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1 ÚvodTato práce se vìnuje jazykùm vyu¾ívaným pro reprezentaci znalostí v oblastiumìlé inteligence, a to takovým, které je mo¾né (a vhodné) vyu¾ívat pro vytvá-øení modelù socio-ekonomických systémù. Z hlediska teorie modelování, bude ta-kový systém vytvoøen na základì multiagentního systému (MAS) { tj. interakcímnoha subjektù rùzných typù vybavených identitou, znalostmi a rozhodováním(individua, spoleènosti, agregovaná individua, . . .) (více v [12]). Pøedkládanápráce se zamìøuje na srovnání reprezentace znalostí pomocí klasické výrokovéa predikátové logiky a tého¾, vyu¾itím transparentní intenzionální logiky. Tatopráce by mìla poskytnout základní pøehled mo¾ností a omezení jednotlivýchtypù logických formálních systémù, a to na pøíkladì jednoduchého modelu na-zvaného Sugarscope. Mým pùvodním úmyslem bylo nejprve zcela obecnì shr-nout mo¾nosti reprezentace znalostí pomocí uvedených technik a posléze nastínitprincipy jejich vyu¾ití v socio-ekonomickýchmodelech. Nakonec jsem zvolil jinoucestu { na zaèátku práce pøedstavím jednoduchý pøíklad, na kterém posléze de-monstruji mo¾nosti jednotlivých jazykových systémù. Vìt¹inou neuvádím pøesnéformální de�nice logických systémù { ty je mo¾né nalézt v literatuøe. Práce bytak mìla plnit funkci pøehledovì-srovnávací.2 Pøedpokládané vyu¾ití { pøíklad SugarscopeMá disertaèní práce je zamìøená modelování socio-ekonomických systémù. Vrámci tohoto výzkumu vzniká framework pro tyto modely, který je vystavìnna principech multiagentního paradigmatu. Pøedstavovaný pøíklad je jedním zpøedpokládaných aplikaèních vyu¾ití. Model Sugarscope patøí mezi klasiku ob-lasti umìlého ¾ivota. Modeluje chování jednoduchých subjektù v prostøedí, kteréje tvoøeno ètvercovou maticí, její¾ jednotlivá políèka obsahují jídlo (cukr) a to vrùzném mno¾ství. Cílem subjektù (agentù) je samozøejmì pøe¾ívat, pohybovatse po prostøedí a hledat místa s vìt¹ím mno¾stvím potravy (a malým mno¾-stvím konkurentù), ov¹em jen tak, aby jim staèily síly (které nabývají jídlem).Do systému je mo¾né zavést subjekty vybavené rùznými vlastnostmi a sledovatjejich vzájemné interakce, atd. (v pozdìj¹í verzi systému byly implementoványatributy kmenù a pozorovány souboje mezi jednotlivými kmeny { strukturova-nost umìlé spoleènosti). Více o tomto modelu je mo¾né nalézt napø. v [13]. Vtomto modelu se mohou tedy vyskytnout tyto znalosti:
• Která políèka obsahují cukr (popø. v jakém mno¾ství, eventuelnì informaceo jiných objektech prostøedí)
• Znalosti o ostatních subjektech (soupeøích, partnerech) { na jakých políè-cích jsou (popø. informace o nich)
• Informace o vlastních silách, energii3



