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СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ- Вовед

Пред да се дефинира што всушност претставуваат софтверските агенти, најпрво е
потребно да се објасни значењето и карактеристиките на еден агент. Сите ние на некој
начин сме запознаени со концептот на еден агент. Веројатно повеќето од нас сме се
запознале со маркетинг агенти, осигурителни агенти итн. Значи тоа се луѓе
специјализирани за некоја дејност и делуваат за да ги постигнат однапред утврдените
цели. Како соодветен пример може да се посочат туристичките агенти. Главната улога на
овие агенти е да делуваат во име на другите. Агентот дејствува во име на патникот со
променлив степен на автономност. Со други зборорви кога агентот се јавува во авио
компанија да резервира седиште, тоа го прави автономно, значи тој не кажува на
авиокомпанијата на кого му треба седиштето, тој само вели ни треба седиште. Значи ова
е втората карактеристика на агентите, автономност. Третата карактеристика е
степенот на реактивност и проактивност во однесувањето. На пример кога агентот
ги добива деталите за својата задача, тој се обидува проактивно да ја постигне целта која
што е дефинирана од страна на поставената задача. Исто така агентот реагира на
промените на расположливите податоци преку менување на неговиот план. Агентите исто
така може да имаат и други атрибути како што се учење, соработка, мобилност и други
карактеристики. На пример еден агент може да биде адаптивен, со постоење на правила
за апстрактни механизми кои што ќе го модифицираат неговото однесување. Агентот
може да има способност да учи и да се адаптира во зависност од претходните искуства.
Учењето само по себе бара некоја форма на меморија. Агентот може да биде насочен кон
цел, а со тоа да дејствува само во насока за постигнување на целите.
Во вештачката интелегенција постоеше стремеж наместо работа на комплексни
проблеми, како производна контрола и медицински дијагнози,
да се фокусира
вниманието на изработка на софтвер за попрости задачи, како водење на планери,
филтрирање на електронска пошта и он-лајн информациски извори. Благодарение на
едноставноста на задачите тие беа попривлечни за развој и имплементација. Овие
апликации беа именувани како агенти бидејќи се справуваа со рутинските задачи на
корисниците. Денес овие агенти базирани на софтвер се наречени софтверски агенти.
Метафората aгент се повеќе се користи во дистрибуираните компјутерски системи.
Мотивација за користење на агентите во дистрибуираните системи е брзиот технолошки
развој на компјутерските и комуникациските објекти, овие системи стануваат поголеми
посложени и со повеќе хетерогени компоненти. Исто така барањата на корисниците се
повеќе се зголемуваат. Овие барања се однесуваат на достапност,време на одговор,
интеграција на дисперзирани апликации (не само технички и семантички), леснотија за
користење и приспособливост на поединци. Сегашните трендови ни даваат јасно на
знаење дека софтверската комплексност ќе продолжи да се зголемува драматично во
декадите што наидуваат. Во денешно време е навистина тешко да се добијат вистински
информации и истите да се обработат и искористат на вистински начин. Интелигентните
софтверски агенти ни помагаат во обработката на информациите. Истражувањето на
оваа област може да се подели на развивање на теорија за агентите, развивање на
4

СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ- Вовед | Александра Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

архитектура на агентите и развој на агент ориентиран јазик. Агентите се софтвер кој што
има способност самостојно без интервенција од корисникот да ја изврши дадената задача
и да го извести корисникот за извршената задача.

 Историја на софтверските агенти
Луѓето отсекогаш биле заинтересирани за идејата да постојат нечовечки агенции.
Популарни поими за андроиди, хуманоиди, роботи, киборзи, ја прошируваат нашата
култура, формирајќи една несвесна позадина од која се согледуваат софтверските
агенти. Во средината на 50-тите години за прв пат се појавила идејата за софтверски
агенти. Во 50–тите години Vanebar Bush предвидел машина наречена Мемекс која што ќе
им овозможи на корисниците да навигираат низ океан од податоци и информации. Потоа
во 1958 John McCarthy го осмислил “Advice Taker” софтверски робот кој што живеел и
работел во компјутерска мрежа (слична на денешниот интернет). Со задавање на задача
на софтверскиот робот тој превземал соодветни чекори за да ја изврши задачата или
доколку се пронајдел во тесна ситуација, го прашувал корисникот за совет. Од тогаш
развојот на софтверските агенти може да се подели на два главни периоди:
•
•

Првиот, средината на 70-тите.
Вториот, почеток на 90- тите па се до денес.

1.1 ШТО Е АГЕНТ ?
Еден агент е субјект кој што:
•
•
•

Делува во име на другите автономно.
Ги извршува своите активности со одредено ниво на проактивност и реактивност.
Поседува одредено ниво од клучните атрибути за учење, соработка и мобилност.

Оваа дефиниција подеднакво важи и за софтверските агенти. Одговорност на
програмерот е точно да утврди што е она што агентот може да го направи и да ги
обезбеди сите потребни информации за агентот да може да ја изврши својата задача.

