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Agentowy model systemu logistycznego**
1. Wprowadzenie
We wspó³czesnej gospodarce, przy du¿ych zale¿nociach pomiêdzy producentami
i du¿ych mo¿liwociach konkurencji pomiêdzy nimi istotne jest dodatkowe wspomaganie
procesów decyzyjnych dotycz¹cych planowania produkcji, zapasów magazynowych, poszukiwania potencjalnych kooperantów, prognoz rynkowych oraz innych decyzji wp³ywaj¹cych na efektywnoæ przedsiêbiorstwa.
Dla tej klasy problemów u¿yteczne wydaje siê zastosowanie podejcia agentowego.
Przy tym podejciu mo¿na przyj¹æ, ¿e podmioty posiadaj¹ swoj¹ autonomiê, jednak równoczenie podlegaj¹ pewnym powi¹zaniom. Stosuj¹c podejcie agentowe, mo¿na badaæ ró¿ne
rozwi¹zania problemów decyzyjnych i interakcyjnych. S¹ to na przyk³ad protoko³y negocjacji, aukcji, targów, planowania, maszynowego uczenia siê czy te¿ dzia³ania przy niepe³nej informacji. Prowadzono szereg badañ w dziedzinie systemów agentowych dotycz¹cych
modelowania i optymalizacji ³añcuchów dostaw. Przyk³adowo w [9] prezentowane jest rodowisko agentowe do modelowania dynamiki ³añcuchów dostaw. Przewidziano du¿¹ ró¿norodnoæ agentów modeluj¹cych poszczególne elementy ³añcucha.
W celu analizy ró¿nych mo¿liwych strategii dzia³añ agenta reprezentuj¹cego przedsiêbiorstwo wprowadzono zawody pomiêdzy takimi agentami, tzw. Trading Agent Competition [1, 3], oraz rozgrywkê TAC  Supply Chain Management [4].
W [6, 7] znajduje siê przegl¹d rodzajów problemów zwi¹zanych z modelowaniem ³añcuchów dostaw, które s¹ rozwi¹zywane przy u¿yciu podejcia agentowego oraz charakterystyka u¿ywanych technik. Oddzieln¹ grupê stanowi¹ zagadnienia zwi¹zane z sam¹ budow¹ systemów agentowych. Tworzenie oprogramowania jest procesem z³o¿onym, obci¹¿onym ryzykiem pope³niania b³êdów na wielu etapach. Istnieje szereg ró¿nych metodologii
tworzenia oprogramowania, których dobór zale¿y od specyfiki realizowanych projektów.
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Metodologie tworzenia systemów agentowych mo¿na rozpatrywaæ z punktu widzenia
dwóch aspektów: jako sposób tworzenia systemów informatycznych oraz jako sposób tworzenia systemów spe³niaj¹cych specyficzne funkcje systemów agentowych. W [2] przedstawione jest porównanie podejcia komponentowego i agentowego, zwrócona jest uwaga na
wiêksze mo¿liwoci, które s¹ wynikiem koncepcji obecnych w systemach agentowych,
w szczególnoci mo¿liwoci odwo³ania siê do celów, dla jakich poszczególne akcje danych
agentów/komponentów s¹ wywo³ywane.
W niniejszym artykule starano siê przedstawiæ metodykê postêpowania dostosowan¹
do tworzenia modeli ³añcuchów produkcyjnych, uwzglêdniaj¹cych charakterystyczne dla
tego obszaru aspekty.

