstupních bran. Každý prvek
universa u a tedy i agent má jednu výstupní bránu yus, která je přístupná vstupním branám
všech agentů. Model agenta má tedy jeden výše zmíněný senzorický výstup a množinu
výstupů Yθ danou sjednocením Yθ = (∪ε∈βθ yθε) ∪ yθs. Příklad možného propojení prvků je
ukázán na obrázku 6.1.
Pro množinu efektorů všech agentů bude používán symbol β. Prvkem množiny βθ ⊆ β je
efektor εi, který bude v modelu představovat výstup agentního prvku yθεi .
Každý neagentní prvek může být ovlivněn efektory agentů a proto jeho model musí obsahovat
příslušné vstupní brány. Množina vstupních bran prvku e ∈ E může obsahovat podmnožinu
těchto bran pro efektory agentních prvků {xeεi | εi ∈ βE} ⊆ Xe, βE ⊆ β .
Strukturální propojení agentů v modelu může být popsáno relací dostupnosti D:U × U. Tato
relace udává fyzickou dostupnost dvou prvků. Společně s universem U vytváří fyzický model,
který byl popsán v kapitole 6. 2.
Definice 6.4: Interakční model MAS je dvojice iMAS = (U, D) kde U je universum a D je
relace dostupnosti.
Ve fyzickém modelu se nerozlišují vstupy a výstupy prvků. Relace dostupnosti pouze udává,
zda má jeden prvek přístup k prvku druhému. Dva neagentní prvky jsou v relaci dostupnosti,
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pokud mezi nimi existuje alespoň jedna relace v charakteristice mMAS. Je zřejmé, že
v každém okamžiku simulace existuje k mMAS korespondující interakční model iMAS.
Následující tři pravidla ukazují vzájemné souvislosti mezi iMAS a mMAS:
P1.

(e1, e2) ∈ D, ↔ ((∃xe1, ∃ye2, (xe1, ye2) ∈ R), xe1 ∈ X e1, ye2 ∈ Ye2), e1, e2 ∈ E

Podle pravidla P1 znamená relace dostupnosti pro dva neagentní prvky v iMAS, že v mMAS
musí existovat vazby mezi vstupem jednoho a výstupem druhého prvku.
P2.

(θ1, θ2) ∈ D ↔ ((xθ1s,yθ2s) ∈ R), xθ1s ∈ Xθ1, yθ2s ∈ Yθ2), θ1, θ2 ∈ Θ

Podle pravidla P2 znamená relace dostupnosti pro dva agentní prvky v iMAS, že v mMAS
musí být senzor/přijímač jednoho agenta spojen s efektorem/vysílačem druhého agenta a že
tedy mezi oběma agenty musí existovat komunikační kanál.
P3.

(θ, e) ∈ D ↔ ((xθ1s, yes) ∈ R) ∧ ∀ε ((xeε ∈ XE, yθε ∈ Yθ) → ((xeε, yθε) ∈ R)),
θ ∈ Θ, e ∈ E, xθ1s ∈ Xθ1, yes ∈ Ye

Podle pravidla P3 znamená relace dostupnosti mezi agentním a neagentním prvkem v iMAS,
že v mMAS musí existovat relace/propojení mezi agentovým senzorem a výstupem
neagentního prvku a současně musí existovat i relace/vazba mezi některým efektorem agenta,
kterým může na tento prvek působit. Propojení bran mezi agentními a neagentními prvky je
ukázáno na následujícím obrázku.

ε1

xθ1s θ1

ε1

yθ1
yθ1s xθ2s θ2

yθ1
yθ2s

yθ1ε2
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yθ1
xθ1s θ1
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yθ1ε1
yθ2s
ε3

yθ1ε1
yθ1s
yθ1ε2
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xeε1
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ye2
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Obrázek 6.1 Prvky mAS a jejich propojení
a) pro dva agentní prvky
b) pro dva agentní a jeden neagentní prvek
Je nutné poznamenat, že pravidlo P3 znamená jisté omezení, neboť podle tohoto pravidla
nemá agent možnost pozorovat/vnímat stav prvků, které sám nemůže přímo ovlivňovat svými
akcemi. Toto může být problémem při modelování systémů s mobilními agenty, kteří pro
svou orientaci musí mít přístup k širšímu okolí, než mají v bezprostředním dosahu svých
efektorů. Cílem této kapitoly je však uvést pouze základní principy modelů multiagentních
systémů, ze kterých mohou později vycházet složitější přístupy k řešení problematiky těchto
modelů.
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Struktura zkoumaných modelů multiagentních systémů je během simulace neměnná, může se
však měnit relace dostupnosti. Změny modelu v závislosti na činnosti jeho prvků budou
diskutovány v následující kapitole.

6.3.2 Změny mMAS během simulace
Okamžitý stav systému je dán charakteristikou, vnitřními stavy prvků a stavy jejich vstupů a
výstupů. Této kombinaci hodnot se říká konfigurace a může být definováno takto:
Definice 6.5: Konfigurace cu prvku u ∈ U je dána trojicí cu = (su, cXu, cYu), kde su označuje
vnitřní stav prvku u, cXu stav všech jeho vstupních bran, cXu = (xu1, xu2,…, xun), xu1,…,xun ∈ Xu
a cYu stav všech jeho výstupních bran prvku u, cYu = (yu1, yu2,…, yum), yu1,…, yun ∈ Yu.
Definice 6.6: Konfigurace systému C je dvojice C = (R, cc) kde R je charakteristika systému a
cc je množina konfigurací prvků universa cc=(cu1, cu2 … cun) pro u1, ... un∈ U, |U| = n.
MAS, resp. jeho model se změní, pokud se změní jeho univerzum nebo jeho konfigurace. Pro
další úvahy se bude předpokládat neměnné universum (agenti nemohou vstupovat a
vystupovat ze systému a množina neagentních prvků zůstává stále stejná). MAS , resp. mMAS
se pak změní, pokud se změní příslušná konfigurace. Dále se bude předpokládat, že i
charakteristika podsystému neagentních prvků bude neměnná. Může se tedy měnit pouze
charakteristika agentního podsystému a dále se mohou měnit relace mezi agenty a
neagentními prvky, R -E = R - RE (agenti nemohou měnit relace mezi neagentními prvky a
proto nemohou například přenášet objekty. Mohou ale měnit vnitřní stavy těchto prvků,
mohou tedy například ovládat jejich zapnutí/vypnutí, hlasitost, a podobně).
Změna konfigurace proběhne v určitém časovém intervalu z definované časové množiny.
Definice 6.7: Simulační běh probíhá v časovém intervalu T = <ts, tf>, kde ts, resp. tf označuje
počáteční, resp. koncové časové okamžiky. Dále je definována časová možina TS = { t0=ts, t1,
t2, ... tm ... tf} jako množina časových okamžiků, ve kterých systém může měnit svůj stav. Na
této časové množině platí relace uspořádání >, ∀ti ∈ (TS - tf) ∃ tj (ti < tj | tj ∈ (TS - ti ))
Časové okamžiky z časové množiny jsou indexovány vzestupně podle relace uspořádání, tedy
relace uspořádání platí pro každé dva prvky s indexy i a i+1, tj. ti < ti+1 pro i ∈ 〈s, f). Protože
se jedná o relaci tranzitivní, tak i pro každé i∈ 〈s, f), j∈ (s, f〉, i > j platí ti > tj. Dále bude
používán symbol C t pro označení konfiguraci systému C v čase t.
Nyní budou definovány pojmy evoluce systému a evoluční krok.
Definice 6.8: Evoluce systému je relace mezi konfiguracemi systému C
okamžicích časové množiny, t2 > t1
Definice 6.9: Evoluční krok je relace mezi konfiguracemi systému C
následné časové okamžiky ti a ti+1

ti

t1

t2

ve dvou

ti+1

pro dva

~* C

~ C

Zápisu evoluce a především evolučního kroku bude používán i pro části tvořící konfiguraci
systému, například pro charakteristiku Rt1 ~ Rt2, vnitřní stavy prvku u, sut1 ~ sut2, stavy jeho
vstupů cXut1 ~ cXut2 a výstupů cYut1 ~ cYut2, resp. i pro libovolnou i-tou vstupní bránu prvku u,
xu,it1 ~ xu,it2 a obdobně pro libovolnou j-tou výstupní bránu yu,jt1 ~ yu,jt2. Dále mohou být tyto
relace použity pro jakoukoliv množinu uvedených veličin.
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Prvek systému může měnit stav tohoto systému sedmi různými způsoby. Pro dva následné
časové okamžiky t1 a t2 z časové množiny (t2 = ti+1 > ti = t1) a pro agentní prvky θ1, θ2 a
neagentní prvky e1, e2 je možné tyto způsoby popsat následovně:
E1. Mění se vnitřní stav sθ1 agenta θ1 po provedení jeho vnitřní akce bi: sθ1t1 ~ sθ1t2
E2. Mění se vnitřní stav neagentního prvku e1 : se1t1 ~ se1t2. Tuto změnu může vyvolat
reflexivní relace, například když neagentní prvek některým ze svých výstupů
ovlivňuje své vstupy, ∃xei ∃yej ((xei, yej) ∈ RE)
E3. Dochází k interakci dvou neagentních prvků e1, e2, které jsou v relaci (xe2, ye1) ∈
RE, e1, e2 ∈ E (výstupy jednoho prvku působí na vstupy jiného prvku). Mění se
hodnoty výstupů prvního prvku cYe1t1 ~ cYe1t2 a hodnoty vstupů druhého prvku
cXe2t1 ~ cXe2t2
E4. Neagentní prvek e1 působí některým ze svých výstupů na vstup agentního prvku
θ1, (xiθ1 , yje1) ∈ R, tj. agent svým senzorem přijme vjem o stavu prvku e. Mění se
hodnota na výstupech prvku e1, cYe1t1 ~ cYe1t2 a hodnota na vstupech agenta θ1,
cXθ1t1 ~ cXθ1t2
E5. Dochází k působení agentního prvku θ1 na agentní prvek θ2, (xθ2, yθ1,) ∈ Rθ
(prostřednictvím komunikace). Změna konfigurace systému je pak dána změnou
konfigurace výstupů prvního cYθ1t1 ~ cYθ1t2 a vstupů druhého prvku cXθ2t1 ~ cXθ2t2
E6. Agent θ1 konáním externí akce působí na stav neagentního prvku e1, (xe1, yθ1) ∈ R.
Vykonání akce agentem představuje změnu na jeho výstupech cYθ1t1 ~ cYθ1t2 a
změnu na vstupech příslušného neagentního prvku cXe1t1 ~ cXe1t2.
E7. Agent θ1 vykonáním externí akce změnil strukturu systému, tj. změnil vazby ve
svém okolí Oθ1 ⊆ R -E. Po provedení této akce se změní okolí agenta Oθt1 ~ Oθt2
Evoluce systému je tedy dána relacemi mezi konfiguracemi systému a změna konfigurace
systému je způsobena buď změnou konfigurace některého z prvků, nebo změnou struktury
systému. Zajímavá je především evoluce mezi aktuální konfigurací a možnými následnými
konfiguracemi po evolučním kroku. Aktuální konfiguraci totiž nemusí odpovídat jen jedna
následná konfigurace, ale pro systémy nedeterministické může být těchto konfigurací několik.
V mMAS jsou nedeterministickými prvky agenti vykonávající akce podle vlastního uvážení, a
proto i podsystém mMASΘ je nedeterministický. Neagentní prvky mají deterministické
chování a tedy i podsystém mMASE (prostředí) je deterministický.
Pro řešení nedeterministického chování agentních prvků se v mMAS zavádí interpret, jehož
definice je následující.
Definice 6.10: Interpret systému vykonává funkci ΞAS : C t1 → C t2
Úkolem interpretu je vybrat novou konfiguraci po možných evolučních krocích, tj. vybrat
jednu konfiguraci z množiny možných konfigurací Csett
Definice 6.11: Množina možných konfigurací Csett zahrnuje všechny možné konfigurace po
provedení všech evolučních kroků v systému s aktuální konfigurací C v čase t ∈ TS, Csett =
Csett (C) = {C’ | C ~ C’}
Při zkoumání různých přístupů interpretu k řešení problému výběru nejvhodnější konfigurace
je vhodné vycházet z možných způsobů změn multiagentního systému, uvedených výše
v bodech E1 - E7.
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Nejprve lze uvažovat způsoby uvedené v bodech E2 a E3, kdy změnu systému svým
chováním iniciují neagentní prvky. V těchto způsobech jde o evoluci podsystému prostředí
mMASE a protože tento podsystém je deterministický je množina možných konfigurací Csett
= {C’ | C ~ C’ } jednoprvková. Proto interpret jednoduše vykoná funkci ΞAS : C t → C’.
Způsob uvedený pod bodem E4, kdy neagentní prvek působí na prvek agentní, je rovněž
deterministického charakteru a výběr konfigurace interpretem je proto opět z jednoprvkové
množiny. Interpret pak pouze předá příslušné výstupní podněty neagentního prvku na agentův
senzorový vstup. Tento způsob se uplatní pro všechny prvky z okolí agenta Oθ.
Pro způsob uvedený v bodu E1, kdy agent mění svůj vnitřní stav provedením interní akce,
neprobíhá žádná další evoluce. Z hlediska interpretu je akce bi agenta θ na jeho senzorickém
výstupu yθs pouze informací, že probíhá evoluce agentního prvku, ale není potřeba ji nijak
jinak interpretovat.
Ve způsobech E5, E6 a E7 agent působí na systém vykonáním některé ze svých externích
akcí. Chování agenta je pod jeho svrchovanou kontrolou a na akci, kterou si zvolí, nemá
interpret systému žádný vliv. To samozřejmě zavádí z pohledu interpretu nedeterminismus a
proto úkolem interpretu je reagovat na akce prováděné agenty příslušnou evolucí systému.
Agent akci volí ze své báze akcí, která byla stručně uvedena v definici 6.1. Tuto bázi,
především množinu externích akcí, je nutné pro další použití v této práci definovat
podrobněji:
Definice 6.12: Báze akcí B je tvořena interní akcí bi a množinou externích akcí BE , kterou je
trojice BE = (β, Ranβ , α ) kde β je množina efektorů, Ranβ je množina množin rozsahů akcí a
α je množina schémat akcí α : Θ × β × (U ∪ Struc)× Ranβ
Definice 6.13: Bázi akcí Bθ agenta θ tvoří všechny externí akce, které je agent schopen
vykonávat a interní akce bi. Pro prvky báze akcí agenta Bθ = (βθ,, Ranθβ, αθ ) platí, že βθ ⊆ β,
Ranθβ ⊆ Ranβ , αθ ⊆ α, a pro každou z agentových akcí platí schéma αθ = (ε, θ, d, Ranα),
αθ ∈ αθ , ε ∈ βθ , d ∈ (U ∪ Struc), Ranα ∈ Ranθβ.. Symbolem d je označen „příjemce“akce,
kterým může být libovolný prvek systému, nebo struktura systému (Struc).
Schéma akce αθ agenta θ udává, kterým efektorem ε, ε ∈ β, působí agent na prvek systému
u ∈ U, nebo na charakteristiku systému R a jaký je rozsah, případně i atributy této akce Ranα .
Přiklad 6.1: Systém tvoří agent θ a entity e1 “vypínač světla” a e2 “televizor”. Báze akcí je
tvořena externími akcemi pro ovládání světla, ovládání televizoru a pohybem agenta θ . Prvky
této báze jsou efektory agenta βθ = {ruka, nohy}, rozsahy jeho akcí Ranθβ = {{zapnout,
vypnout}, {CT1, CT2, NOVA}, {vstoupit, vystoupit}} a schémata αθ = {(ruka, θ, e1, {zapnout,
vypnout}), (ruka,θ, e2, {CT1, CT2, NOVA}), (nohy, θ, Struc, {vstoupit, vystoupit})}
Instance akce ze schématu akcí je konkrétní akcí agenta, kterou pak vykoná svým efektorem,
konkrétní hodnotou z rozsahu uvedeného ve schématu akce.
Definice 6.14: Instancí akce ze schématu α = (ε, θ, d, Ranα), je čtveřice χ = (ε, θ, d, r),
r ∈ Ranα , a bude se značit χ ∠ α
Pokud se agent θ rozhodne vykonat akci χ = (ε, θ, d, r) potom je na výstupu příslušného
efektoru hodnota yθε = (d, r), která udává prvek (strukturu systému), na který tento efektor a
jakou hodnotou působí. Úkolem interpretu je pak předat hodnotu r na vstup příslušného
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prvku; na vstupy ostatních prvků, které mohou být s tímto efektorem/výstupem také v relaci,
se tato hodnota nepřenese!
V příkladě 6.1 jsou instancemi akcí například čtveřice (ruka, θ, e1, zapnout) představující
zapnutí světla, (ruka, θ, e2, NOVA) pro přepnutí televizoru na stanici NOVA a (nohy, θ,
Struc, vstoupit) pro pohyb agenta v systému.
V dané konfiguraci systému C nemusí být vždy všechna schémata akcí proveditelná. Dále
proto bude zaveden pojem proveditelná akce a množina interpretovatelných schémat akcí
v konfiguraci C.
Definice 6.15: Množina interpretovatelných schémat akcí v konfiguraci C = (Rc, cc) je
definována jako αC = {α: α = (ε, θ, e, Ranα) ∧ (θ, e)∈ Rc}
Interpret je schopen interpretovat v systému všechny akce dané množinou interpretovatelných
schémat akcí. Pro proveditelnost akcí (instancí akcí) platí následující lemma.
Lemma 6.1: Akce je v konfiguraci C proveditelná, pokud je instancí schématu akce α
z množiny interpretovatelných akcí α ∈ αC v této konfiguraci.
Proveditelnost akce znamená, že interpret může pro proveditelnou akci v dané konfiguraci
systému provést evoluci tohoto systému. Pokud by se agent z nějakého důvodu rozhodl
vykonat akci neproveditelnou v dané konfiguraci systému, nebude mít „provedení“ této akce
žádný vliv na změnu konfigurace systému:
P4.