3 Reprezentace znalostíReprezentace znalostí je jednou z oblastí Umìlé inteligence. Podle [10] se za-bývá údaji (daty), které slou¾í k tvorbì þmodelu svìtaÿ (tj. modelu sebe sama amodelu prostøedí), ve kterém existují (pracují). Reprezentace znalostí se zabývázejména zpùsobem jakým mohou být tato data reprezentována a mo¾nostmi je-jího vyu¾ívání pro inferenci (odvozování). Jazyk (v naprosto obecném smyslu),urèený pro reprezentaci znalostí lze tedy charakterizovat právì kategoriemi vy-jadøovací schopnost jazyka (tj. jaká fakta umo¾òuje vyjadøovat) a schopnostinference (tedy mo¾nosti a nároènost odvozování nových znalostí z ji¾ existují-cích). V zásadì (a v kontextu této práce) existují tøi typy inferencí (více v [15]):indukce (zobeènování speciálních pøípadù), dedukce (hledání vyplývajících zá-vìrù, tj. hledá se pravá strana implikace) a abdukce (hledání pøedpokladù, tj.hledá se levá strana implikace). V této práci a v uvádìných pøíkladech se zamì-øím zejména na dedukci.Obecné po¾adavky na reprezentaci znalostí jsou ([10]):
• Modi�kovatelnost
• Modularita
• Sémantické sdru¾ování objektù (tøídy, hierarchie)
• V nìkterých pøípadech nemonotónost13.1 Principy reprezentace znalostíZákladními pou¾ivanými technikami pro reprezentaci znalostí jsou (dle [11]):
• Deklarativní: Jde o mno¾inu tvrzení, které vyjadøují poznaná nebo doká-zaná fakta. Prakticky se pou¾ívá implementace buï pomocí výrokové/predikátovélogky, nebo pomocí sémantických sítí.
• Procedurální: Jde o popis postupù (procedur), které udávají, jak poznávat,nebo odvozovat (vyu¾ívání IF-THEN pravidel) .
• Rámcová: Jde o hybridní techniku, která integruje deklarativní a procedu-rální metody.V této práci se budu zabývat prostøedky reprezentace znalostí nejprve po-mocí klasické (tj. dvoustavové a extenzionální logiky { konkrétnìji výrokové apredikátové) a poté naznaèím mo¾nosti vyu¾ití transparentní intenzionální lo-giky. Tuto technologii jsem zvolil zejména z tìchto dùvodù:
• Blízkost pøirozenému jazyku (zjednodu¹ený návrh systému, mo¾nost in-terakcí na úrovni pøirozeného jazyka)1Schopnost opustit staré znalosti (pravdy) a nahradit je novými. Tedy v monotóním sys-tému musí platit, ¾e pokud P1, ..., Pn |= Z, pakP1, ..., Pn, Pn+1 |= Z, pro libovolnou dal¹ípremisu Pn+1. 4



• Relativní snadnost implementace pomocí funkcionálního programovacíhojazyka
• Velká vyjadøovací schopnost tohoto formalismu, existující hlavnì díky jehonekoneèné hierarchii3.2 Výroková logikaVýrokovou logiku (VL) je mo¾né vnímat jako nauku o vztazích mezi výroky2, tj.o kompozici elementárních (atomických) výrokù do slo¾itìj¹ích { tedy jednak otom jak (jakým zpùsobem) je mo¾né výroky skládat (syntaxe) a jednak o tom covýsledný výrok reprezentuje, èili jaké je jeho ohodnocení. Formalizmus výrokovélogiky tedy zjednodu¹uje celý modelovaný svìt na charakteristiku jednotlivýchvýrokù (pravdivý/nepravdivý). O syntaxi a sémantice výrokové logiky je mo¾nénajít podrobné informace napø. v [14], zde jen velmi zjednodu¹enì: V jazyceVL existují atomické výroky (P, M, S, E, G, . . . ), logické spojky (¬, ∨,∧, →,

↔),konstanty (T, F) a pomocné symboly (závorky).3.2.1 PøíkladPokud bychom aplikovali reprezentaci znalostí zalo¾enou na výrokové logice napøíklad Sugarscope, bude výsledný model velmi jednoduchý. Znalosti se budoutýkat pouze aktuálního políèka (výrokovou logikou nelze jednodu¹¹e vyjadøo-vat objekty a jejich vlastnosti). Promìnné existující v systému tedy jsou: P(aktuální políèko je vhodné (Appropriate) k usídlení), M (je vhodné pøesunoutse na vedlej¹í políèko), S (na aktuálním políèku je dostateèné mno¾ství cukru(Sugar)), E (na aktuálním políèku konkurent (Enemy)), G (subjekt má dostenergie (Energy) k pøesunu o jedno políèko). Znalostní formule mohou být na-pøíklad tyto:1. S ∧ ¬E ↔ P (pokud je cukr a není soupeø, je vhodné)2. (¬S ∨ E) ∧ G ↔ M (pokud není cukr, nebo je soupeø, a souèasnì je dostenergie na pøesun, je vhodné se pøesunout)Je evidentní, ¾e samotná výroková logika umo¾ní uchovávat jen nìkolik jed-noduchých znalostí { lep¹í rozli¹ovací schopnost by bylo mo¾né zavést tøebade�nováním více promìnných, které by uchovávali informace o soupeøích (napø.promìnné E0-E10 by nesly informaci o tom, zda existuje soupeø v dané vzdále-nosti od aktuálního políèka), a jim odpovídajících pravidel, ov¹em tento zpùsobby byl velmi netransparentní a komplikovaný.3.2.2 Metody odvozování ve VLMezi nìkolika metodami pro deduktivní inferenci v oblasti umìlé inteligencea VL (jako jsou tabulkové a tablové metody) má výsadní postavení zejména2Za výrok se pova¾uje tvrzení, u kterého má smysl zva¾ovat jeho pravdivost/nepravdivost5