2. Model systemu agentowego
Z funkcjonalnego punktu widzenia problem projektowania systemu agentowego rozwa¿aæ mo¿na w wielu wariantach, przy czym wydaje siê, ¿e jako charakterystyczne wskazaæ mo¿na:
 projektowanie systemu, którego rola polegaæ bêdzie na wspó³dzia³aniu z istniej¹cym
ju¿ systemem rzeczywistym, w celu rozpoznawania jego w³aciwoci, usprawniania
dzia³ania lub wspomagania tam procesów decyzyjnych;
 projektowanie systemu agentowego, który dzia³aj¹c w wirtualnym rodowisku obliczeniowym, ma dostarczyæ informacji dotycz¹cych dzia³ania pewnego systemu rzeczywistego, umo¿liwia bli¿sze poznanie zachodz¹cych w nim procesów i powi¹zañ,
stwarzaj¹c w ten sposób podstawê do poprawy jego dzia³ania, oceny strategii decyzyjnych, ewentualnie zbadania mo¿liwoci wyst¹pienia pewnych anomalii i sytuacji kryzysowych oraz sposobów reagowania w takich sytuacjach.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e choæ funkcjonalnoæ projektowanego systemu agentowego
ró¿ni siê w powy¿szych przypadkach, to sam proces ich projektowania, a czêciowo i realizacji, zawiera szereg elementów wspólnych. I tak, w obu przypadkach, konieczne jest:
 posiadanie pewnej wiedzy a prori o procesie rzeczywistym, do którego adresowany
jest system agentowy;
 stworzenie koncepcji zadañ (ról) realizowanych przez poszczególnych agentów,
z uwzglêdnieniem w³asnoci rodowiska (rzeczywistego lub wirtualnego), w którym
maj¹ dzia³aæ;
 zaprojektowanie samych agentów, odpowiednio do zadañ, które zosta³y im przypisane;
 zaprojektowanie struktury sprzêtowej i programistycznej, umo¿liwiaj¹cej realizacjê
budowanego systemu.
Natomiast istotn¹ ró¿nicê dla tych przypadków stanowi fakt, ¿e w pierwszym z nich
system agentowy dostosowany zostaje do istniej¹cego ju¿ rodowiska i struktury realnego
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procesu, natomiast w drugim istnieje znaczna swoboda w kszta³towaniu rodowiska agentów. Ponadto, inaczej musi byæ rozwi¹zany problem monitoringu, a w konsekwencji przesy³ania i wstêpnego przetwarzania danych.
Równoczenie, w drugim przypadku, kluczowym staje siê problem stworzenia modelu, który nie tylko wspomaga procesy decyzyjne, lecz przede wszystkim umo¿liwia symulacyjne badanie zachowañ podmiotowego systemu rzeczywistego.
Rozwa¿ania prowadzone z niniejszej pracy skierowane bêd¹ g³ównie na drugi przypadek u¿ycia systemu agentowego, tj. skonstruowanie modelu umo¿liwiaj¹cego badanie zachowañ systemu rzeczywistego w ró¿nych warunkach jego dzia³ania i przy ró¿norodnych
strategiach agentów wchodz¹cych w jego sk³ad.
Ogólny model systemu, wzorowany na podejciu proponowanym w [7], prezentuje
wyra¿enie:
Sys ≡ 〈Ag, Env, Res, Com, Org〉
gdzie:
Ag 
Env 
Res 
Com
Org 

(1)

zbiór agentów,
rodowisko,
zasoby dostêpne w rodowisku,
komunikacja,
organizacja okrelaj¹ca relacje pomiêdzy agentami oraz miêdzy agentami
a rodowiskiem.

Na poziomie systemu rozwa¿ane bêd¹ zewnêtrzne modele agentów [], umo¿liwiaj¹ce
sprecyzowanie ich ról, wzajemnych relacji oraz relacji ze rodowiskiem.
Ai ≡ 〈 X i , Ti , Ri 〉 , Ai ∈ Ag

(2)

gdzie:
Xi = {x1i, x2i, …, xni} – zbiór akcji (dzia³añ) i-tego agenta,
Ti = {t1i, t2i, …, tmi} – cele i-tego agenta,
Ri = {r1i, r2i, …, rmi} – zasoby agenta Ai, Ri ⊆ Res.
Model agenta dope³nia miara (ocena) jakoci, czyli funkcja przypisana do danego celu
tki∈ Ti:
t

Fi (tki ) = Fi k ( xij (n)), n = 1, ..., N , tki ∈ Ti , xij ∈ X i

(3)

Opis rodowiska (Env) zale¿y w sposób istotny od w³asnoci modelowanego systemu
rzeczywistego, dlatego te¿ przedstawienie go w postaci ogólnej napotyka na trudnoci.
Dla prowadzonych dalej rozwa¿añ dogodne wydaje siê okrelenie rodowiska w postaci:
(4)
Env ≡ 〈 E , Y : Y → Res〉
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gdzie:
E – przestrzeñ (metryczna, grafowa) reprezentuj¹ca strukturê mo¿liwych powi¹zañ miêdzy agentami E = ( Ag × Ag ) → {0, 1},
Y  relacja odwzoruj¹ca lokalizacjê w przestrzeni E, okrelaj¹ca dostêpnoæ zasobów Res: Y = ( Ag × R ) → {0, 1},
R = {R1, …, Rn} – poszczególne typy zasobów dostêpnych w systemie.
Podobnie opisana byæ mo¿e komunikacja rozumiana jako mo¿liwoæ wymiany informacji pomiêdzy agentami.
Istotn¹ rolê odgrywa skonstruowanie opisu organizacji (Org) systemu agentowego. Tu
równie¿ mo¿na tworzyæ du¿¹ rozmaitoæ formalizmów, dostosowanych do specyfiki rozwa¿anego systemu. Dla danej klasy procesów proponuje siê przyjêcie reprezentacji organizacji systemu w postaci trójki:
Org ≡ 〈B(Res), D(Com), M(Ag)〉