ΞAS: C → C’ , pro (χ ∠ α) ∧ (α ∉ αC)

Věta 6.1: Pro agenta θ ∈ Θ je akceχ ∠ α , α = (ε, θ, u, Ranα) ∈ αθ , proveditelná vůči
jinému prvku u∈ U, pokud je tento prvkem jeho výstupního okolí, u ∈ OYθ .
Důkaz: Schéma akce α = (ε, θ, u, Ranα). Platí, že α ∈ αθ, ε∈ βθ, a Ranα ∈ Ranθβ . Aby akce
(instance χ ∠ α ) byla proveditelná, musí platit, že α ∈ αC . Prvek u je prvek výstupního okolí
u ∈ OYθ a podle definice 6.3 existuje relace (θ, u)∈ R. Množinu αC podle definice 6.15 tvoří
všechny instance akce agenta vůči prvku, který je s ním v relaci a proto i α je z této množiny
a χ je proveditelnou akcí.
Způsob E5 změny stavu systému spočívá v akci, kterou působí agent na jiného agenta. Touto
akcí je akce zasílání zprávy. Úkolem interpretu pak je, pokud se jedná o proveditelnou akci,
předat na vstup druhého agenta zprávu zasílanou prvním agentem. Kromě předání zprávy
neprobíhá žádná jiná změna podsystému, kterou by musel interpret provádět.
Další způsob (E6) spočívá v působení agenta na neagentní prvek. Zde je třeba interpretu jako
prostředníka mezi modelem a akcí zvolenou agentem, samozřejmě jen pokud je tato akce
proveditelná. Činnost interpretu bude demonstrována na následujícím příkladě.
Příklad 6.2: U kulatého stolu sedí pět filozofů. Každý z filozofů má po pravé a levé ruce jednu
vidličku, tj. na stole je také celkem 5 vidliček. Filozof může jíst nebo přemýšlet. K jídlu jsou
špagety, které může libovolný z filosofů jíst pouze tehdy, má-li k dispozici obě vidličky, jinak
musí počkat, než dojí jeho soused(i).
Modely tohoto problému (simulace života filosofů) jsou uvedeny na obrázku 6.1. Agenti θ1 až
θ5 představují pět agentů-filosofů, každý se dvěma efektory, reprezentujícími levou a pravou
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ruku a prvky e1 až e5 představují pět vidliček. Každý prvek-vidlička má dva efektorové vstupy
pro oba typy (levý, pravý) efektorů sousedních agentů. Z modelů je patrné, že každý agent má
přístup svého senzorového vstupu pouze k prvkům-vidličkám po jeho pravé a levé ruce
(θ1 k e5 a k e2, θ2 k e1 a k e3 atd.) a také ke svému pravému a levému sousedu (θ1 k θ5 a k θ 2,
θ2 k θ1 a k θ3, atd.). Vnitřní stav neagentního prvku má hodnotu z množiny {(1, L), (1, P),
(2, L), (2, P), (3, L), (3, P), (4, L), (4, P), (5, L), (5, P), (0, 0)} podle toho, který z agentů drží
tento prvek-vidličku a ve které ruce, hodnotu (0,0) má v případě, že leží na stole. Senzorický
výstup prvku je stejný jako jeho vnitřní stav. Agentovým senzorickým výstupem je dvojice
reprezentující vidličky, které agent drží v levé a pravé ruce, tj. {0,0}, {0,1}, {1,0}, nebo
{1,1}. Každý agent má dva efektory a každý neagentní prvek má dva vstupy pro oba agentní
efektory. Propojení agentních efektorů a vstupů u neagentních prvků je stejné jako senzorů
(což samo o sobě plyne ze vzájemného vztahu mMAS a iMAS). Agenti mohou s prvkyvidličkami, ke kterým mají přístup, vykonat akci zvednutí a položení. Interpret pro
proveditelné akce předává na vstup příslušného prvku trojici ve formě (agent, efektor agenta,
akce).
a)

θ1

xθ1s

yθ1s
xθ2s

θ2

e1

4

b)

xθ3

xe2ε1,2

yθ3s
xθ4s

4

xe4

4

θ5

e3

yθ5s

e5
ye4s

ε1,2

xe5

ε1,2

ye5s

4

θ2

θ3
e4

θ5

yθ5ε1,2

4

θ4
e5

xθ5s

e4
ye3s

xe3ε1,2

yθ4s

yθ4ε1,2

e3
ye2s

θ4

yθ3ε1,2

e2
ye1s

θ3

s

yθ2ε1,2

yθ1ε1,2

xe1ε1,2

yθ2s

θ1

e2

e1

Obrázek 6.2 Modely obědvajících filozofů:
a) jako mMAS b) jako iMAS

Báze akcí agenta je B = ({εL, εP},{{Zvedni, Polož}}, {(εL, e1, {Zvedni, Polož}), (εP, e1,
{Zvedni, Polož}),…, (εL, e5, {Zvedni, Polož}), (εP, e5, {Zvedni, Polož})}. V případě, kdy se
agent rozhodne vykonat jednu proveditelnou akci (zvednutí/položení vidličky vlevo/vpravo)
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interpret předá tuto informaci/akci na vstup příslušného prvku xeε . Chování neagentního
prvku e je pak následující:
• j-tý agent chce zvednout pravou rukou prvek-vidličku i (i = (j mod 5)+1):
(sei = (0, 0) ∧ xeiε = (θj, εP, Zvedni) → (sei = (i, P))
•

j-tý agent drží vidličku i (i=j) v levé ruce a chce ji položit:
(sei = (i, L) ∧ xeiε = (θj, εL, Polož) → (sei = (0, 0)).

Interpret je schopen simulovat stav neagentního prvku po provedení akce agentem podle
následujícího formálního zápisu (jednoznačně určí novou konfiguraci mMAS):
P5.

∀(ε, θ, e, r) ∈ αC (∃C’ (ΞAS(ce, (ε, θ, e, r)) → C’, ce ∈ C, C’ ∈ Cset),
C = (R, cc), C’ = (R’, cc’), R’ = R, ∀f ∈ E(f ≠ e → cf’ = cf, cf ∈ C, cf’ ∈ C’)

Interpret postupuje podle uvedených vztahů pro chování neagentního prvku. Navíc, vnitřní
stav tohoto prvku transportuje i na jeho senzorický výstup a tedy každý agent, který je v okolí
tohoto prvku, může okamžitě přijímat informace o změně jeho vnitřním stavu.
Interpretace akce ΞAS: C → C’, jako konfigurace prvku před a po provedení akce, jsou
uvedeny v následující tabulce, a to pro jeden neagentní prvek e2 (vidličku z obrázku 6.1) a
jeho dva vstupy xe2εL, xe2εP.

ΞAS: C → C’
Θ
θ1
θ1
θ1
θ1

xe2εL
β
εL
εL
εL
εL

se2
Ran
Zvedni
Zvedni
Polož
Polož

se2’

=(0,0) (1,L)
≠(0,0) se2
=(1,L) (0,0)
≠(1,L) se2

Θ
θ2
θ2
θ2
θ2

xe2εP
β
εP
εP
εP
εP

se2
Ran
Zvedni
Zvedni
Polož
Polož

se2’

=(0,0) (2,P)
≠(0,0) se2
=(2,P) 0
≠(2,P) se2

Tabulka 6-1 Interpretace akce agenta pro jeden prvek z modelu obědvajících filosofů
Posledním způsobem (E7) změny systému je agentovo působení na strukturu systému. To
nastane, když se agent snaží měnit relaci dostupnosti a tím pádem i charakteristiku systému.
Úlohou interpretu je pak provádět agentovy akce vůči struktuře modelu.
Evoluce systému těmito akcemi bude dále popisována pomocí modelu dostupnosti a jeho
charakteristiky D. Vztah mezi D a charakteristikou R byl popsán pravidly P1, P2 a P3
v kapitole 6.3.1. Pokud se změní D, lze podle těchto pravidel určit i novou charakteristiku R.
Struktura modelu se mění jen změnou relací mezi agentem θ, který provádí akci a prvky
systému v jeho okolí Oθ. Interpret přijímá pokyn k instanci akce χ = (ε, θ, Struc, r) zvolené
agentem, jejímž výsledkem má/může být změna charakteristiky v konfiguraci systému.
P6.

∀(ε, θ, Struc, r) ∈ αθ ∃C’ (ΞAS(R, (ε, θ, Struc, r)) → C’, R ∈ C, C’ ∈ Cset)
C = (R, cc), C’ = (R’, cc’ ), (cc’ = cc) ∧ (R’ = R - Oθ + Oθ ’ )
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Okolí v původní a ve výsledné konfiguraci má obvykle neprázdný průnik a obě okolí mohou
být dokonce stejná. Při vykonání akce se totiž většinou nemění všechny původní relace a
pokud je například akce interpretována jako neúspěšná, může zůstat celý model dostupnosti
zachován.
Jako příklad interpretace pohybu agenta v systému bude uvedena populární testovací úloha
Tileworld. V původní verzi [HP93] jde o úlohu pro jednoho agenta, nyní bude tato úloha
rozšířena na multiagentní skupinu.
Příklad 6.3: Populace agentů Θ, |Θ| = n se nachází v prostředí tvořeném šachovnicí o
rozměru M × N. Každé políčko šachovnice představuje neagentní prvek systému a může být
buď prázdné, nebo v něm může být díra a nebo, kterou může agent zakrýt dlaždicí. Jednotlivá
políčka jsou pak popsána dvojicemi (hodnota, množina možných směrů). Hodnota je z
intervalu <0, 2> (prázdné políčko reprezentuje hodnota 0, díru hodnota 1 a dlaždici hodnota
2) a možné směry jsou dány světovými stranami {s, j, v, z}. Na každém políčku se může
nacházet pouze jeden agent a pokud je políčko děravé, může ho zakrýt dlaždicí. Dva agenti
spolu mohou komunikovat, pokud se nacházejí na sousedních políčkách ve vodorovném, nebo
svislém směru a každý agent se může pohybovat na sousední políčko, pokud toto políčko již
není obsazeno jiným agentem.