rezoluèní metoda, a to pro svou snadnou strojovou implementaci. Je zalo¾ena narezoluèním pravidle l∨C1,¬l∨C2 |= C1∨C2, kde l je literál, C1, C2 jsou klauzuleVL (tj. formule v konjunktivní normální formì, více v [14], [6]). Klauzule C1 ∨
C2 se nazývá rezolventou. Pøíkladem mù¾e být odvození výroku P (políèko jevhodné k usídlení { první tøi klauzule jsou odvozené od znalostní formule è. 2ve vý¹e uvedeném pøíkladì):1. ¬S ∨ E ∨ P2. ¬P ∨ S3. ¬P ∨ ¬E4. S (na políèku je cukr)5. E (na políèku je nepøítel)6. ¬P (odvozeno z 3 a 5)7. S ∨ P (odvozeno z 1 a 4)Podaøilo se tedy odvodit ¬P , èili nevhodnost pro osídlení (z dùvodu obsazenípolíèka soupeøem { klauzule 5). V aplikaèní praxi má vìt¹í smysl tzv. nepøímárezoluce, kdy do mno¾iny klauzulí vlo¾íme negaci ¬C klauzule C, kterou chcemedokázat { pokud se podaøí odvodit prázdnou klauzuli (tj. vznikne spor), klauzule
C je dokázaná.3.3 Predikátová logika prvního øádu (PL1)Predikátová logika je formalismus, který je schopen reprezentovat výrazy proznalosti v mnoha oblastech. Predikátová logika vytváøí model svìta (který po-pisuje) pomocí objektù, které mohou mít rùzné atributy (predikáty), a vztahùmezi nimi. Jazyk PL1 obsahuje navíc oproti VL symboly pro individuové pro-mìnné a konstanty (f, 0, . . . ), funkèní a predikátové symboly (a, s, e, . . . ),kvanti�kátory (∀, ∃) a pomocný symbol þ,ÿ.3.3.1 PøíkladPredikátová logika umo¾òuje mnohem so�stikovanìj¹í implementaci znalostí ocukru a o soupeøích. V systému mohou existovat objekty, které reprezentují jed-notlivá políèka (F0-Fn), nad kterými de�nujeme predikáty a (aktuální pozice), p(vhodnost pro usídlení), m(f1) (je vhodné se pøesunout na políèko f1), s (cukr),
e (Enemy) a g(i) (energie na pøekonání i políèek) a funkèní symbol Dist(j)(vzdálenost j-tého políèka od aktuálního). Pravidla pak mohou být takováto:

• a(f) ∧ s(f) ∧ ¬e(f) ↔ p(f) (pokud je cukr a není soupeø, je vhodné)
• a(f)∧ (¬s(f)∨ e(f))∧∃f1(¬e(f1)∧ g(Dist(f1))) ↔ ¬m(f1) (pokud nenícukr, nebo je soupeø, a souèasnì je dost energie na pøesun, je vhodné sepøesunout) 6