(5)

gdzie:
B(Res)  relacja okrelaj¹ca zasady dostêpu do zasobów,
D(Com) – relacja okrelaj¹ca warunki dostêpu do komunikacji,
M(Ag)  zbiór (kolekcja) relacji wzajemnych miêdzy agentami.
Relacje miêdzy agentami mo¿na ogólnie zapisaæ w postaci: M(Ag) ≡ (Ag×Ag) → M,
czyli jest to odwzorowanie par (Ai, Aj) w zbiór mo¿liwych relacji wzajemnych. Mo¿na to
zapisaæ równie¿: M ( Ai , A j ) → mij , gdzie mij relacja wzajemna miêdzy agentami Ai, oraz
Aj. Wród mo¿liwych relacji (mij) jako charakterystyczne wskazaæ mo¿na: neutralnoæ (niezale¿noæ), dominacjê (czêciow¹ i pe³n¹), wspó³zale¿noæ (s¹siedztwo, kooperacja, konkurencja), antagonizm. Przyk³adowo wspó³zale¿noæ i dominacjê mo¿na zdefiniowaæ jak
poni¿ej:
⎧ F t k ( xi , x j )
j m
⎪ i
Ai ◊A j → ∃(tki , tmj ) : ⎨
tn i
⎪⎩ F j ( x j , xkj )

(6)

czyli obaj agenci (Ai, Aj) posiadaj¹ wzajemny wp³yw na wartoci ich wskaników jakoci.
t

Ad > A j → ∃(tki ) : F j k ( xij , xkd )

(7)

co oznacza, ¿e jedynie agent dominuj¹cy (Ad) posiada wp³yw na wskanik jakoci agenta
zdominowanego (Ai).
Wspomniane powy¿ej relacje pomiêdzy agentami pozwalaj¹ na sprecyzowanie odpowiadaj¹cych im strategii dzia³ania. Wystêpowanie okrelonych relacji posiada równie¿
wp³yw na sposób formu³owania globalnego kryterium jakoci funkcjonowania systemu,
które mo¿na zapisaæ w postaci:

Agentowy model systemu logistycznego

497

G(S) ≡ G(X, R, T)
gdzie:
X = (X1, X2, …, Xn) – przestrzeñ akcji agentów,
R = (R1, …, Rm) – zasoby systemu,
T – globalny cel dzia³ania systemu.

(8)

Wykorzystuj¹c wprowadzone pojêcia, mo¿na przyst¹piæ do opisu dzia³ania systemu
agentowego oraz zwi¹zanych z nim procesów (lokalnych i globalnych). Dzia³anie agenta
okrelone jest jego strategi¹:

StrAi ≡ {xij (n)}, xi ∈ X i , n = 1, ..., N

(9)

gdzie:
xi(n)  akcje i-tego agenta w kolejnych etapach dzia³ania systemu n ∈ {1, …, N},
N  przyjêty horyzont planowania.
W zale¿noci od specyfiki modelowanego procesu, dzia³ania (akcje) agenta mog¹ byæ
optymalizowane krok po kroku, wzglêdnie optymalizowana jest ca³a strategia n ∈ [1, n], co
prowadzi oczywicie do stosowania algorytmów optymalizacji dynamicznej. Poszukiwanie
najkorzystniejszych wariantów z punktu widzenia kryterium globalnego (G), odbywa siê
najczêciej przez symulacyjne badanie ró¿nych wersji rozwi¹zañ lokalnych.

3. Modelowanie systemu zarz¹dzania
i optymalizacji ³añcuchów dostaw
Skonstruowanie modelu symulacyjnego ³añcucha dostaw obejmuj¹cego grupê wspó³dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw jest zadaniem bardzo z³o¿onym, wymagaj¹cym obszernej dokumentacji. Dlatego, d¹¿¹c do zilustrowania naszkicowanej metodologii, ograniczono siê
do zaprezentowania ról agentów oraz zachodz¹cych pomiêdzy nimi relacji dla pojedynczego przedsiêbiorstwa, przyjmuj¹c daleko id¹ce uproszczenia. Jako najwa¿niejsze, wyró¿niono nastêpuj¹ce role pe³nione przez agentów:
Planowanie strategiczne (Ast) okrela ogóln¹ strategiê produkcji, opart¹ na prognozach rynkowych i zawartych porozumieniach (kontraktach). Ze strategii tej wynikaj¹ ramowe zadania zwi¹zane z planowaniem i realizacj¹ produkcji, gromadzeniem zapasów magazynowych, a tak¿e wskazania dotycz¹ce zaopatrzenia i zbytu.
Planowanie produkcji (App) sprowadza siê do okrelenia zadañ produkcyjnych odniesionych do przyjêtego horyzontu czasowego (N), z uwzglêdnieniem urednionych mocy
produkcyjnych oraz posiadanych i nabytych zapasów magazynowych.
Realizacja produkcji (Arp) obejmuje przyporz¹dkowanie planom produkcyjnym zadañ
realizowanych na poszczególnych etapach, z uwzglêdnieniem stanu technicznego maszyn
i urz¹dzeñ (remonty), ich wydajnoci oraz kosztów produkcji.
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Magazyn (Amg) prowadzi gospodarkê zasobami magazynowymi, d¹¿¹c do optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz utrzymywania niezbêdnego stanu zapasów.
Zaopatrzenie (Azp) pozostaj¹c w kontakcie z magazynem oraz znaj¹c strategiê produkcji, d¹¿y do zapewnienia wymaganego stanu zaopatrzenia na mo¿liwie najkorzystniejszych
warunkach finansowych.
Zbyt (Azb) d¹¿y do realizacji zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa oraz oferuje sprzeda¿ produkowanych wyrobów, staraj¹c siê zapewniæ jak najlepsze efekty finansowe.
Przedstawiony opis ról, stanowi oczywicie pewn¹ opcjê, która mo¿e byæ modyfikowana w zale¿noci od konkretnych uwarunkowañ i zamierzeñ. Dla tak okrelonych ról
mo¿na skonstruowaæ schemat relacji pomiêdzy odpowiednimi agentami przedstawiony na
rysunku 1.