e1

θ3

e4

θ1

θ2

θ3

θ1
θ2

e13

e1

e16

e9

e2
e10

e3
e11

e4
e12

e5
e13

e6
e14

e7
e15

e8
e16

Obrázek 6.3 Příklad stavu úlohy Tileworld a odpovídající model dostupnosti
V uvedeném příkladě je universum tvořeno šestnácti neagentními prvky a třemi agenty,
U = E ∪ Θ = {e1,..., e16} ∪ {θ1, θ2, θ3}. Báze akcí je B = ({ε1, ε2}, {{s, j, v, z}, {položit}},
{(ε1, Struc, s) … (ε1, Struc, z), (ε2, e1, položit) … (ε2, e16, položit)}}. Každý agent má dva
efektory. Efektor ε1 pro pohyb a pro a efektor ε2 pro položení dlaždice. Množiny rozsahu akcí
jsou čtyři směry pro pohyb a jednoprvková množina {položit} pro položení dlaždice.
Schémata akcí jsou uvedena jako pohyb všemi směry pro strukturu systému R a jako položení
dlaždice pro každý neagentní prvek. Hodnoty vnitřních stavů prvků podle obrázku 6.3 jsou
se1 = ({j, z},0), se2 = se3 = ({j, v, z}, 0), se4 =({j, v}, 0), se5 = se9 = ({s, j, z}, 0), se6 = se7 = ({s, j,
v, z}, 1), se8 = se12 = ({s, j, v}, 0), se10 = ({s, j, v, z}, 0), se11 = ({s, j, v, z}, 2), se13 = ({s, z}, 1),
se14 = se15 = ({s, v, z}, 0) a se16 = ({s, v}, 0). Relace dostupnosti je D = {(θ1, θ2), (θ2, θ1), (θ1,
e6), (e6, θ1), (θ2, e10), (e10, θ2), (θ3, e4), (e4, θ3)}.
Agent je schopen pokládat dlaždice a měnit tak vnitřní stav neagentního prvku (políčka),
pokud je s tímto prvkem v relaci dostupnosti a stav prvku udává, že je v něm díra. Interpret je
schopen interpretovat vykonání proveditelné akce vůči neagentnímu prvku pravidly nebo
tabulkou obdobně, jak tomu bylo v příkladě obědvajících filozofů. Nyní však jde o akci
měnící strukturu modelu.
Neformálně lze činnost interpretu pro uvedený příklad popsat tak, že pokud agent vybere
pohyb a jeho směr, pak tento pohyb lze uskutečnit, jestliže je tento směr ve stavu prvku, se
kterým je v relaci dostupnosti a pokud s prvkem, na který má přejít ještě žádný z agentů
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v relaci dostupnosti není. Následující tabulka ukazuje činnost interpretu v situaci, kdy je
vykonávána jedna akce agentem směrem k struktuře yθε = (Struc, r). Agent se nachází na
políčku reprezentovaném prvkem e, (θ, e) ∈ D a prvek e’ je políčko, které leží ve směru
pohybu zvoleného agentem, pro jehož určení/výběr byla zavedena nějaká funkce f(e, r) → e’.
ΞAS: C → C’
se = (M, x),
M ⊆ {s, j, v, z}
r∉M
r∈M
r∈M

∃θ’(θ’ ∈ Θ, θ’ ≠ θ,
(e’, θ’) ∈ D)
Ano
Ne

D’
D
D
D – (θ, e) – (e, θ) + (θ, e‘) + (e‘, θ)

Tabulka 6-2 Interpretace akce agenta vůči struktuře v modelu Tileworld
Doposud byly uvažovány situace, kdy změnu systému způsobila akce jediného agenta a
činnost interpretu byla demonstrována na jednoduchých příkladech pro situace, kdy agent
působil buď na jiný prvek, nebo na strukturu systému. Nyní se pozornost zaměří na situace,
kdy evoluce modelu bude dána současnými akcemi více agentů. Práce interpretu na základě
tabulek nebo logických formulí je v těchto situacích sice také možná, ale ve složitějších
případech tyto přístupy selhávají a je proto nutné navrhnout a použít přístupy jiné.
Z hlediska interpretu systému lze evoluci systému, ve kterém působí současně několik agentů,
rozdělit na situace, kdy akce různých agentů v konfliktu nejsou a na situace, kdy naopak
v konfliktu jsou.
Pro interpret nejsou v konfliktu akce, které působí na stav agenta, tj. akce měnící systém
způsoby E1, E4 a E5. Je tomu tak proto, že každý agent řeší svůj stav individuálně a
zpracování případného konfliktu současného působení své vnitřní akce se senzorickými
vjemy, nebo senzorickými vjemy navzájem je pod jeho vlastní kontrolou. Způsoby E2 a E3
jsou založeny na vzájemném působení neagentních prvků v podsystému prostředí mMASE jak již bylo uvedeno, je tento podsystém deterministický a proto určení nové konfigurace
nečiní interpretu žádné problémy.
Problém konfliktu může nastat, pokud působí současně agenti na neagentní prvky systému,
nebo na jeho strukturu (E6, E7).
Pro interpret byl doposud používán zápis podle jeho definice ΞAS(C) → C’, a podněty
k evoluci systému, ať již způsobené akcemi prováděnými agenty, nebo vyvolané neagentními
prvky, reprezentovaly hodnoty na výstupech těchto prvků. V následujícím textu budou
používány zápisy ΞAS(C, χ) → C’, χ ∈ αC vyjadřující, že je interpretována konkrétní akce
z množiny proveditelných akcí a Ξ AS(C, CΕ) → C’, vyjadřující interpretaci systému bez akcí
agentů. Dále budou používány zápisy ΞAS(C, χ1 | χ2 …| χn ) → C’ pro akce prováděné více
agenty současně (paralelně) a ΞAS(C, CE | χ1 | χ2 …| χn ) → C’ pro evoluci prostředí a
paralelně prováděné akce agenty. Pro provádění paralelních akcí se bude předpokládat
následující Lemma.
Lemma 6.2: Dvě akce a, b ∈ αC ∪ CE lze provést paralelně, pokud jsou nekonfliktní, tj.
pokud nezáleží na pořadí jejich vykonání ΞAS(ΞAS(C, a), b) = ΞAS(ΞAS(C, b), a) ↔
ΞAS(C, a | b)
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Lemma lze rozšířit i na více současně prováděných akcí. Například pro tři akce χ1, χ2, χ3 platí
ΞAS(ΞAS(ΞAS(C, χ1), χ2), χ3) = ΞAS(ΞAS(ΞAS(C, χ1), χ3), χ 2) = ΞAS(ΞAS(ΞAS(C, χ2), χ1), χ3) =
ΞAS(ΞAS(ΞAS(C, χ2), χ3), χ2) = ΞAS(ΞAS(ΞAS(C, χ3), χ1), χ2) = ΞAS(ΞAS(ΞAS(C, χ3), χ2), χ1) ↔
ΞAS(C, χ 1|χ 2|χ 2), a podobné vztahy lze uvést i pro čtyři a více současně prováděných akcí.
Při interpretaci paralelně prováděných akcí v mMAS existují dva problémy.
Prvním problémem je časová složitost - náročnost zjišťování, zda množina akcí, které mají
být vykonány, je nekonfliktní. Tato složitost je faktoriální, protože testování je nutné provádět
pro všechny permutace paralelně interpretovaných akcí. Dosud neexistuje obecný návod, jak
časovou složitost snížit.
Druhým problémem je problém řešení konfliktů. Jedním z použitelných přístupů může být
přístup používaný v jiném modelovacím nástroji navrženém pro modelování paralelních
systémů - v Petriho sítích. Ukázka, jak by taková interpretace vypadala, vychází z příkladu
obědvajících filozofů. Struktura modelu (Petriho síť) je ukázána na následujícím obrázku.
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P10

T10

P6
P1

P4

T5 T1
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T2

T4
T3

T9
P8
P3

P7
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Obrázek 6.4 Model obědvajících filosofů jako Petriho síť
Podrobný popis Petriho sítí lze nalézt například v [Češ94]. Pro popisovanou ukázku bude
uvedena pouze stručná charakteristika a způsob, jakým se může měnit konfigurace zvoleného
modelu.
Prvky T1 až T10 označují přechody a prvky P1 až P10 místa. Místa mohou obsahovat jedno,
více, nebo také žádné značení. Počet značení v místě udává počet bodů v tomto místě. Počty
značení v jednotlivých místech jsou uvedeny na příslušných pozicích v konfiguraci
M = 〈1,1,1,1,1,0,0,0,0,0〉. Evoluce systému je dána provedením přechodu. Petriho síť je
orientovaný graf a provedení přechodu je možné pouze tehdy, pokud všechna místa, která do
přechodu vstupují mají značení. Pokud tomu tak je a přechod je proveden, je po jednom
značení každému ze vstupních míst odebráno a naopak je přidáno do míst, do kterých vede
z přechodu výstupní hrana (obecně může být u hran v Petriho sítích uvedeno, kolik značení je
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třeba použít k vykonání přechodu (pro vstupní hrany z míst do přechodu), resp. o kolik
značení má být po vykonání přechodu zvýšen jejich počet (pro výstupní hrany z přechodu)).
V případě uvedeném na obrázku reprezentují místa P1 až P5 vidličky položené na stole a
pokud mají značení, může je filozof (agent) zvednout a poté s jejich pomocí jíst. Označená
místa P6 až P10 znamenají, že příslušný agent-filozof (1 až 5) má obě vidličky a jí. Akce
prováděné agenty znázorňují přechody T1 až T10 (T1 – T5 položení vidliček, T6 – T10
uchopení vidliček).
Nyní bude popsán princip řešení paralelismu v této síti. Pro agenty představují vidličky
sdílené prostředky, protože každou vidličku může vzít jeden agent levou a jeden agent pravou
rukou. V případě, že by všichni agenti současně vzali vidličky ležící po jejich pravých
stranách, nastala by situace uváznutí, protože žádný z agentů by nemohl zvednout druhou
vidličku a jíst – všichni by čekali až jim jejich sousedé poskytnou druhou vidličku.
Petriho síť uvedená na obrázku řeší zmíněný problém jednoduchým způsobem. Agent může
zvednout obě vidličky naráz vykonáním příslušného přechodu T6 až T10 jen tehdy, pokud
jsou obě vidličky k dispozici (pro přechod T6 mají značení místa P1 a P5 , pro přechod T7
mají značení místa P1 a P2, atd.).
Činnost interpretu v mMAS , který by využíval přístup Petriho sítí, by pak byla následující:
Interpret mapuje akce prováděné agenty, vykonává příslušné přechody v Petriho síti a
poskytuje agentům stavy příslušných míst. Dále zjišťuje (přijímá) akce agentů z jejich
výstupů pro efektory ve formě instancí akcí χ a o stavu systému je naopak informuje na jejich
senzorických vstupech ve formě množin dvojic {(u, su)} (v popisovaném příkladě jde pro
každý neagentní prvek-vidličku o dvojici (ei, (n1, n2)), kde n1 ∈ <0..5> označuje agenta, který
ji používá (θ1,…, θ5) a n2 ∈ 〈0, L, P〉 označuje příslušný efektor; dvojice (0,0) znamená, že
vidlička leží na stole).
Příklad interpretace systému pro agenta θ1 bude ukázán nejprve pro interpretaci prostředí
vzhledem k jeho senzorickým vstupům. Z pohledu agenta θ1 může nastat pět stavů. Buď
vidličky drží oba agenti po jeho pravici a levici, nebo jen jeden z nich, nebo je nedrží nikdo,
nebo obě vidličky drží právě agent θ1. O kterou z těchto situací se jedná, lze určit podle stavů
míst P6 (agent θ1), P7 (agent po jeho levici, tj. θ2) a P10 (agent po jeho pravici, tj. θ5).
Senzorický vstup agenta θ1 obdrží některou z následujících informací:
xθ1s = {(e5, (5, L)),(e1, (2, P)), (θ5, (4, 5)), (θ2, (1, 2))},
{(e5, (0, 0)), (e1, (2, P)), (θ5, (0, 0)), (θ2, (1, 2))},
{(e5, (5, L)), (e1, (0, 0)), (θ5, (4, 5)), (θ2, (0, 0))},
{(e5, (0, 0)), (e1, (0, 0)), (θ5, (0, 0)), (θ2, (0, 0))},
{(e5, (1, P)), (e1, (1, L)), (θ5, (0, 0)), (θ2, (0, 0))},

M = 〈0,0,1,0,0,0,1,0,0,1〉
M = 〈0,0,x,x,1,0,1,0,x,0〉
M = 〈1,x,x,0,0,0,0,x,0,1〉
M = 〈0,x,x,x,0,0,0,x,x,0〉
M = 〈0,x,x,x,0,1,0,x,x,0〉

Podobně tomu bude i pro vykonávání akcí agentem, které jsou v modelu realizovány
prováděním přechodů. Pod obrázkem 6.2 je uvedena báze akcí s akčními schématy pro
zvednutí a položení vidliček. Proveditelné akce v modelu jsou položení a zvednutí dvou
sousedních vidliček oběma efektory agenta, což koresponduje s odpovídajícími přechody
Petriho sítě. Například pro agenta θ1 bude interpret vykonávat instance akcí provedením
přechodů pouze v následujících dvou případech:
yθ1εP = (θ1, εP, e5, Zvedni) ∧ yθ1εL = (θ1, εL, e1, Zvedni)) → ΞAS: Provést přechod T6
yθ1εP = (θ1, εP, e5, Polož) ∧ yθ1εL = (θ1, εL, e1, Polož)) → ΞAS: Provést přechod T1
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Po provedení akcí – přechodů se změní značení Petriho sítě a tím i hodnoty na senzorických
vstupech agentů.
V této kapitole byla uvedena formální specifikace struktury a byly zde popsány principy
evoluce modelu multiagentního systému. Dále byla demonstrována funkce interpretu pro
případy evoluce systému změnou prostředí a vykonáním akce jedním agentem a byl zde
naznačen možný způsob interpretace paralelních akcí. V následující kapitole bude ukázána
struktura a principy chování jednoho agentního prvku v modelu.