3.3.2 Metody odvozování ve PL1Stejnì jako ve výrokové logice je i zde mo¾né efektivnì pou¾ít roz¹íøenou re-zoluèní odvozování, by» je to ji¾ komplikovanìj¹í proces ne¾ ve VL. Formulemusí být uvedeny v prenexní klauzulární normální formì (tj. skolemizovaná vprenexní formì s jádrem v KNF, více v [14])Jak je vidìt, predikátová logika umo¾òuje vyjádøit (reprezentovat) velmi pes-trou paletu jevù a dìjù. Ov¹em i zde je mo¾né narazit (v pøípadì zdokonalovánía roz¹iøování vytváøeného umìlého svìta) na nepøíjemná omezení. Tato omezenímohou být temporální (tì¾ko jde napøíklad vyjádøit, ¾e políèko bude volné je¹tìx èasových okam¾ikù), subjektovì-strukturní (není mo¾né vyjádøit, ¾e jiný sub-jekt þkomunikovalÿ informace o volnosti políèka) a statkovì-strukturní3 (jde ostrukturu prostøedí { napøíklad jídlem mù¾e být jak cukr, tak i obilí; v navrhova-ném modelu je navíc primárním konceptem Potøeba, co¾ je naprosto abstraktnípojem, který mù¾e zahrnovat jídlo, spánek, komunikaci, atd.). Navíc, prediká-tová logika umo¾òuje sice postihnout, která políèka jsou vhodná pro usídlení, alenelze jednodu¹e rozhodnout, které políèko je pro nastìhování výhodnìj¹í (co¾mù¾e být v tomto pøípadì napø. to, které je blí¾ aktuální pozici) { chybí zdetedy hodnotící nástroj, který by tak musel být implementován mimo vlastníinferenèní mechanismus. Pro základní verzi verzi modelu Sugrascope (tak jakbyl uveden) ov¹em predikátová logika postaèuje.4 Zaklady transaprentní intenzionalní logikyTransparentní intenzionální logika patøí mezi logiky neklasické 4. Jejím zakla-datelem je Pavel Tichý. V dne¹ní dobì se jí nejvíce vyu¾ívá v oblasti logickéanalýzy pøirozeného jazyka. Mezi její základní charakteristiky patøí (více v [2],[3], [4], [5], [9]:1. Realismus: Výrazy jazyka vyjadøují mimojazykové entity.2. Parmenidùv princip: Nelze mluvit o nìèem, ani¾ bychom to nìjak oznaèili,nebo zmínili.3. Princip kompozicionality: Výáznam slo¾eného výrazu je funkncí významùjeho slo¾ek.4. Anti-kontextualismus: Význam výrazu nezávisí na kontextu, ve kterém jeu¾it.5. Funkcionální princip: Abstraktní i konkrétní entity jazyk TIL vyjadøujepomocí (parciálních) funkcí.6. Význam je (algoritmicky) strukturován3Statek je zde uveden v ekonomickém slova smyslu, v souladu s koncepcí uvedenou v [12].Jde tedy o objekty, které tvoøí prostøedí.4Za klasickou je pova¾ována taková logika, která je a) dvoustavová a b) extensionální (tj.ka¾dý výraz odkazuje na existující objekt) 7



7. Existence dvouúrovòové sémantiky: Mezi výrazem a oznaèenou entitu jemezistupeò, který de�nuje zpùsob, jakým se výraz na danou entitu odvo-lává (smysl).8. Vyu¾ití sémantiky mo¾ných svìtù: TIL vyu¾ívá tzv. sémantiku mo¾nýchsvìtù, tj. existence rùzných stavù svìta (resp. logického stavového pro-storu), o kterém výrazy jazyka vypovídají a tedy urèitou míru nezávislostilogických mechanismù na onìch stavech.9. Nekoneèná hierarchie entit TIL a s ní související úroveò (algoritmické)typovosti výrazù jazyka10. Jako aparát konstrukcí TIL slou¾í modi�kovaný λ-kalkul (to souvisí s jejímfunkcionálním zamìøením).Ve zmínìné nekoneèné hierarchii entit rozli¹ujeme v zásadì dva typy:4.1 Algoritmicky nestrukturované (tj. entity prvního øádu)Jde o entity prvního øádu, jsou jimi atomické (bázové) amolekulární entity. Celáhierarchie je de�novaná nad urèitou bází daných symbolù jazyka. Pro analýzupøirozeného jazyka, i pro potøeby reprezentace znalostí jednotlivých subjektù vMAS se zdá být vhodné vyu¾í tuto bázi 5:
• Pravivostní hodnoty o = {True, False}

