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Agent – často, rôzne a zmätočne používaná metafora

MAS – platforma pre budovanie systému zloženého z agentov



Multiagentové systémy – programovanie na báze
iných vyjadrovacích prostriedkov

Pre nás:

• pasívna jednotka (record)

• reaktívna jednotka (objekt)

• proaktívna jednotka (agent)



Prečo iné prostriedky? 

• Pochopenie ako z elementárnych schopností 
samo-vzniká adekvátne globálne správanie 
systému

• konštrukcia umelých systémov na tejto báze
• modelovanie živých systémov
• robustnosť
• decentralizácia

Pre nás: jednotky sú heterogénne
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Agent – klasifikácia podľa voľby

Agenty

Reaktívne Deliberatívne

Reagujú = volím toto, 
lebo sa to za daných 
okolností robieva

Rozhodujú  sa = volím 
toto, lebo z odhadnutých 
následkov možných 
akcií, sa táto najlepšie 
pozdáva



Agent – klasifikácia podľa voľby
Idem na skúšku

Oblečiem si minisukňu

Reaktívna 
voľba

Deliberatívna
voľba

Keď chodievam na 
skúšku, obliekam 

si minisukňu

Skúšku chcem urobiť, 
ale veľa toho neviem. 
Keď skušajúci nebude 

dávať pozor, mám 
šancu. Je to muž a ja 

mám pekné nohy, 
preto si dám 
minisukňu

MÓDA ROZUM



Agent – klasifikácia podľa voľby

(Chcem
(Lúbiť

Mišo ja
))

Deliberatívny agent

• potrebuje model sveta

• používa jednotný   
reprezentačný jazyk

• voľba je spravidla 
realizovaná vzatím prvej 
akcie najhodnotnejšieho 
vygenerovaného 
(čiastočného) plánu 



Agent – klasifikácia podľa voľby
Reaktívny agent

• nepotrebuje model sveta

• voľba je spravidla 
realizovaná rozhodovacím 
stromom alebo KSA, ktoré 
volajú výpočtové procedúry

Mišo



Agent – klasifikácia podľa voľby
Rýdzo reaktívny agent

• Je odkázaný na informácie 
vo svojom prostredí, tieto 
môže aktívne vytvárať pre 
svoju potrebu (uzlík na 
vreckovke)

• nemá vnútorný stav



Agent – klasifikácia podľa voľby
Hybridný agent

• kombinácia rôznych 
techník

• Spravidla reaktívne rieši to 
čo treba riešiť rýchlo, 
deliberatívne to na čo máme 
dostatok času

• deliberatívnymi postupmi 
upravujeme činnosť 
reaktívnych zložiek

(Chcem
(Lúbiť

Mišo ja
))

Mišo



Agent – Klasifikácia podľa cieľa

Cieľ

Implicitný Explicitný

Je zakódovaný do 
voľby akcie a v 
explicitnej podobe je 
iba v plánoch 
programátora

Je vyjadrený v 
reprezentačnom 
jazyku v pamäti 
agenta
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Komunikácia medzi agentami

Komunikácia

priama - adresná nepriama -cez prostredie



Komunikácia medzi agentami

Referencia protistrany

pevná adresa,
lookup service

pomenované odkazy v pevne
adresovanom prostredí



Komunikácia medzi agentami

Komunikované dáta:

• holé dáta

• dáta s definovaným typom

• reprezentačný jazyk

Komunikačná obálka:

• komunikačný jazyk

00001010 0000000

Integer 10

“(vek 10 rokov)”

“(ask-if (...))”
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blocks in space
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data flow
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Metóda tvorby
Systémy založené na:

• reaktívnych agentoch

• deliberatívnych agentoch

• hybridných agentoch

• hybridné systémy

Ako zabezpečiť aby sa nám podarilo vytvoriť 
systém, ktorý vytvoriť zamýšľame ? (validácia)



Keď robíme nejaký systém pomocou techniky 
mutiagentových systémov:

• Aké agenty použiť a ako ich koordinovať aby 
sa každý z  nich aktivoval v správny okamih a 
dosiahlo sa tak adekvátne globálne správanie 

systému ?



Jeden z prístupov: Postuláty NUI

• Situovanosť
• Stelesnenosť
• Emergencia
• Interakcia
• Hierarchia (Inkrementálnosť)



Situovanosť

• Pri tvorbe neuvažujeme, že sa výtvor nachádza v 
akýchkoľvek podmienkach vyjadrených 
všeobecne, ale uvažujeme veľký súbor 
špecifických podmienok

• Môžeme najprv urobiť verziu, ktorá pokrýva len 
časť podmienok a neskôr ju rozšíriť na ostatné

• Nebudeme podmienky spracúvať jediným 
modulom, ale špecifické podmienky budú 
spracúvať špecifické moduly – „raz zaberie taký 
trik, inokedy onaký“



• slimák Litorino – nie je možné ho chovať v akváriu,

odliv

príliv



Stelesnenosť

• Neoddeľujeme návrh od implementácie
• Navrhujeme s prototypom v ruke
• Po každom inkremente skúmame čo sme vlastne 

na výslednom systéme spravili
• Opravujeme sa, kým naozaj nezbehnú všetky testy 

úspešne
• riziko: môžeme systém dostať do stavu, odkiaľ sa 

už nedá dopracovať k výsledku
• prínos: nemôže sa nám stať že návrh nevystihne 

možnosti integrácie častí v celok



Emergencia

• Správanie systému je výsledkom interakcie 
jeho jednotiek

• Vzťah medzi správaním jednotiek a 
systému môže byť nelineárny

• V takom prípade môže byť na prvý pohľad 
nejasná súvislosť medzi týmito správaniami

• Neschopnosť vidieť túto súvislosť



• a niekedy utečie aj pred dvomi levmi

run away
run awayrun away

run away

avoid

• systém vie nezraziť prekážku (urobí vľavo bok)

• systém vie utiecť pred levom (urobí čelom vzad)



Interakcia

• Systém inteligenciu čerpá z dynamiky 
prostredia

• Inteligencia sa prejavuje reakciami, teda v 
globálnom správaní, nemožno ju nájsť 
vnútri (nie je tam kognitívny podsystém, 
percepcia sa prekrýva s akciou a žiadna 
kognícia neexistuje) 

• Paradoxne v statickom prostredí sa správa 
horšie než v dynamickom





Hierarchia (Inkrementálnosť)

• Systém vyvíjame inkremenálne
• Začíname s hierarchicky nižšími vrstavmi

(biologická metafora: historicky staršími)
• Postupne pridávame nové
• Hierarchia spočíva v tom, že vyššie vrstvy 

môžu pôsobiť na nižšie



Inkrementálne, zdola - nahor
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