6.3.3 Struktura a chování agentního prvku v mMAS
Cílem simulace je navrhnout strukturu agenta tak, aby byl schopen racionálního jednání podle
principů uvedených v předcházejících kapitolách. Agent, který je z pohledu systému černou
skříňkou přijímající senzorické podněty, na které reaguje akcemi, musí mít schopnosti
uchovávat informace, určovat své záměry na základě svých přání a k uskutečnění těchto
záměrů sestavovat plán. Následující formální definice agentního prvku v mMAS je
navrženým řešením uvedených požadavků (dále v textu bude opět místo pojmu agentní prvek
často používán ne zcela přesný, avšak kratší pojem agent).
Definice 6.16: Agentní prvek θ ∈ Θ je n-tice θ = (xθ s, Yθ , L, KBθ , Bθ , πθ , Ξθ , Λθ ), kde xθs
je jeho senzorický vstup, Yθ množina výstupních bran, L = (Σ, W) jazyk daný abecedou Σ a
množinou vět W, KBθ báze znalostí ve formě podmnožiny vět jazyka KBθ ⊆ W, Bθ = BθE ∪ bi
báze akcí agenta tvořená množinou externích akcí BθE a interní akcí bi , πθ plán z množiny
plánů Πθ = {πθ | πθ ∈ W }, Ξθ interpret a Λθ množina algoritmů Λθ: KBθ × W → KBθ
Definice zavádí některé nové pojmy:
•

•

Bázi znalostí jako podmnožinu vět jazyka L. Konkrétní jazyk pro řízení agenta v mMAS
bude uveden v následující kapitole, zatím stačí předpokládat pouze to, že obsahuje i
prázdný řetězec ∅.
Algoritmy jako výpočetní mechanismy, které transformují bázi znalostí podle plánu,
kterým je posloupnost akcí určených větou (řetězcem) jazyka L.

Stav agenta je dán jeho konfigurací, tj. stavem jeho vstupů a výstupů a jeho vnitřním stavem.
Definice 6.17: Konfigurace agenta je trojice cθ = (xθs, cYθ , sθ), kde xθs je jeho senzorický
vstup, cYθ konfigurace jeho výstupů a sθ jeho vnitřní stav, který je dán dvojicí sθ = (KBθ, πθ)
Interpret agenta Ξθ mění jeho konfiguraci, podobně jako interpret systému ΞAS mění
konfiguraci systému.
P7a
P7b

Ξθ(cθ ti) → cθ ti+1
Ξθ( xθs ti, cYθ ti, (KBθ ti, πθ ti)) → ( xθs ti+1, cYθ ti+1, (KBθ ti+1, πθ ti+1))

Konfigurace agenta se podle předchozího vztahu může měnit na základě jeho senzorického
vstupu, konfigurace jeho výstupů, jeho báze znalostí a plánu. Protože však agent nemůže
měnit hodnoty na svých vstupech a naopak jeho výstupy jsou dány výsledkem interpretace
jeho stavu, je možné předchozí zápis funkce interpretu upravit na následující tvar:
P8

Ξθ(xθs ti, (KBθ ti, πθ ti)) → (cYθ ti+1, (KBθ ti+1, πθ ti+1))
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Přestože na evoluci konfigurace agenta má podle uvedeného zápisu vliv stav báze jeho
znalostí a hodnoty na jeho senzorických vstupech, zásadní vliv má jeho plán.
Studium evoluce konfigurace agenta je vhodné zahájit nejjednodušším případem, kdy plánem
agenta je prázdný řetězec ∅.
P9a
P9b

Ξθ(xθs ti, (KBθ ti, ∅)) → (cYθ ti+1,(KBθ ti+1, ∅)),
KBθ ti+1 = KBθ ti, ∀yθε ∈ YθE(yθε ti+1 = bi), yθs ti+1 = ∅

Pro prázdný plán se nemění báze znalostí, na výstupech efektorů jsou hodnoty pro interní akci
a senzorický výstup pro komunikaci s ostatními agenty obsahuje prázdný řetězec. Protože
chování agenta bez plánu bude probíhat vždy podle uvedeného pravidla, může se v jeho
konfiguraci měnit pouze hodnota na jeho senzorickém vstupu.
V ostatních případech, kdy existuje nějaký plán, je evoluce agenta řízena tímto plánem. Podle
toho, která z položek se evolucí mění, může být evoluce spočívat ve změně báze znalostí,
změně plánu (přehodnocení plánu, nebo vyvolání podplánu), nebo ve vykonání externí akce
agenta. První dva případy jsou interní evolucí konfigurace agenta. Hodnota výstupů efektorů
bude v tomto případě stejná jako v situaci, kdy byl plánem prázdný řetězec, tj. hodnota
příslušející interní akci bi. Ve třetím případě agent předá na své výstupy efektorů instance
externích akcí. Interpret provádí paralelně evoluci všech tří uvedených položek struktury
agenta a na jeho činnost lze pohlížet jako na paralelní činnost tří interpretů, intepretu pro
výstupy ΞθY, interpretu báze znalostí ΞθK a interpretu plánu Ξθπ.
P10a
P10b
P10c

ΞθY(xθs ti, (KBθ ti, πθ ti)) → (cYθti+1)
ΞθK(xθs ti, (KBθ ti, πθ ti)) → (KBθ ti+1)
Ξθπ(xθs ti, (KBθ ti, πθ ti)) → (πθ ti+1)

Podle předcházejících vztahů může být každá z těchto tří evolucí ovlivněna
hodnotami na vstupech a bází znalostí.

plánem,

Celkem existuje dvanáct různých možností (typů evoluce) jak změnit konfiguraci agenta a
všechny tyto možnosti jsou uvedeny v následující tabulce.
πθ ti+1

Typ evoluce

cYθE t+1

KBθ ti+1

Rekurze

Ξθπ(πθti)

{bi, bi, …}

KBθti

Spuštění podplánu
Převzetí plánu
Přehodnocení plánu
Přímá akce
Nepřímá akce
Vzdálené řízení
Podmíněné vzdálené řízení
Inicializace KB
Evoluce KB
Inicializace KB vstupem
Zpracování vstupu

Ξθπ(πθti, KBθti)
Ξθπ(πθti, xθs)
Ξθπ(πθti, KBθti, xθs)
Ξθπ(πθti)
Ξθπ(πθti, KBθti)
Ξθπ(πθti, xθs)
Ξθπ(πθti, KBθti, xθs)
Ξθπ(πθti)
Ξθπ(πθti, KBθti)
Ξθπ(πθti, xθs)
Ξθπ(πθti, KBθti, xθs)

{bi, bi, …}
{bi, bi, …}
{bi, bi, …}
ΞθY(πθti)
ΞθY(πθti, KBθti)
Ξ θY(πθti, xθs)
ΞθY(πθti, KBθti, xθs)
{bi, bi, …}
{bi, bi, …}
{bi, bi, …}
{bi, bi, …}

KBθti
KBθti
KBθti
KBθti
KBθti
KBθti
KBθti
ΞθK(πθti)
ΞθK(πθti, KBθti)
ΞθK(πθti, xθs)
ΞθK(πθti, KBθti, xθs)

Tabulka 6-3 Typy evolucí agentního prvku
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Uvedené typy evoluce agenta jsou specializací pravidla P8. V tabulce nejsou uvedeny situace,
kdy jedna evoluce ovlivňuje kromě plánu i bázi znalostí a výstup současně. Činnost agenta
v mMAS bude demonstrována v následující kapitole.
Na závěr této kapitole bude podrobněji popsán jeden z nových pojmů z definice 6.16,
algoritmus λ, který je definován jako funkce báze znalostí KBθ a věty (řetězce) jazyka L.
Obecně je algoritmus postup, jak transformovat bázi znalostí a jeho činnost je modelována
jako funkce, která mapuje vstupní hodnoty (KBθ , w) na nějaký stav báze znalostí. Algoritmy
představují jediný prostředek, kterým může být báze znalostí měněna a jsou využívány
interpretem báze znalostí při její evoluci (pravidlo P11a) a při zpracování vstupu (pravidlo
P11b).
P11a
P11b

ΞθK(πθ ti, KBθti) → (λ, w),
ΞθK(πθ ti, xθs, KBθti) → (λ, w)

λ(KBθti, w) → KBθti+1
λ(KBθti, w) → KBθti+1

kde w značí větu z množiny vět w ∈ W jazyka L.
Z pravidel je patrné, že úkolem interpretu báze znalostí je na základě vstupních parametrů
(plánu a vstupních hodnot) zvolit příslušný algoritmus a řetězec. Výsledkem provedení
algoritmu je nový stav báze znalostí.
Definice, pravidla a příklady vytváření formálního popisu modelu multiagentního systému
jsou základem pro realizaci modelu na počítači. V následující kapitole bude ukázáno, jak se
dá model postavený na zmíněných principech realizovat.
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7. T-Mass Systém
Na formální definice multiagentního systému s racionálními agenty nyní naváže popis
principů nástroje T-Mass pro vytváření simulačních modelů, jehož návrh je možné považovat
za hlavní původní přínos této disertační práce.
Podobně jako v předcházející kapitole, kde byl popis modelu rozdělen na část pojednávající o
struktuře a chování celého multiagentního systému a na část rozebírající princip chování
agenta jako prvku systému, tomu bude i v této kapitole. Nejprve bude popsán samostatný
agent, jeho architektura a činnost řízená jazykem. Dále bude ukázáno chování agentních
prvků v systému bez prostředí a na závěr bude uveden model s obecným interpretem a
prostředím tvořeným množinou neagentních prvků.

7.1 Systém s distribuovanými interprety
Jak již bylo uvedeno výše, základní představa architektury a práce nástroje je obdobná, jako
v případě formálního modelu. V jednom modelu s n agenty existuje jeden globální interpret a
n interpretů agentních. Globální interpret provádí evoluci celého modelu, včetně prostředí a
akcí, které jednotliví agenti zvolili k ovlivnění systému. Agentní interprety jsou do značné
míry samostatné a pracují na základě individuálních programů – plánů.
Každý agent má svá data a své plány ve vlastní bázi znalostí a svoji činnost může koordinovat
s činnostmi ostatních agentů prostřednictvím vzájemné komunikace. Tyto vlastnosti dělají
z multiagentního systému systém distribuovaný. Pro distribuované systémy je charakteristické
paralelní provádění výpočtů nad vlastními i sdílenými daty. Multigentní systémy zavádí do
těchto systémů činnost plánování, a to jako základní činnost umožňující agentům sledování
perzistentních cílů.

7.2 Agent jako základní prvek T-Mass systému
Základní charakteristiky racionálního agenta byly uvedeny v předcházejících kapitolách.
Z těchto charakteristik vyplývají i přístupy k realizaci tohoto agenta jako prvku v modelu
multiagentního systému. Racionální agent musí mít bázi znalostí, algoritmy pro rozhodování a
sestavování plánu a interpret plánu, který mu dává schopnost podle plánu jednat. V T-Mass
systému bude takový agent označován jako agent A-Mass a jeho strukturu budou tvořit
následující jednotky:
• Báze znalostí: Báze znalostí uchovává agentovy znalosti ve formě n-tic. Každá n-tice
reprezentuje buď znalost ve tvaru predikátu bez proměnných, nebo plán.
• Výpočetní jednotka báze znalostí (KBCU, Knowledge Base Computing Unit): Výpočetní
jednotka tvoří rozhraní mezí bází znalostí a interpretem agenta. Je schopna vkládat a rušit
znalosti do/z báze znalostí, vracet odpovědi na dotaz týkající se existence informace v bázi
znalostí a volávat výpočetní algoritmy.
• Algoritmy: Algoritmus je posloupnost akcí, která transformuje vstupní data na výstupní
data. Může přitom využívat data/znalosti uložená/é v bázi znalostí.
• Vstupní buffer (IB, Input Buffer): Vstupní buffer (vyrovnávací paměť) je prostředkem pro
komunikaci agenta s okolím. Všechna data přijímaná agentovými senzory se ukládají do
vstupního bufferu a naopak, pokud agent působí externí akcí na jiného agenta vykoná se
tato akce předáním příslušných dat do vstupního bufferu tohoto agenta.
63

• Interpret plánu: Interpret plánu je jednotka, která vykonává aktuální plán. Zpracovává
jednotlivé akce plánu, které jsou tvořeny řetězci jazyka t-Sapi. Interpret může přistupovat
k datům uložených ve vstupním bufferu, spouštět dílčí plány a přes KBCU přistupovat
jednak k datům v bázi znalostí a jednak k algoritmům, která tato data transformují.
• Registr: Registr slouží pro uchování výsledku poslední operace (bude upřesněno při
popisu jazyka t-Sapi). Pro tento registr je použit symbol τ (thought, myšlenka).
Struktura agenta A-Mass je uvedena na obrázku 7.1.

IB

Interpret

τ

Báze
znalostí

KBCU
Algoritmy

Obrázek 7.1 Struktura agenta A-Mass
Průběh interakce mezi jednotlivými bloky agenta A-Mass bude ukázán v následující kapitole
při popisu jazyka t-Sapi.

7.2.1 Řídící jazyk agentního prvku t-Sapi
Ve formálním modelu byl agent řízen plánem, kterým byl řetězec jazyka ve struktuře agenta.
Jazykem je řízen i agent A-Mass a princip řízení směřuje, obdobně jako tomu bylo u
formálního modelu, k transformaci konfigurace agenta, konkrétně k transformaci plánu, báze
znalostí a hodnot na výstupech (efektorech). Tato transformace vychází z aktuální
konfigurace vstupů (údajů ve vstupním bufferu), plánu a báze znalostí.
Jazyk t-Sapi byl navržen tak, aby byl co nejjednodušší a aby mohl být použit pro všechny
typy agentů a pro všechny možné agentní architektury.