• Individua jazyka ι (univerzum)
• Mno¾ina èasových okam¾ikù / reálných èísel τ

• Mno¾ina mo¾ných svìtù ωNad touto bází atomických prvkù jsou de�novány molekulární entity, jimi¾jsou parciální funkce typu α1x....xαn → β, kde α1, ..., αn, β jsou tøídy entit(typy) prvního øádu. Obvykle se pou¾ívá opaèná notace, tj (βα1...αn). Nej-významnìj¹í funkcí tohoto typu je intenze, co¾ je funkce z mo¾ných svìtù dochronologií prvkù daného typu α : ((ατ)ω), zkrácenì ατω
6.Intenze tedy odpovídají empirickým výrazùm (závisí na logickém stavu svìta,na ohodnocení jednotlivých entit), extenze naopak výrazùm, které jsou na stavusvìta nezávislé (napø. individuové úøady { v na¹em pøíkladì napøíklad nepøítel).To je i princip zmiòované dvouúrovòové sémantiky { díky existenci/neexistenci5Èi spí¹e { vzhledem k tomu, ¾e výzkum v oblasti vyu¾ití TIL pro reprezentaci znalostív MAS není pøíli¹ daleko, zdá se být vhodné vyu¾ít ovìøenou kon�guraci, která se vyu¾ívá voblasti zpracování pøirozeného jazyka6Tento zjednodu¹ený zápis asi pochopitelnìji vyjadøuje fakt, ¾e aktuální hodnota prvku

αnow typu α je funkcí aktuálního svìta ωnow ∈ ω a aktuálního èasu τnow ∈ τ . V souladu s tímse pou¾ívá notace pro deklarování typù výrazù tak, ¾e napø. IsEnemyOnField/(oι) znamená,¾e konstrukce IsEnemyOnField je typu (oι), tedy vstupní parametr je typu ι (univerzum) avýstupní typu o (boolean); podle dal¹í z konvencí rovnì¾ zápis w → ω znamaná, ¾e promìnnáw konstruuje hodnotu typu ω 8



intensionálního sestupu (tj. závislosti na wt) je hned zjevné, zda výraz reprezen-tuje intenzi, nebo extenzi. Souèasnì je takto implementována typová kontrola.Formalismem, který ji implementuje je λ-kalkul s typy (typed lambda calculus){ nedovoluje provést aplikaci abstrakce s nekorektním typem parametru.4.2 Algoritmicky strukturované (entity vy¹¹ích øádù)Entity øádu n vzniknou konstrukcemi nad typy øádu n-1, tj. napø. entity druhéhoøádu vznikají konstrukcemi nad typy øádu 1 (znaèíme *1). Existují tyto základnítypy kontrukcí:1. Promìnné (x, y, . . . ) konstruují v závislosti na valuaci v, tj. v-konstruují.2. Trivializace 0X konstruuje entitu X beze zmìny.3. Uzávìr [λx1...xnC] konstruuje funkci typu (βα1...αn), kde α1...αn jsoutypy promìnných x1...xn a β je typem konstrukce C. Uzávìr vyjadøujede�nici funkce (abstrakci).4. Kompozice (aplikace) [CX1...Xn] konstruuje hodnotu funkce (konstrukce
C) s parametry X1...Xn.Pøesné rekurzivní de�nice jazyka TIL je mo¾né nalézt v [5].4.3 PøíkladJako individuovou komponentu báze pro konstrukce je zvolena mno¾ina ι, kteráobsahuje v¹echny individuové jazykové koncepty, které mají v tomto prostøedísmysl jak konkrétní, tak abstraktní (tj. zejména jednotlivá políèka Field0-FieldN,cukr Sugar, soupeøe Enemy, pak vy¹¹í konstrukce EnemyOnField, ValueOfField,. . . )7 Konstrukce konceptù mohou být napøíklad takovéto:

• 0Field0− FieldN / ιτω, 0Enemy / ιτω, 0Sugar / ιτω, w → ω, t → τ

• 0IsOnField / (oιι)ωτ

• 0ActualF ield / (ι)ωτ

• 0FieldPosition / (τι)ωτ

• 0AND / (ooo) 8
• 0NOT / (oo)
• 0IF / (ιoιι)
• Distance / (τιι)ωτ = λwλtλF1λF2 [0Minus [0FieldPositionwt F1][0FieldPositionwt F2]] 97Zde by bylo mo¾né odchýlit se od univerzálnosti a þpøirozeno-jazykovostiÿ TIL, a zvolitnìkolik individuových tøíd { jednu pro políèka, dal¹í pro subjekty, atd. Znalostní reprezentaceby tak získala silnìj¹í typovost a asi i sna¾¹í strojovou implementaci, ale na úkor obecnosti aroz¹iøitelnosti systému.8Toto jsou tradiènì chápané abstrakce And, Not, If . . . else9Zde se pøedpokládá existence konceptu (funkce) obvyklém významu9



• EnemyOnField / (oι)ωτ = λwλtλF [0IsOnFieldwt F 0Enemywt]
• SugarOnField / (oι)wt = λwλtλF [0IsOnFieldwt F 0Sugarwt]
• V alueOfField / (τι) = λwλtλF [0IF [λwλtλF [0IsOnFieldwtF

0Enemywt]]wt]0999[0IF [λwλtλF [0IsOnFieldwtF
0Sugarwt]wt]wt[(τιι)ωτ = λwλtλF1λF2[0Minus[0FieldPositionwtF1]wt[0FieldPositionwtF2]]F10ActualF ield]wt

0999]wt]wt]105 Inference v TILPro vysvìtlení inferenèního principu v transparentní intenzionální logice je nutnéde�novat pojem β − redukce (λ − transformace). Jde v podstatì o provedenífunkce (abstrakce) s konkrétním parametrem (známé z λ-kalkulu), pøesnìji opøechod z konstrukce typu aplikace, na jiný typ. Tedy, nech» C je konstrukceobsahující volné promìnné x1, ...., xn typù α1, ..., αn a C1, ..., Cn tých¾ typù(tedy α1, ..., αn). Pak C(x1/C1, ..., xn/Cn) je výsledná konstrukce, která vzniklaz konstrukce C po øadì substitucí konstrukcí C1, ..., Cn za promìnné x1, ...., xn(samozøejmì nesmí dojít ke kolizi promìnných) 11. Pøíkladem mù¾e být odvozeníhodnoty políèka (toto ohodnocení je dáno v podstatì vzdáleností daného políèkaF od aktuálního, pakli¾e na nìm není soupeø, a je na nìm cukr):1. [λwλt [0IsOnFieldwt
0Field5wt

0Enemywt]wt]wt = False { na políèkuField5 není soupeø2. [λwλt[0IsOnFieldwt
0Field5wt

0Sugarwt]wt]wt = True { na políèku Field5je cukr3. [λwλt [0FieldPositionwt
0Field5wt]wt]wt = 5 { pozice políèka Field5 je 54. [λwλt [0FieldPositionwt
0ActualF ieldwt]wt]wt = 2 { pozice aktuálníhopolíèka je 25. [V alueOfField0Field5wt] = λwλtλF [0IF [λwλtλF [0IsOnFieldwtF

0Enemywt]0Field5wt]wt]0999[0IF [λwλtλF [0IsOnFieldwtF
0Sugarwt]wt

0Field5wt]wt[(τιι)ωτ = λwλtλF1λF2 [0Minus [0FieldPositionwt F1]wt[0FieldPositionwt F2]]0Field5wt
0ActualF ield]wt

0999]wt]wt]
−→β + ekvivalence 3 a 46. [V alueOfField0Field5wt] = λwλt[0IF [[0IsOnFieldwt

0Field5wt
0Enemywt]wt]wt0999 [0IF [[0IsOnFieldwt

0Field5wt
0Sugarwt]wt0Field5wt]wt[[0Minus 05 02]0ActualF ield]wt

0 999]wt]wt]
−→β + ekvivalenc 1 a 210Konstanta 0999 v tomto pøípadì znaèí þzará¾kuÿ, tj. velké ohodnocení políèka v pøípadì¾e na nìm není cukr, popø. na nìm je soupeø11U¾ nìkteré slo¾itìj¹í konstrukce, které byly zmínìny v uvedeném pøíkladì, pou¾ily β-redukci (z dùvodu zjednodu¹ení) 10