Rys. 1. Schemat relacji pomiêdzy agentami

Jako charakterystyczne dla tego schematu wskazaæ mo¿na wystêpowanie nastêpuj¹cych relacji dominacji:
Ast > App, Ast > Arl, Ast > Azp, Ast > Azb

(10)

Dominacja ta wynika oczywicie z podporz¹dkowania poszczególnych agentów przyjêtym planom strategicznym. Czêsto, ingerencja agenta dominuj¹cego wyraziæ siê mo¿e
w postaci narzucania ograniczeñ, których przyk³ady podano na rysunku 1. Jak ³atwo uzasadniæ, pomiêdzy niektórymi agentami wystêpuj¹ równie¿ relacje wspó³zale¿noci, dla rysunku 1 s¹ to:

Azp ◊Amg , App ◊Arl , App ◊Amg

(11)

W równowa¿nym przyk³adzie, jako kryterium globalne (8) przyjêto wyra¿enie:
G(X) = Fzb – Frl – Fzp – Fmg

(12)
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gdzie:
Fzb  dochód uzyskany ze sprzeda¿y wyrobów,
Frl, Fzp, Fmg – odpowiednio koszty produkcji, zaopatrzenia oraz magazynowania.
Formu³uj¹c odpowiednio wskaniki jakoci dla poszczególnych komponentów tego
wyra¿enia, przeprowadzono szereg symulacji, przy zastosowaniu zrealizowanej platformy
obliczeniowej [5].
Jako przyk³ad uzyskanych rezultatów, na rysunkach 2, 3a i 3b przedstawiono seriê
wykresów uzyskanych przy symulacji dwu wariantów strategii produkcji. Przyjmuj¹c doæ
wyrafinowany przebieg charakteryzuj¹cy zmiany popytu w czasie (rys. 2), okrelono zmiany dochodów uzyskanych przy bardziej zachowawczej strategii (rys. 3a)  przedsiêbiorstwo zapewnia szybszy czas dostawy kosztem mo¿liwie nieco wy¿szej ceny  oraz strategii
obarczonej ryzykiem (rys. 3b)  przedsiêbiorstwo zapewnia ni¿sz¹ cenê, jednak ryzykuje
d³u¿szy czas dostawy towaru. Jak widaæ, w tym drugim przypadku sytuacja przedsiêbiorstwa okaza³a siê mniej korzystna, trend ten nasili³ siê w drugiej czêci symulacji, gdy klienci zaczêli przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do czasu dostawy ni¿ do ceny.

Rys. 2. Popyt na produkt finalny

a)

b)

Rys. 3. Sprzeda¿ przedsiêbiorstwa o strategii zachowawczej (a)
i obarczonej ryzykiem (b)
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4. Podsumowanie
W artykule rozwa¿ano problem agentowego modelowania ³añcuchów dostaw, szkicuj¹c koncepcjê formalizacji projektowania tej klasy systemów. Podano równie¿ przyk³ad
modelowania pewnych fragmentów systemu produkcyjnego.
Przeprowadzone rozwa¿ania pokazuj¹, ¿e rozwi¹zanie postawionego zadania wymaga
du¿ego nak³adu zarówno prac koncepcyjnych jak te¿ programistycznych. Równoczenie
jednak, uzyskanie interesuj¹cych rezultatów, chocia¿by przy daleko posuniêtych za³o¿eniach upraszczaj¹cych, uznaæ nale¿y za ca³kowicie realne.
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