7.2.2 Syntax jazyka t-Sapi
Jazyk tvoří množina vět nad abecedou. V případě formálního agenta uvedeného v kapitole 6
byl jazyk L definován jako dvojice L = (Σ, W), kde Σ značí abecedu a W množinu vět. Věty
jazyka generuje/přijímá gramatika G = (N, Σ, P, S), kde N je množina nonterminálů, Σ je
konečná množina terminálních symbolů, P je množina přepisovacích pravidel a S ∈ N je
počáteční symbol. Pro jazyk t-Sapi je tato gramatika následující:
N =

{
<Akce>, <Apostrof_Tau>, <Dseznam>, <Dseznam’>, <Exe_Plan>,
<ID>, <ID’>, <ID_AP>, <OSeznam>, <Oseznam’>, <Plan>,
<t-Sapi>, <Znak>
}
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Σ =

{
∅, a,..., z, A,..., Z, 0,..., 9, _, ., #, ,, @, +, -, ?,
!, π, τ, ),(, ‘
}

P =

{
<t-Sapi>
<Exe_Plan>
<OSeznam>

→
→
→

<Plan>
<ID>
<OSeznam’>

→
→
→

<Akce>

→

<Plan’>
<Znak>
<ID’>
<Apostrof_Tau>
<DSeznam>
<DSeznam’>
<ID_AP>
}

→
→
→
→
→
→
→

<Exe_Plan> | <OSeznam> | <Plan>
@<Plan> | @π(<ID>)
( <ID> <OSeznam’> | ( <OSeznam>
<OSeznam’>
(<Akce> <Plan’>)
<Znak> <ID’> | ∅ | τ | <Apostrof_Tau>
, <OSeznam> <OSeznam’> | , <ID>
<OSeznam’> | )
<Exe_Plan> | <OSeznam> | <DSeznam> |
+<OSeznam> | +π(<ID>, <Plan>) |
-<OSeznam> | -<DSeznam> |
-π(<ID_AP>) | !(<ID>, <OSeznam>) |
?(<ID>) | ?(_)
, <Akce> <Plan’> | ∅
a,...,z, A,...,Z, 0..9, +, -, ., #, _
<Znak> <ID’> | ∅
’<Apostrof_Tau> | τ
(<ID_AP> <DSeznam’>
, <ID_AP> <DSeznam’> | )
<ID> | _

S = <t-Sapi>
Věta je řetězec symbolů a v tomto řetězci existují podřetězce (slova, výrazy, nebo obecně
struktury), které dávají větám význam a ze kterých vychází sémantika jazyka. Nyní budou
uvedeny tři typy řetězců, které mohou být gramatikou generovány. Jsou to obecný seznam,
dotazovací seznam a plán.
• Obecný seznam se skládá z prvků, kterým jsou atomy (řetězce {[a...z] [A...Z] [0...9][_, +,
-, ., #]}*), symbol registru τ, zápis ‘τ s jedním, nebo i s více apostrofy před symbolem τ,
nebo vnořený obecný seznam. Prvky jsou od sebe oddělené čárkami a celý seznam je
uzavřen do kulatých závorek. Obecný seznam může být i prázdný.
Obecný seznam se používá pro uchovávání informací v bázi znalostí, pro zápis obsahu
zprávy při komunikaci a pro předávání parametrů při volání algoritmů. Pokud je v obecném
seznamu použit symbol τ, a tento seznam je vkládán do báze znalostí, pak je interpretem
vždy nahrazen hodnotou z registru τ. V případě, že před symbolem τ jsou apostrofy, je
interpretem jeden apostrof odebrán. To umožňuje pracovat s registry ve více úrovních
podplánů - použití takového zápisu bude ukázáno v příkladu 7.3.
• Dotazovací seznam slouží ke zjišťování přítomnosti informací v bázi znalostí a k rušení
znalostí v této bázi. Dotazovací seznam je lineární (nemůže obsahovat vnořené seznamy), ale
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jeho prvkem může být anonymní proměnná _, která má obdobnou funkci, jako stejná
proměnná v jazyce PROLOG.
• Plán je posloupnost operací, oddělených čárkami. Každá operace patří do jednoho
z následujících sedmi typů: spuštění plánu, vložení informace do báze znalostí, odstranění
informace z báze znalostí, evoluce báze znalostí, dotazování na informaci, provedení externí
akce, nebo přijmutí vnějšího podnětu. Interpretace jednotlivých operací bude popsána
v následující kapitole. Věta/řetězec jazyka t-Sapi představuje jeden plán.

7.2.3 Interpretace jazyka t-Sapi
V předchozí kapitole byly vyjmenováno sedm typů operací, které lze v jazyku t-Sapi zapsat.
Nyní bude popsán způsob, kterým budou věty jazyka zpracovávány agentní interprety.

Agent θA, IBA, KBA
Agent θB, IBB, KBB
Agent θC, IBC, KBC

Obrázek 7.2 Agenti A-Mass s přímým přístupem
Činnosti agentního interpretu bude nejprve demonstrována na příkladě skupiny agentů Θ, ve
které mezi každými dvěma agenty existuje komunikační kanál. Příklad takového systému pro
tři agenty je uveden na obrázku 7.2. V modelu není zatím interpret systému a agenti proto
mohou vykonávat akce jen vůči sobě navzájem. Mohou tedy pouze komunikovat a pokud
agent θi zašle zprávu agentovi θj, doručí se tato zpráva přímo do vstupního bufferu agenta θj.
Interpretace bude představovat změnu stavu agenta ze stavu v čase t do stavu v čase t+1. Pro
popis interpretace jazyka bude používán zápis
Ξθ(@Plán,{Vstupní_Parametry}*) =
(Plán,{Výstupní_parametry}*), hodnoty výstupních parametrů
V některých případech výsledek interpretace závisí na vstupních parametrech. Potom budou
jednotlivé možné varianty zapsány jako
Podmínka1: Důsledek 1
Podmínka2: Důsledek 2
…
Parametry mohou být následující prvky/řetězce jazyka t-Sapi: obecný seznam os, dotazovací
seznam ds, akce χ, nebo plán π. Dále jako parametr může být použit identifikátor generovaný
jazykem z nonterminálu ID, symbol akumulátoru τ, báze znalostí agenta KBθ a vstupní
buffer kteréhokoliv agenta IBθj. Pokud v zápise není uveden vstupní parametr, tak není
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interpretem použit a pokud není uveden některý z výstupních parametrů, pak po provedení
akce interpretem zůstává nezměněn.
Dalším z prvků agenta, který bude použit v následujících zápisech, je algoritmus. Každý
algoritmus je určen identifikátorem (řetězcem) a pokud je uveden v množině Alg, pak jej lze
spustit voláním výpočetní jednotky báze znalostí KBCU s názvem algoritmu a jeho
parametry.
V zápisech budou použity dále standardní identifikátory False pro vyjádření neúspěchu
výsledku interpretace akce a Fail pro neúspěch podplánu. Symboly P bude zastupovat řetězec
jazyka pro plán, symbol A pro první akci tohoto plánu, symbol P’ pro plán po provedené akci,
symbol P’’ pro zbytek původního plánu (tj. plánu P bez akce A) a symbol pro P’’’ plán
generovaný akcí (podplán):
I1.

Ξθ (@(), τt) = (∅, τt+1)

I1a. τt = False : τt+1 = Fail
I1b. τt ≠ False : τt+1 = τt
I2.

Ξθ(@(P)) = (@P)

I3.

Ξθ(@P) = (P’, τt+1, KBθt+1, IBθt+1, IBΘt+1), Ξ(@A, KBθt, IBθt,
IBΘt) = ((P’’’), τt+1, KBθt+1, IBθt+1, IBΘt+1), P = A,P’’

I3a. τt+1 = False: P’ = ∅
I3b. τt+1 ≠ False: P’ = P’’’, P’’
I4.

Ξθ(@P) = ((), τt+1, KBθt+1, IBθt+1), Ξθ(@P1, KBθt, IBθt,
IBΘt)= (∅, τt+1, KBθt+1, IBθt+1),P = @(P1)

I5.

Ξθ(@A, KBθt) = (P’, τt+1), A = @π(ID)

I5a. ∃π(ID, P )∈ KBθ: P’ = P, τt+1 = τt
I5b. ¬∃π(ID, _) ∈ KBθ: P’ = ∅, τt+1 = False
I6.

Ξθ(@os) = (∅, τt+1)

I6a. os ∈ KBθt: τt+1 = τt
I6b. os ∉ KBθt: τt+1 = False
I7.

Ξθ(@ds, KBθt) = (∅, τt+1), τ
ds[σ])}

I8.

Ξθ(@+os, KBθt) = (∅, KBθt+1), KBθt+1 = KBθt ∪ os

I9.

Ξθ(@+π(ID, P), KBθt) = (∅, KBθt+1), KBθt+1 = KBθt ∪ π(ID,
P)

t+1

= {os: os ∈ KBθt ∧ ∃σ(os =

I10. Ξθ(@-os, KBt)= (∅, KBθt+1), KBθt+1 = KBθt - os
I11. Ξθ(@-ds, KBθt) = (∅, KBθt+1), S = {os: os ∈ KBθt ∧ (∃σ(os
= ds[σ]))}, KBθt+1 = KBθt - S
I12. Ξθ(@-π(ID), KBt) = (∅, KBθt+1), KBθt+1 = KBθt – π(ID, _)
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I13. Ξθ(@-π(_), KBθt) = (∅, KBθt+1), KBθt+1 = KBθt – π(_, _)
I14. Ξθ(@!(ID, os)) = (∅, IBID, τt+1)
I14a. θID ∉ Θ: τt+1 = False
I14b. θID ∈ Θ: τt+1 = τt , IBIDt+1 = IBIDt ∪ (θ, os))
I15. Ξθ(@?(ID), IBθt) = (∅, IBθt+1, τt+1), τ = {(ID, os) | (ID,
os) ∈ IBθt}, IBθt+1 = IBθt - τ
I16. Ξθ(@?(_), IBθt) = (∅, IBθt+1, τt+1), τ = IBθt, IBθt+1 = {}
I17. Ξθ(@(ID, os), KBθt) =(∅, τt+1)
I17a. AlgID ∈ Alg: τt+1 = KBCU(AlgID, KBθt, os)
I18. Ξθ(@∅)= (∅)
Zápis I1 popisuje situaci, kdy interpret interpretuje prázdný plán. V tomto případě je
výsledkem prázdný řetězec. Tato situace nastane (pomine-li se situace, kdy je spuštěn
prázdný plán z jiného plánu jako podplán), když je původní plán dokončen a pak hodnota v
registru τ obsahuje buď výsledek provedení plánu, nebo hodnotu Fail, pokud plán neuspěl při
vykonání některé ze svých akcí.
V zápise I2 se jedná pouze o operaci odstranění závorek.
Zápis I3 představuje provedení první akce plánu (aktuální plán P je rozdělen na první akci A
a zbytek plánu P’’). Hodnoty registru τ, báze znalostí a vstupních bufferů odpovídají
hodnotám po provedení první akce. Pokud je akce úspěšná (podmínka v I3b je splněna) pak
nový plán P’ vznikne spojením plánu P’’’, generovaném akcíA (který může být neprázdný,
pokud akcí bylo spuštění podplánu, viz zápisy I4 a I5), a původního plánu bez provedené
akce A, označeného P’’. Pokud je akce neúspěšná (podmínka v E3a je splněna, tj. registr τ
obsahuje po jejím provedení hodnotu False), potom je celý plán neúspěšný a dále se
neinterpretuje.
Zápisy I4 a I5 spouští podplány. Zápisy se liší tím, že v I4 je podplán uveden explicitně v
plánu, ze kterého je spuštěn, zatímco v I5 se předpokládá, že podplán je uložen v bázi
znalostí a z prováděného plánu se spouští na základě (tj. uvedením) svého identifikátoru. V I4
i v I5 spočívá akce ve spuštění posloupnosti akcí podplánu jako samostatného plánu. Hlavní
rozdíl mezi provedením posloupnosti akcí v plánu a posloupnosti akcí jako samostatného
podplánu spočívá v tom, že pokud v plánu jedna akce neuspěje, pak jeho vykonávání se
zastaví a celý plán skončí neúspěchem. Pokud nějaká akce neuspěje v podplánu, pak se
ukončí pouze tento podplán, kdežto nadřazený plán pokračuje ve své činnosti. Následují
ukázky přímého spuštění plánu a spuštění plánu z báze znalostí.
a) @π(akce1, ..., akcei-1, @(akcei1, akcei2, …, akcein), akcei+1 ,… )
b) KBθ = {…, π(plani, (akcei1, akcei2, …, akcein)), …}
@π(akce1, akce2, …, akcei-1, @π(plani), akcei+1, …)
V ad a) je podplán zapsán a spuštěn přímo v nadřazeném plánu (představuje akcii).
V ad b) obsahuje báze znalostí plán pojmenovany ‘plani’ a ten je spouštěn z nadřazeného
plánu.
Následující dva zápisy, I6 a I7, se týkají dotazování/hledání. Je tím míněn test na existenci
nějakého seznamu v bázi znalostí.
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V I6 je hledán konkrétní obecný seznam, ve kterém musí být struktura a všechny atomy
stejné jako v seznamu, který je poskytnut jako parametr. Výsledkem je uložen v registru τ a
je jím buď hodnota False, pokud dotaz neuspěl, nebo původní hodnota registru τ (která pro
úspěšně prováděný plán musí být rozdílná od False), pokud hledaný seznam byl v bázi
znalostí nalezen.
V I7 je jako parametr uveden dotazovací seznam. Jak již bylo uvedeno, dotazovací seznam je
lineární ale může obsahovat anonymní proměnné, které mohou být unifikovány/nahrazeny
jakýmkoliv jiným prvkem seznamu. Zápis ds[σ] značí, že anonymní proměnné v seznamu ds
byly nahrazeny prvky unifikátoru σ. Pokud existuje unifikátor, kterým lze nahradit anonymní
proměnné v dotazovacím seznamu, a pokud po tomto nahrazení je výsledný seznam stejný
s nějakým seznamem uloženým v bázi znalostí, pak je i výsledkem vyhledávání. Vyhledávání
dotazovacím seznamem je ukázáno na následujícím příkladě.
Příklad 7.1 Vyhledávání informací v KB obecným a dotazovacím seznamem
Bázi znalostí agenta tvoří pět obecných seznamů a dva plány:
KBθ = {(ID1, jan, kucera, 1979), (ID2, david, kucera, 1988), ((mezi, 13, 19), teenager),
((starsi, 18), plnolety), (bratr, (ID1, ID2), π(plan1, (!(element1, x1, 5, x2, 7),
!(element2, x2, load))), π(plan2, (?(agent2), !(agent3, τ)))}
a)

Je-li položen dotaz na existenci obecného seznamu os = ((mezi, 13, 20), teenager),
je výsledkem hodnota v registru τ = False,

b)

Je-li položen dotaz na existenci obecného seznamu os = (bratr, ID1, ID2),
je výsledkem hledání hodnota v registru τ = (bratr, ID1, ID2).