7. [V alueOfField 0Field5wt] = [0IF False 0999 [0IF True 03 0 999]wt]wt8. [V alueOfField 0Field5wt] = 03Výsledné ohodnocení políèka 0Field5 je tedy 03. Jak je vidìt, konstukce (atedy i reprezentované znalosti) mohou být velmi bohaté a je tedy mo¾né pomocímechanismù TIL implementovat i ty èásti, které by pøi vyu¾ití klasické logikymusely být mimo logickou inferenci.6 ZávìrV práci jsem naznaèil mo¾nosti reprezentace znalostí pomocí tøí typù logic-kých systémù. Pøíklady byly úmyslnì voleny mírnì odli¹né, aby vynikly rozdílymezi jednotlivými jazyky. Transparentní intenzionální logika je jistì mocnýmnástrojem pro analýzu pøirozeného jazyka { v tìchto intencích se zatím pohy-boval výzkum jejích aplikaèních mo¾ností. Její vyu¾ití v oblasti reprezentaceznalostí (nutno podotknout, ¾e v uvedené kategorizaci { deklarativní a pro-cedurální { stojí tato technika na hranici obou) pro multiagentní systémy zatímnení dùkladnì zpracováno. Tato práce se pokusila naznaèit mo¾né smìøování kvyu¾ití jejího potenciálu pro modelování socio-ekonomických systémù pomocímultiagentních systémù. Vìøím, ¾e právì v multiagentních systémech, kde hrajevýznamnou roli komunikace mezi subjekty (agenty, hráèi)12, struktura jejichvnìj¹ího (prostøedí) a vnitøního (znalosti) svìta, mù¾e najít mo¾nosti uplatnìní.Reference[1] Hadacz, Horák. Knowledge representation and reasoning with TIL. InKnowledge-based software engineering. IOS Press. 2000.[2] Du¾í, Materna. Constructions. Online:http://til.phil.muni.cz/text/constructions duzi materna.pdf[3] Du¾í, Materna. Fundamentals of Transparent Intensional Lo-gic (TIL) and Procedural Theory of Concepts. Online:http://labis.vsb.cz/labis/�les/til.pps[4] Du¾í, Marie. Jazyk a pojmy.Online: http://www.cs.vsb.cz/duzi/Jazyk[5] Du¾í, Marie. Principy logické analýzy jazyka. Online:http://www.cs.vsb.cz/duzi/LogickaAnalyza.doc.12Modely tohoto typu le¾í na rozhraní teorie her (pokud mo¾no vítìzit nad soupeøi), multia-gentních systémù (èásteèná spolupráce mezi subjekty) a kognitivní vìdy (princip emergence),proto je komplikované volit jednoznaènou terminologii11



[6] Du¾í, Marie. Matematická logika.Online: http://www.cs.vsb.cz/duzi/Matlogika.doc.[7] Hajièová, Sgall. Linguistic meaning and knowledge representation in auto-matic understanding of natural language.online: http://acl.ldc.upenn.edu/C/C80/C80-1011.pdf[8] Chrz, Tomá¹. Application of intensional logic to knowledge representation.Online: http://acl.ldc.upenn.edu/C/C82/C82-2015.pdf[9] Peregrin, Jaroslav. Úvod do teoretické sémantiky.[10] ©tìpánková, Olga: Reprezentace znalostí. (Studijní materiály).Online: http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/teaching/xkui/sbirka/XKUI04 RepZn.ppt.[11] Matiá¹ová, Andìla. Reprezentace znalostí v umìlé in-teligenci. Ústav informatiky PEF MZLU. Online:http://old.mendelu.cz/veda/mendelnet/pef/mendelnet1999/MATIASOVA ANDELA/[12] Grulich, Luká¹. Model socio-ekonomického systému. Interní materiál FIT -pracovní verze.[13] Jager, Wander. Modelling Consumer Beha-viour. Phd thesis. Groningen. 2000. Online:http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/ppsw/2000/w.jager/thesis.pdf[14] Lukasová, Alena. Logické základy umìlé inteligence. 1. Výroková a predi-kátová logika. Ostrava. 1999.[15] Dvoøák, Pavel. Úvod do inference. Bakaláøská práce. FI MU. 2002.
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