Pro dotazovací seznamy s anonymními proměnnými budou uvedeny tři příklady:
a) ds
σ
τ

=
=
=

(_,teenager)
[( mezi,13, 19)]
(( mezi,13, 19), teenager)

b) ds
σ1
σ2
τ

=
=
=
=

(_,_,kucera,_)
[ID1, jan, 1979]
[ID2, david, 1988]
((ID1, jan, kucera, 1979), (ID2, david, kucera, 1988))

c) ds
σ1
σ2
σ3
τ

=
=
=
=
=

(_,_)
[(mezi,13, 19), teenager]
[(starsi,18), plnolety]
[bratr,(ID1,ID2)]
(((mezi, 13, 19), teenager), ((starsi, 18), plnolety), (bratr, (ID1, ID2)))

Ve všech třech případech jsou uvedeny unifikátory, které nahrazují anonymní proměnné tak,
aby unifikovaný seznam byl přítomen v bázi znalostí. Výsledek je vždy uložen v registru τ a
to ve formě seznamu výsledných seznamů, tedy těch které jsou přítomny v bázi znalostí a lze
je získat nahrazením anonymních proměnných v dotazovacím seznamu.
Pod zápisy I8 až I12 jsou uvedeny operace vkládání a rušení informací v bázi znalostí.
Jednotlivé zápisy představují vkládání obecného seznamu (I8), vkládání plánu (I9), rušení
obecného seznamu (I10), rušení seznamů unifikovatelných s dotazovacím seznamem (I11) a
rušení plánu (I12, I13). Vkládání a rušení obecného seznamu jsou triviální operace
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nevyžadující bližšího vysvětlení. Vkládání a rušení plánu se liší pouze syntakticky. Při
vkládání plánu je nutné uvést v zápise celý plán, při rušení plánu však stačí uvést pouze jeho
identifikaci. Zápis I11 umožňuje odstranit z báze znalostí informace unifikovatelné s
dotazovacím seznamem, jak je ukázáno v následující příkladu.
Příklad 7.2 Rušení informací v KB dotazovacím seznamem @-(ds)
KBθt = KBθ z příkladu 7.1
a)

(@-ds, KBθt)
ds = (_, _, kucera, _)
KBθt+1 = KBθt - {((ID1, jan, kucera, 1979), (ID2, david, kucera, 1988)}

b)

(@-π(ID), KBθt)
π(ID) = π(_)
KBθt+1= KBθt -{π(plan1, (!(element1, x1, 5, x2, 7),
!(element2, x2, load))), π(plan2, (?(agent2), !(agent3, τ)))}

V ad a) jsou z báze znalostí odstraněny všechny čtveřice, jejichž třetí položkou je atom
‘kucera‘, v ad b) jsou odstraněny z báze znalostí všechny plány, protože kterékoli jméno
plánu je unifikovatelné s anonymní proměnnou, která je uvedena v dotazovacím seznamu na
místě jména plánu.
Další dva zápisy slouží pro externí akce agenta θ, kterými je komunikace s agentem θID.
Předpokládá se, že komunikaci vyvolává agent θ . V zápise I14 je externí akce uvedena jako
seznam s předponou ‘!‘. Identifikace druhého agenta je první položkou, vlastní zpráva
(obecný seznam) druhou položkou tohoto seznamu. Výsledkem akce je hodnota True, nebo
False v registru τ (True pouze tehdy, když v modelu existuje agent s uvedenou identifikací
ID a existuje k němu komunikační kanál (tj. kanál mezi odesilatelem (agentem θ ) a
příjemcem (agentem θID). Pak je do vstupního bufferu příjemce přidán seznam tvořený
jménem odesílatele a vlastní zprávou. Například vyšle-li v čase t agent s identifikací agent1
pro agenta s identifikací agent2 následující zprávu
@!(agent2, (x1, 5, x2, 7))
pak v případě úspěšné operace bude do vstupního bufferu agenta agent2 přidána dvojice,
jejímž prvním prvkem bude identifikace odesilatele a druhým vlastní zpráva.
IBagent2t+1 = IBagent2t ∪ (agent1, (x1, 5, x2, 7))
Zápis I15 slouží pro přijetí zpráv agentem θ, které spočívá ve vyzvednutí zpráv od agenta θID
ze vstupního bufferu IBθ agenta θ. V tomto zápise je externí akce uvedena jako
jednoprvkový seznam, tentokrát s předponou ‘?‘, jehož jediným prvkem je identifikátorem
agenta ID. Výsledkem akce je seznam seznamů ze vstupního bufferu IBθ agenta θ, které mu
byly doručeny od agenta s příslušným identifikátorem ID – tento seznam může být přirozeně
prázdný. V zápise I16 je namísto identifikátoru agenta použita anonymní proměnná. V tomto
případě bude výsledkem v registru τ celý obsah vstupního bufferu IBθ. V předchozí ukázce
byl uveden příklad, kdy agent s identifikací agent1 poslal zprávu agentu s identifikací agent2
a tato zpráva byla úspěšně uložena ve vstupním bufferu příjemce. Nyní následuje ukázka, jak
si může příjemce (agent2) tuto zprávu vyzvednout. To provede následujícím zápisem.
@?(agent1)
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po jehož úspěšném provedení bude
τt+1 = ((agent1, (x1, 5, x2, 7)))
IBagent2t+1 = IBagent2t - {(agent1, (x1, 5, x2, 7))}
V případě, že by vstupní buffer agenta s označením agent2 obsahoval více zpráv od agenta
s označením agent1, byly by všechny tyto zprávy uloženy do jediného seznamu a uloženy do
registru τ a současně by všechny byly odstraněny z jeho vstupního bufferu.
Zápis (I17) slouží k vyvolání výpočetních algoritmů. Každý A-Mass agent má k dispozici
sadu algoritmů uloženou v jeho bázi znalostí, jimiž může na základě vstupních parametrů
tuto bázi modifikovat. Název algoritmu je uveden jako první prvek seznamu a pracuje
s parametry, kterými jsou ostatní prvky tohoto seznamu (pracuje podobně jako funkce
v jazyku LISP). Následující zápisy demonstrují algoritmy pro sečítání, vrácení hlavičky a těla
seznamu a pro zjištění počtu prvků v bázi znalostí.
Alg = {plus, car, cdr, KBSize, …}
a) (plus, 3, 9, -4) → τ = 8
b) (car, ((el1), ((el2,el3), el4), el5) → τ = (el1)
c) (cdr, ((el1), ((el2,el3), el4), el5) → τ = (((el2,el3),
el4), el5)
d) (KBSize), τ = 7 //pro KB z příkladu 7.1
Poslední zápis I18 je interpretací situace, kdy plánem je prázdný řetězec. V tomto případě
se konfigurace agenta nemění a plánem zůstává prázdný řetězec.
Při provádění plánu bude agentní interpret vykonávat v každém časovém kroku nějakou akci
z právě popsaných akcí.
Příklad 7.3 Příklad použití jazyka t-Sapi
Předpokládejme, že agent θ spustil plán, který mu umožňuje komunikovat s ostatními agenty.
Cílem této komunikace (rolí agenta θ v systému/modelu) nechť je překlad slov z angličtiny do
češtiny. Zápis příslušného plánu v jazyce t-Sapi může pak být následující (dvě lomítka
uvádějí komentáře):
Alg = {noneq, car, cdr)
@(
// uloží do KB slovník (lineární obecné seznamy - dvojice)
+((hello, ahoj), (it, to), (text, text), (car, auto),
(autonomy, autonomie), …)
// uloží do KB tři plány (druhý z nich obsahuje vnořený plán)
+π(najdi_preklad,
/ / jméno prvního plánu
(-(#preklad, _),
+(#preklad, neznam_odpoved),
(cdr, ’τ), (car, ’τ),
(’τ, _), (noneq, ’τ,()),
(cdr, ’τ), (car, ’τ), -(#preklad,_), +(#preklad, ’τ)
) ),
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+π(odpovez_vsem,
/ / jméno druhého plánu
(-(#temp, _), -(#dvojice, _),
(noneq, ’τ,()), +(#temp, ’τ),
(car ’τ), +(#dvojice, ’τ),
@π(najdi_preklad),
(#preklad,_),(cdr, ’τ),(car, ’τ),
+π(odpovez,
((#dvojice, _), (cdr, ’’τ), (car, ’’τ),
(car, ’’τ), !( ’’τ, ’τ)
) ),
@(odpovez), -π(odpovez),
(#temp, _), (cdr, ’τ), (cdr, ’τ),
@π(odpovez_vsem)
) ),
+π(komunikuj,
/ / jméno třetího plánu
(?(_), @π(odpovez_vsem), @π(komunikuj) )),

)

// spustí plán „komunikuj“
@π(komunikuj)

Plán předpokládá, že vstupní buffer agenta θ bude obsahovat dvojice obsahující identifikaci
tazatele a slovo, které požaduje přeložit: (agent-tazatel, anglické_slovo).
Po spuštění plánu „komunikuj“ vyzvedne interpret agenta obsah vstupního bufferu a uloží jej
jako seznam dvojic do registru τ (vykonáním akce ?(_), viz I16) . Pak je zavolán podplán
„odpovez_vsem“ a po jeho ukončení se opět volá plán „komunikuj“.
První akce podplánu „odpovez_vsem”, tj. akce -(#temp, _), odstraní z databáze všechny
dvojice začínající slovem #temp, podobně druhá akce odstraní z databáze všechny dvojice
začínající slovem #dvojice. Další akcí je volání algoritmu noneq, který v případě prázdného
registru τ ukončí vykonávání podplánu. Pokud registr τ není prázdný uloží následující akce,
+(#temp, τ) , obsah registru τ do báze znalostí. Akce (car, τ) nahradí obsah registru τ, kterým
je seznam dvojic, první dvojicí z tohoto seznamu a uloží tuto dvojici do báze znalostí (ve
tvaru dvojice (#dvojice, τ).
Následuje spuštění podplánu „najdi_preklad“. Jeho činnost bude vysvětlena později, jeho
výsledkem však bude dvojice (#preklad, odpoved) uložená v bázi znalostí.
Následuje dotaz dotazovacím seznamem (#preklad, _), který seznam (#preklad, odpoved)
vyzvedne z báze znalostí a uloží jej do registru τ. Další dvě akce uloží do registru τ odpověď,
druhé slovo z původní dvojice v tomto registru (odpovídají funkci (car (cdr τ)) v jazyku
LISP).
Nyní následuje složitější konstrukce, obcházející problém jediného registru τ. Do báze
znalostí se uloží nový plán s názvem „odpověz“ (u symbolů τ se odstraní jeden apostrof).
který se následně spustí jako podplán (u symbolů τ se opět odstraní jeden apostrof).
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V okamžiku spuštění má tedy tento plán následující tvar
+π(odpovez,
((#dvojice, _), (cdr, τ), (car, τ), (car, τ),!(τ,
obsah_τ) ))
t.j v uloženém plánu, je v okamžiku spuštění na místě označeném obsah_τ původní obsah
registru τ v okamžiku vkládání tohoto plánu do báze znalostí, kterým je odpověď na
překládané slovo!!! Po spuštění se do registru τ uloží dvojice ve tvaru (#dvojice, (agenttazatel, anglické_slovo)), a následující tři akce, odpovídající zápisu (car (car (cdr τ ))) v
jazyku LISP, uloží do registru τ identifikaci agenta-tazatele. Poslední akcí toho podplánu,
!(τ, obsah_τ) je odeslání odpovědi agentu-tazateli. Poté se akcí -π(odpovez), tento plán
okamžitě z báze znalostí odstraní. Následující tři akce, (#temp, _), (cdr, ’τ), (cdr, ’τ), uloží do
registru τ původní seznam dvojic s odstraněnou první dvojicí. Pak s tímto novým seznamem
je rekurzivně volán plán „odpovez_vsem“.
Při spuštění plánu najdi_preklad“ obsahuje registr τ dvojici (agent-tazatel, anglické slovo).
První dvě akce tohoto plánu odstraní z báze znalostí všechny dvojice začínající slovem
#preklad a uloží do této databáze dvojici (#preklad, neznam_odpoved). Další dvě akce,
(cdr, ’τ), (car, ’τ), nahradí dvojici v registru τ jeho druhým prvkem (překládaným anglickým
slovem). Akce (τ, _) hledá odpovídající dvojici v databázi a pokud je úspěšná je nalezená
dvojice uložena do registru τ. V opačném případě bude obsahem tohoto registru prázdný
seznam a následující algoritmus noneq ukončí okamžitě činnost plánu. Jinak další dvě akce
nahradí dvojici uloženou v registru τ jejím druhým prvkem, kterým je přeložené slovo.
Poslední dvě akce odstraní z báze znalostí dvojici (#preklad, neznam_odpoved) a do báze
znalostí uloží dvojici (#preklad, přeložené_slovo).
Uvedený příklad popisuje principy práce s bázi znalostí, s algoritmem, registrem τ a principy
spouštění plánu. Je zřejmé, že v jazyku t-Sapi se dá takto realizovat agent s chování
reaktivním, deliberativním i racionálním.
V následující kapitole bude popsáno rozšíření modelu s A-Mass agenty na model zahrnující
prostředí s neagentními prvky a bude vysvětlena činnost globálního interpretu.

7.3 Struktura a principy činnosti T-Mass systému
Nedokonalost modelu popsaného v předcházející kapitole spočívá ve dvou skutečnostech.
Jednak model nezahrnuje prostředí tvořené neagentními prvky a jednak agenti nejsou
synchronizováni společným systémovým časem.
Systém T-Mass (Tool for Multi-Agent System Simulation), ukázaný na následujícím
obrázku, uvedené nedostatky odstraňuje. Zahrnuje agenty i neagentními prvky a jeho činnost
je řízena globálním interpretem.
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T-Mass
SigAgent1T
sigTAgent1

sigTGODI

sigGODIT

SigAgent2T
sigTAgent2
SigAgent3T
sigTAgent3
SigAgent4T
sigTAgent4

GODI

MODEL
sigθT= sigGODIT=Ready,
sigTθ, sigTGODI={ClearBuffer,
Evolve, Execute, Terminate}

Obrázek 7.3 Struktura T-Mass systému

7.3.1 Princip činnosti T-Mass systému
T-Mass systém umožňuje vytvářet modely, ve kterých jeden z agentů, nazvaný GODI
(General Object Design Interpreter) má v systému výsadní postavení. Jeho úkolem je
interpretovat model obdobně, jak byl interpretován formální model multiagentního systému
popsaný v šesté kapitole. GODI je schopen přijímat požadavky na vykonání akcí od ostatních
agentů, intepretovat je a vracet zpět výsledné podněty na senzory agentů. V systému existují
vazby pouze mezi agenty a agentem GODI a jakákoli vzájemná komunikace mezi
jednotlivými agenty musí probíhat pouze prostřednictvím GODI. Agent vykoná externí akci
tím, že zašle GODI požadavek ve tvaru !(GODI, požadavek). V T-Mass systému se
nepředpokládají interní akce agentů, jak tomu bylo u modelu v 6. kapitole (na jejich
výstupních branách se v případě interních akcí neobjevují signálu bi). Pokud agent potřebuje
vykonat vnitřní akci, musí pouze informovat GODI, že v daném časovém okamžiku
neovlivňuje nijak své okolí, a to zasláním požadavku ve tvaru !(GODI, #IA).
Součástí systému T-Mass je centrální simulační čas, který synchronizuje činnost všech agentů
v systému tak, aby v každém evolučním kroku každý agent provedl svoji evoluci a zvolil
nějakou externí akci. Pak je provedena evoluce celého modelu a do vstupních bufferů
každého z agentů jsou předány příslušné senzorické podněty.
Systém T-Mass používá tři systémové symboly. #TIME označuje simulační čas, #IA interní
akcí a #CORE hlavní plány jednotlivých agentů π(#CORE), které musí být uloženy v jejich
bázích znalostí. Systém T-Mass všechny plány #CORE spustí na počátku simulace.
Následující dvě kapitoly blíže specifikují řízení T-Mass systému, činnost agentů a především
činnost agenta GODI.

7.3.2 Evoluční krok T-Mass systému
Řízení v T-Mass systému je prováděno prostřednictvím signálů mezi jednotlivými agenty
včetně GODI a centrální řídící jednotkou systému T-Mass. Jednotlivé signály a jejich význam
jsou následující:
• sig TAgent (Execute), sigTGODI(Execute): T-Mass požaduje po agentovi, aby spustil svůj plán
#CORE a prováděl jej tak dlouho, než plán bude prázdný, nebo než se provede první
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•
•

•
•

externí akce a aby o dokončení/přerušení plánu informoval T-Mass zasláním signálu
sigAgentT(Ready), sigGODIT(Ready).
sigTAgent(ClearBuffer), sigTGODI(ClearBuffer): Signál vymaže vstupní buffer příslušného
agenta, IBAgent = { }, IBGODI = { }.
sigTAgent(Evolve), sigTGODI(Evolve): T-Mass požaduje po agentovi, aby pokračoval
v provádění svého plánu a prováděl jej tak dlouho, než plán skončí, nebo než provede
externí akci a aby o dokončení/přerušení plánu informoval T-Mass zasláním signálu
sigAgentT(Ready), sigGODIT(Ready).
sigTAgent(Terminate), sigTGODI(Terminate): T-Mass ukončil provádění plánu agentem,
πAgent = ∅, πGODI = ∅.
sigAgentT(Ready): Agent informuje T-Mass, že provedl požadovanou činnost podle
předchozího požadavku T-Mass.

K tomu, aby agent mohl reagovat na signály, musí být doplněn jednotkou řízení, která přijímá
signály od řídící jednotky, resp. odesílá signály k řídící jednotce T-Mass. Struktura takového
agenta je ukázána na následujícím obrázku.

IB

τ

Interpret

Jednotka řízení

Báze
znalostí

____

KBCU
Algoritmy

Obrázek 7.4 Agent A-Mass doplněný o jednotku řízení
Jednotka řízení může, na základě signálů od řídící jednotky T-Mass, vykonávat následující
činnosti: spustit plán #CORE, vymazat vstupní buffer, zrušit plán (resp. spustit vykonávání
prázdného plánu), spouštět činnost interpretu a zastavovat činnost interpretu agenta.
Princip činnosti celého systému T-Mass pak probíhá podle následujícího algoritmu (T-Mass
zde znamená řídící jednotku T-Mass):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inicializace systému (populace agentů je tvořena agentem GODI a množinou ostatních
agentů), Θ = (GODI, Agent1, Agent2 … Agentn).
T-Mass zašle všem agentům signály sigTAgent1(ClearBuffer), sigTAgent1(ClearBuffer),
…, sigTAgentn(ClearBuffer), sigTGODI(ClearBuffer).
T-Mass zašle agentu GODI signál sigTGODI(Execute).
GODI provede evoluci systému a zašle agentům senzorické podněty.
GODI zašle systému T-Mass signál sigGODIT(Ready).
T-Mass zašle agentu GODI signál sigTGODI(ClearBuffer).
T-Mass zašle ostatním agentům signály sigTAgent1(Execute), …, sigTAgentn(Execute).
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8. Agenti provedou svůj plán, nebo jej přeruší, byla-li právě vykonána externí akce.
9. Agenti zašlou T-Mass signály sigAgent1T(Ready), …, sigAgentnT(Ready).
10. T-Mass buď zašle všem agentům signály sigTGODI(Terminate), sigTAgent1(Terminate),
…, sigTAgentn(Terminate) a simulace tím končí,
11. nebo T-Mass zašle ostatním agentům signály sigTAgent1(ClearBuffer), …,
sigTAgentn(ClearBuffer).
12. T-Mass zašle agentu GODI signál sigTGODI(Evolve).
13. GODI provede evoluci systému a zašle agentům senzorické podněty.
14. GODI zašle T-Mass signál sigGODIT(Ready).
15. T-Mass zašle agentu GODI signál sigTGODI(ClearBuffer).
16. T-Mass zašle ostatním agentům signály sigTAgent1(Evolve), …, sigTAgentn(Evolve).
17. Algoritmus pokračuje od bodu 8
Činnost T-Mass podle uvedeného algoritmu má dvě fáze. Buďto probíhá evoluce systému
agentem GODI, který interpretuje akce ostatních agentů v modelu, nebo agenti zpracovávají
své plány podle senzorických vstupů zaslaných agentem GODI do jejich vstupních bufferů.
Podrobnější popis činnosti GODI je náplní následující kapitoly.

7.3.3 Agent GODI
Požadavky na agenta GODI byly uvedeny v předchozí kapitole a nyní bude ukázáno jeho
chování v rámci systému T-Mass.
GODI má ve své bázi znalostí model celého zkoumaného multiagentního systému, zahrnující
všechny agenty a prostředí (neagentní prvky), který je schopen interpretovat pomocí svých
algoritmů v KBCU. Činnost GODI pak lze rozdělit do čtyř základních fází
1)
2)
3)
4)

Přijímá podněty/požadavky na akce od všech ostatních agentů.
Interpretuje tyto akce.
Zjišťuje senzorické podněty pro ostatní agenty a zasílá je do jejich vstupních bufferů.
Inkrementuje simulační čas.

Protože GODI je A-Mass agent, je jeho řízení dáno plánem zapsaným v jazyce t-Sapi:
Alg = (Evolve, noneq, car, cdr)
KB = {
// Plán #CORE provádí následující činnost:
π(#CORE, (
// 1. nejprve se načtou všechny dvojice (agent, požadavek) z IBGODI do registru τ
?(_),
// 2. následuje evoluce systému
(Evolve, τ),
// pak se uloží výstupní podněty pod návěštím #Y
+(#Y, τ),
// 3. pokud existují výstupní podněty, spustí se podplán pro jejich odeslání do
// IB agentů
@((noneq, τ , ()),@π(Send_outputs)),
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// GODI informuje sám sebe, že vykonal interní akci. Tím jeho řídící jednotka
// přeruší činnost GODI interpretu a informuje o tom T-Mass zasláním signálu
// sigGODIT(Ready)
!(GODI,#IA),
// činnost GODI interpretu se obnoví po obdržení signálu sigTGODI(Evolute)
// odstraní příslušné dvojice z KBGODI
-(#Y, _)
// 4. inkrementuje simulační čas
(+, #TIME, 1),
// a rekurzivně zavolá sám sebe
@π(#CORE))),
// Podplán Send_outputs pracuje následovně
π(Send_outputs,(
// vybere seznam podnětů z KBGODI do registru τ
(#Y, _),
// do registru τ uloží první prvek ze seznamu výstupních podmětů,
// který má tvar (Agent, vstupní hodnoty),
(cdr τ), (car, τ),
// a pak jej uloží do KBGODI jako dvojici (#A, (Agent, vstupní hodnoty))
+(#A,τ),
// opět vybere původní seznam podnětů z KBGODI do registru τ
(#Y, _),
// odstraní tento seznam z KBGODI, do registru uloží seznam bez prvního
// prvku a vloží jej do KBGODI místo původního seznamu
-(#Y, τ),
(cdr, τ),(cdr, τ),
+(#Y, τ),
// do registru uloží první prvek původního seznamu
(#A,_),(cdr, τ),
// do KBGODI vloží plán s jedinou akcí ve tvaru !(Agent, vstupní hodnoty),
// (při vkládání je symbol τ nahrazen dvojicí (Agent, vstupní hodnoty))
+π(send,!τ),
// spustí tento plán (se jménem „send“), který pošle příslušnému agentu
// tyto vstupní hodnoty a následně odstraní plán „send“ z KBGODI
@(send),
-π(send),
// odstraní z KBGODI dvojici (#A, (Agent, vstupní hodnoty)
-(#A, _),
// pro neprázdný seznam podnětů se činnost (plán „send_outputs“) opakuje
(#Y, _),(cdr, τ),
@((noneq, τ , ()), @Send_outputs))
)}
Plán #CORE agenta GODI, který je současně s plány #CORE všech ostatních agentů spouštěn
systémem T-Mass na počátku simulace, vykonává čtyři výše popsané fáze činnosti GODI.
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Nejdříve vybere ze svého vstupního bufferu požadavky na akce agentů. Předpokládá se, že
tyto požadavky jsou ve tvaru (ui, xj, h), kde ui označuje i-tý prvek univerza, xj jeho j-tý vstup
a h zasílanou hodnotu Ve vstupním bufferu agenta GODI tak bude množina dvojic, ve formě
(jméno odesilatele, seznamu požadavků), která může obsahovat libovolný počet požadavků
od libovolných agentů, nebo může být prázdná:
IBGODI = {(agentk1, ((ui1,xj1,hk1i1j1), (ui1,xj2,hk1i1j2) …,
(ui1,xjn,hk1i1jn), …, (ui2,xj1,hk1i2j1)), …,(agentkr, ((ui1,xj1,hkri1j1),
… (uim,xjl,hkrimjl))}.
Po provedení dotazu bude seznam všech těchto dvojic uložen do registru τ.
Ve druhé fázi je registr τ použit za parametr algoritmu Evolve. Tento algoritmus vykoná jeden
evoluční krok modelu včetně požadovaných akcí agentů. Výsledkem činnosti algoritmu je
nový stav modelu v bázi znalostí KBGODI a nová hodnota registru τ - seznam senzorických
vstupů pro jednotlivé agenty:
τ = {(agentk1, ((ui1, hk1i1) … (uin1, hk1in1)) … (agentk2, ((ui1,hk2i1)
… (umn, hk2mn))}
Pokud registr τ není prázdný, jsou ve třetí fázi všechny podněty zaslány do vstupních bufferů
příslušných agentů.
Poslední, čtvrtou fází, je triviální inkrementace simulačního času a celý postup se pak
rekurzivně opakuje.
Uvedeným popisem činnosti agenta GODI končí kapitola o architektuře a principech činnosti
nástroje T-Mass a tím končí i tato disertační práce. Systém T-Mass je v současné době
implementován a bude využíván při výzkumu chování agentů v multiagentních komunitách.
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8. Závěr
Tato práce představila některé současné problémy související s multiagentními systémy a
navrhla dílčí řešení v oblasti modelování těchto systémů, zaměřené především na plánování
činnosti agentů a jejich vzájemnou komunikaci.
První původní přínos práce lze vidět v použití formálního přístupu k modelování
multiagentních systému s racionálními agenty a v návrhu příslušného formálního modelu.
V tomto modelu existuje prostředí, jako systém s neagentními prvky, a populace agentů, kteří
jsou schopni řídit svoji činnost plánem zapsaným v jistém jazyce. Chování celého modelu je
řízeno interpretem. Ten interpretuje jednak prostředí, tj. vykonává jeho evoluci, a jednak akce
vykonávané agenty prostřednictvím jejich efektorů vůči prostředí a ostatním agentům
systému/modelu. Interpret také předává aktuální stav okolí agentů na jejich senzorické vstupy.
Agent působí v tomto modelu jako samostatná entita, jejíž chování je řízeno vlastním
interpretem. Interpret agenta zpracovává jeho plán, na jehož základě a s respektováním
vstupů a vnitřního stavu (stavu báze znalostí) agenta vykonává příslušné akce buď směrem
k okolí agenta, nebo směrem k jeho vnitřnímu stavu.
Druhým původním přínosem práce je návrh nástroje T-Mass, který byl postaven na
předchozím formálním přístupu k modelování multiagentních systémů. T-Mass je schopen
modelovat multiagentní systémy s racionálními agenty (nazvanými agenty A-Mass),
synchronizovat činnost těchto agentů v modelu a interpretovat jejich jednání jak směrem
k jiným agentům, tak i směrem k prostředí. Agenti A-Mass mají vlastní data a vlastní řízení,
které je dáno plánem zapsaným v jazyce t-Sapi. Tento jazyk je relativně samostatnou součástí
nástroje T-Mass a jeho popis je také součástí této práce.
Pomocí nástroje T-Mass lze realizovat modely s populací racionálních agentů s různými
architekturami, záměry a principy uvažování a jednání. Schopnost komunikace jim umožňuje
koordinovat svoji činnost v rámci prostředí, vzhledem ke svým individuálním cílům. Nástroj
T-Mass je tak možné využívat například pro studium komunikace a sociálního chování agentů
v multiagentní skupině, s jeho pomocí však lze samozřejmě zkoumat i chování jednoduchých
reaktivních a deliberativních agentů.
Jazyk t-Sapi je postaven na principech plánování, kdy si agent sestavuje plán pro dosažení
svých záměrů a vykonáváním jednotlivých akcí v plánu pak transformuje okolí, nebo svůj
vnitřní stav. Jazyk t-Sapi využívá prvky funkcionálního a logického přístupu. Jedna z jeho
výhod spočívá v tom, že již v samotném návrhu jazyka je zahrnut mechanismus spouštění
komunikace mezi agenty v systému.
Výše uvedenými návrhy byly splněny cíle této disertační práce stanovené v úvodní kapitole:
1. Navrhnout architekturu agenta, který bude mít schopnost plánovat svoji činnost
vzhledem k cílům pro které byl realizován a současně bude mít schopnost reagovat
patřičně na změny okolního prostředí (modifikovat vytvořené plány).
Cíl byl splněn návrhem agenta A-Mass, jako prvku systému T-Mass (kapitola 7.2).
2. Navrhnout prostředky pro modelování multiagentních systémů s agenty schopnými
plánovat, vzájemně komunikovat a spolupracovat za účelem řešení společných cílů, a
to jednak v podobě formálního popisu modelu a jednak jako nástroje pro vytváření
simulačních modelů.
Cíl byl splněn návrhem příslušných formálních modelů (kapitola 6.3) a navazujícím
návrhem nástroje T-Mass (kapitola 7) .
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Praktická realizace nástroje T-Mass již byla zahájena s cílem dokončení v tomto kalendářním
roce. Za implementační nástroj byl zvolen jazyk JAVA a systém je vyvíjen pod názvem
JT-Mass. Tvoří jej interpret jazyka t-Sapi a objektový model tříd navržený tak, aby bylo
možné realizovat nástroj T-Mass tak, jak byl představen v sedmé kapitole této práce. Chování
agentů bude popsáno zápisem v jazyce t-Sapi s využitím možnosti definovat makra (příklady
jsou uvedeny v příloze C).
Prvním modelem, který prověří funkčnost návrhu bude model systému pro analýzu rizik.
Prostředí budou tvořit prvky představující aktiva kterým mohou hrozit nějaká rizika. Tato
rizika budou vyhodnocována jednotlivými agenty a to na základě jejich vlastního pozorování
a konzultací s ostatními agenty v systému.
Agentní a multiagentní problematika bude oblastí mého zájmu i v budoucnu. Rád bych se
zaměřil na principy komunikace, zejména argumentace, a na rozhodování agentů na základě
neúplných a neurčitých informací. Několik myšlenek a návrhů řešení jsem již publikoval,
nebo připravuji ke zveřejnění v nejbližší době. Systém T-Mass pak bude právě tím nástrojem,
se kterým míním správnost, použitelnost a užitečnost svých návrhů testovat a ověřovat.
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Příloha A: Axiomizace CTL logiky
(CTL1)
(CTL 2)
(CTL 2b)
(CTL 3)
(CTL 3b)
(CTL 4)
(CTL 5)
(CTL 6)
(CTL 7)
(CTL 8)
(CTL 9)
(CTL 9b)
(CTL 10)
(CTL 10b)
(CTL 11)
(CTL-Gen)
(MP)

Všechny axiomy predikátové logiky
EFf ≡ E(true U f)
AGf ≡ ¬EF¬f
AFf ≡ A(true U f)
EGf ≡ ¬AF¬f
EX (f ∨ g) ≡ EXf ∨ EXg
AXf ≡ ¬EX¬f
E(f U g) ≡ g ∨ (f ∧ EXE(f U g))
A(f U g) ≡ g ∨ (f ∧ AXA(f U g))
EXtrue ∧ AXtrue
AG(h → (¬g ∧ EXh)) → (h → ¬A((f U g))
AG(h → (¬g ∧ EXh)) → (h → ¬AFf)
AG(h → (¬g ∧(f → AXh)) → (h → ¬EFf)
AG(h → (¬g ∧ AXh)) → (h → ¬EFf)
AG(f → g) → (EXf → EXg)
If |-f then |-AGf
If |- f and |- f → g then |- g
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Příloha B: Komunikační akty KQML a ACL jazyků
Komunikační akt
tell
deny
untell
insert
delete
delete-one
delete-all
error
sorry
evaluate
reply
ask-if
ask-about
ask-one
ask-all
stream-about
stream-all
eos
achieve
unachieve
standby
ready
next
rest
discard

Význam
Odesilatel informuje přijemce, že obsah uvedený v části :content je v jeho
VKB
Agent informuje, že zpráva, na kterou odpovídá, není pravdivá.
Stejné jako předchozí, je ale omezeno pouze na performativum tell
Odesilatel požaduje po příjemci, aby přidal obsah zprávy do své VKB
Odesilatel požaduje po příjemci, aby odebral obsah zprávy ze své VKB
Odesilatel požaduje smazání jedné věty z příjemcovy VKB, která splňuje
aspekty uvedené v obsahu zprávy.
Odesilatel požaduje smazání všech vět z příjemcovy VKB, která splňuje
aspekty uvedené v obsahu zprávy.
Příjemce informuje, že nerozuměl předchozí zprávě nebo si myslí, že je
nepatřičná.
Příjemce odpovídá, že sice rozuměl přijaté zprávě, ale nemá na ni
odpovědět.
Odesilatel požaduje na příjemci, aby zjednodušil výraz v obsahu zprávy
Odesilatel věří, že obsah je adekvátní odpověď na předchozí dotaz
V obsahu zprávy odesilatel zasílá sekvenční schema udaného jazyka a
žádá po příjemci, aby odpověděl, zdalí schematu odpovídá nějaká věta
v jeho VKB.
V obsahu zprávy odesilatel zasílá sekvenční schema udaného jazyka a
žádá po příjemci, aby odpověděl všemi větami ze své VKB, které
schematu odpovídají.
Stejné jako ask-if s tím, že ve zprávě odesilatele mohou být kromě
schematu i další upřesňující aspekty, jakou větu má příjemce ve své VKB
hledat.
Stejné jako ask-one, ale požaduje se po příjemci zaslání všech vět, které
vyhovují schematu a asektům.
Stejné jako ask-about, akorát místo zaslání jedné zprávy je po příjemci
požadováno, aby nalezené věty posílal zvlášť.
Stejné jako ask-all, akorát místo zaslání jedné zprávy je po příjemci
požadováno, aby nalezené věty posílal zvlášť.
Vztahuje se k předchozím dvěma performativům a značí konec zasílání.
Odesilatel požaduje po příjemci, aby dosáhl stav systému, který je uveden
v obsahu zprávy.
Význam performativa je stejný jako deny, ale pro performativum achieve.
Odesilatel zasílá informaci příjemci, že pro něj má přípraveno více
odpovědí a očekává požadavek na zaslání první z ních.
Odesilatel informuje příjemce, že je připraven příjmat odpověďi a že bude
zasílat požadavky na příjmutí jedné nebo více z připravených příjemcem.
Odesilatel informuje příjemce, že je připraven přijmout další odpověď.
Odesilatel informuje příjemce, že je připraven přijmout zbytek odpovědí
jako stream.
Příjemce nemá další odpovědi pro zasílání
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generator
adverise
subscribe
monitor
register
unregister
forward
broadcast
pipe
break
transport-adress
broker-one
broker-all
recommend-one
recommend-all
recruit-one
recruit-all

Obdobně jako standby
Odesilatel informuje, že je schopen zpracovávat performativa uvedená
v obsahu zprávy.
Odesilatel požaduje po příjemci aby byl informován o případných
změnách týkajících se vložené zprávy v obsahu této zprávy.
Obdobné jako předchozí
Odesilatel informuje příjemce, že mu může zasílat zprávy.
Odesilatel ruší registraci.
Odesilatel požaduje na příjemci, aby zpracoval vloženou zprávu v obsahu
jako by to byla zpráva odeslaná od agenta uvedeného coby odesilatel ve
vložené zprávě.
Odesilatel žádá příjemce, aby zaslal zprávu všem agentům, se kterými má
komunikační kanál a doposud zprávu neobdrželi.
Odesilatel požaduje po agentu aby předal zprávu beze změny příjemci
uvedeným v to: parametru a informuje, že tento kanál bude používán jako
pro komunikaci mezi odesilatelem a příjemcem i v budoucnu.
Ruší platnost předchozího.
Přiděluje symbolické pojmenování příjemci místo jeho adresy.
Odesilatel požaduje po příjemci, aby zpracoval vloženou zprávu s pomocí
vhodného agenta, který jí je shopen zpracovat.
Obdobné jako předchozí, akorát že odesilatel požaduje zpracování všemi
agently, kteří jsou schopni zprávu zpracovat. Příjemce poté poskytne
seznam řešení, jak je poskytli jednotliví agenti.
Odesilatel požaduje po příjemci, aby mu vyhledal vhodného agenta, který
je shopen zpracovat vloženou zprávu.
Obdobné jako předchozí, akorát že odesilatel požaduje seznam všech
agentlů, kteří jsou schopni zprávu zpracovat.
Obdobné jako broker-one ale s tím, že zvolený agent zasílá výsledek
zpracování přímo odesilateli, namísto aby jej posílal před brokera.
Obdobně jako předchozí akorát pro všechny agenty schopné vyřízení
žádosti.
Komunikační akty KQML a jejich význam
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Komunikační akt
Accept Proposal
Agree
Cancel
Call for Proposal
Confirm
Disconfirm
Failure
Inform
Inform If
Inform Ref
Not Understood
Propagate
Propose
Proxy
Query If
Query Ref
Refuse
Reject Proposal
Request
Request When
Request Whenever
Subscribe

Význam
Přijmutí předchozího požadavku na vykonání akce.
Souhlas s provedením akce v budoucnu.
Agent informuje druhého, že již netrvá na provádění domluvené akce
druhým.
Požadavek na podávání návrhů provedení nějaké akce
Agent potvrzuje, že informace, o které si druhý nebyl jist pravdivostí,
pravdivá je.
Agent nepotvrzuje pravdivost informace.
Agent informuje druhého, že se pokusil vykonat smluvenou akci, ale
neúspěšně.
Agent informuje druhého o pravdivosti nějaké informace.
Akt, kterým agent informuje druhého, zdali nějaká informace pravdivá
je, nebo není
Agent informuje druhého o stavu objektu, na který byl dotazován
Agent , že nerozuměl předchozí zprávě
Požaadvek, aby zpráva byla poskytnuta prostřednictvím příjemce
dalším agentům.
Agent dává návrh, že provede nějakou akci společně s případnými
podmínkami, za kterých akci provede.
Agent žádá druhého, aby určil skupiny agentů na základě přiložených
podmínek a zaslal jim vloženou zprávu.
Agent se táže druhého, zdali je obsah zprávy pravdivý.
Agent žádá druhého o informování o stav objektu, specifikovaného
přiloženou referencí
Agent odmítá vykonat akci a přikládá vysvětlení důvodů odmítnutí.
Agent odmítá návrh druhého během vyjednávání.
Agent žádá druhého o vykonání nějaké akce.
Agent žádá druhého o vykonání nějaké akce, pokud nastane uvedená
podmínka.
Obdobné jako předchozí s tím, že agent žádá druhého o vykonání akce
pokaždé, když uvedená podmínka nastane.
Agent žádá druhého, aby jej informoval o stavu objektu
specifikovaného přiloženou referencí a potom i pokaždé, když se stav
tohoto objektu změní.
Komunikační akty ACL a jejich význam
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Příloha C: Některé programové konstrukce v jazyce t-Sapi
V této příloze jsou ukázány tři programové konstrukce a to přiřazení hodnoty, podmíněného
příkazu a iterace. Všechny tyto konstrukce jsou zapsány ve formě maker.
Definice makra začíná klíčovým slovem macro, za kterým je uvedeno jméno makra a
formální parametry začínající znakem ’$’. Seznam parametrů je ukončen dvojtečkou a
následuje tělo makra. Celá makrodefinice je ukončena klíčovým slovem macro-end. Tělo
makra je zapsáno v jazyku t-Sapi.
Například pro následující definici makra
macro uloz_spust $param1 $param2 :
+(#$parametr1),@($parametr2)
macro-end
by při použití zápisu
uloz_spust parametr !(agent,zprava)
byl generován kód
+(#parametr), @(!(agent,zprava))

Přiřazení hodnoty registru
macro registr $parametr :
-(#registr, _), +(#registr, $parametr),
(#registr, _), (cdr, τ), (car, τ)
macro-end
Přiřazení hodnoty registru je možné pouze přes uložení hodnoty do báze znalostí
s parametrem (v tomto případě je parametrem řetězec #registr) a následného dotazu na tento
parametr.
Příklad volání:
registr 20
generovaný kód:
-(#registr, _), +(#registr, 20),
(#registr, _), (cdr, τ), (car, τ)

Podmíněný příkaz
macro if $podmínka $then-akce1 $else-akce2 :
+(#ne),
@($podminka, -(#ne), $then-akce1),
@((#ne), $else-akce2, -(#ne))
macro-end
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Makro definuje kód, který nejprve přidá do báze znalostí semafor ve formě unárního seznamu
s hodnotou #ne. Pak se spustí plán, jehož první akcí je podmínka uvedená v prvním parametru
makra. Jestliže tato podmínka uspěje, je z báze znalostí odstraněn semafor a vykoná se akce
daná druhým parametrem makra (then-akce). Následující plán testuje přítomnost semaforu
v bázi znalostí. Pokud semafor v této bázi existuje (tj. then-akce nebyla vykonána) vykoná se
akce daná druhým parametrem makra (else-akce) a pak se semafor z báze znalostí odstraní.
Příklad volání:
if (noneq, τ, Fail) !(agent, uspech) !(agent, neuspech)
generovaný kód:
+(#ne),
@((noneq, τ, Fail), -(#ne), !(agent,uspech)),
@((#ne), !(agent, neuspech), -(#ne))

Iterace
macro while $jmeno_iterace $podmínka $akce1 :
+π($jmeno_iterace, @($podminka, $akce1,
@π($jmeno_iterace))
@π($jmeno_iterace),
-π($jmeno_iterace)
macro-end
Iterace je v tomto makru řešena tak, že nejprve je do báze znalostí uložen plán. Jméno tohoto
plánu je dáno hodnotou prvního parametru. V tomto plánu je spuštěn podplán, ve kterém je
testována podmínka (druhý parametr makra) a pokud uspěje, je vykonána akce (třetí parametr
makra) a rekurzivně zavolán opět stejný plán. Pokud podmínka neuspěje, potom podplán
skončí a je následně odstraněn i z báze znalostí.
Příklad volání:
while while1 (vetsi, τ, 0) @(!(agent, τ), (minus, τ, 1))
generovaný kód:
+π(while1, @((vetsi, τ, 0), @(!(agent, τ), (minus, τ, 1)),
@π(while1))),
@π(while1),
-π(while1)
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