1.2 КЛАСИФИКАЦИЈА НА СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ
Класификацијата се однесува на изучување на видовите и ентитетите. Постојат
неколку димензии за класифицирање на софтверските агенти. Тие можат да бидат
класифицирани според: задачите што ги извршуваат, нивната архитектура, опсег и
ефективност на нивните активности, чувствителност на нивните сетила итн. Во овој труд
агентите се класифицирани по неколку основни карактеристики кои истите треба да ги
5
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покажат. Идентификувани се три карактеристики : автономија, учење и соработка.
Автономијата се однесува на тоа дека агентот може да оперира сам без потреба од
човечка помош. Со други зборови агентот има одредени цели и тој делува на таков начин
за да ги исполни своите цели но во име на корисникот. Со цел да го направи тоа агентот
мора да биде проактивен, во смисла да има способност да превземе иницијатива,
наместо да дејствува како одговор на неговата околина. Соработката со други агенти е
неопходна за да се постигне некоја покомплицирана задача. За да може да соработува,
агентот мора да поседува социјална способност која што ќе му овозможува да
комуницира со останатите агенти. Еден агент е интелигентен доколку има способност да
учи и чувствува како делува и реагира на неговата надворешна средина. Овие три
карактеристики се користат за да се изведат одредени типови на агенти како што е
покажано на следната слика.

Слика 1. Карактеристики на софтверските агенти

6
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Слика 2. Топологија на софтверски агенти

1.2.1

ИНТЕРФЕЈС АГЕНТ

Интерфејс агентите ги извршуваат задачите за нивните споственици со потенцирање
на автономија и обука. Овие агенти ги набљудуваат активностите кои ги врши корисникот
и се обидуваат да ги научат кратките прекини, потоа тие укажуваат подобри начини на
извршување на истата задача. Интерфејс агентот всушност претставува личен асистент
кој што соработува со корисникот во истата работна околина. Интерфејс агентите учат за
подобро да им помогнат на своите корисници на четири начини:
• Со набљудување и имитирање на корисникот.
• Со добивање на позитивни и негативни повратни информации од корисникот.
• Со добивање на експлицитни инструкции од страна на корисникот.
• Со барање на совети од останатите агенти.
Соработката на интерфејс агентите со останатите агенти е ограничена.

1.2.2

АГЕНТИ ЗА СОРАБОТКА

Зголемувањето на бројот на компјутерски комуникациски мрежи е голем чекор во
развојот на виртуелни општества. Соработката помеѓу поединците во виртуелното
општество бара воспоставените комуникациски линкови да се искористуваат ефективно.
Дистрибуираната вештачка интелигенција, која е поле на вештачката интелигенција, се
занимава со виртуелното општество на агентите. Целта на овие агенти е да
интерконектираат посебно развиени агенти за соработка. Еден од главните предизвици
на мулти агентските системи е спроведување на ефикасни начини за соработка помеѓу
агентите. Мотивација за да се работи со овие агенти е обезбедувањето на решенија за
7
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дистрибуираните проблеми како што се : диструбиурани сензорски мрежи или контрола
на воздушен сообраќај.

1.2.3

ИНФОРМАЦИСКИ АГЕНТИ

Експлозивниот раст на информации на world wide web доведе до пораст на
информациските агенти (исто така познати како интернет агенти), со надеж дека овие
агенти ќе ни помогнат со управувањето, манипулирањето или средувањето на
информациите од повеќе дистрибуирани ресурси. Информациските агенти имаат
сличности со интерфејс агентите. Важно е да се напомене дека различните видови на
агенти не започнуваат во исто време. Значи со експлозивниот раст на информациите и со
зголемувањето на потребата од алатки со кои ќе може да се управуваат тие информации,
би можеле да очекуваме еден степен на преклопување на целите на некои агенти.
Разликата помеѓу интерфејс агентите и информациските агенти е во тоа што
информациските агенти се дефинираат според она што го прават, за разлика од нив
интерфејс агентите се дефинираат според она што се. Важна карактеристика на
информациските агенти е дека тие можат да бидат статични или мобилни.
Информациските агенти се најкорисни на интернет каде што можат да ни помогнат во
извршувањето на секојдневните задачи (пр. пребарување на информации на интернет).

1.2.4

РЕАКТИВНИ АГЕНТИ

Реактивните агенти делуваат и одговараат врз база на стимулација- одговор начин,
во зависност од моменталната состојба на околината во која тие се вградени. Постојат
три клучни идеи за реактивните агенти:
• Итна функционалност : динамиката на интеракција води до растечка комплексност.
• Декомпозиција на задачите: реактивен агент се гледа како колекција од модули кои
работат автономно и се одговорни за специфични задачи (пр. набљудување,
пресметка итн).
• Имаат тенденција да работат на репрезентации кои се блиску до сурови сензорски
податоци.
Засега постои релативно мал број на апликации базирани на реактивни софтверски
агенти. Добра област на примена за овој тип на агенти се смета дека е забавната
индустрија. Истражувачите на Филипс веќе работат на дигитално видео и 3-Д графичка
анимација базирана на реактивни агенти.
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ХИБРИДНИ АГЕНТИ

Хибриден агент е оној агент чиј што состав е комбинација од две или повеќе агентфилозофии во еден агент. Тие филозофии може да бидат: информации, соработка,
интерфејс итн. Целта на постоењето на хибридните агенти е идејата дека бенефициите
од комбинацијата на филозофии во рамките на еден агент се поголеми од добивките
добиени од истиот агент врз основа на една филозофија. Пример за ова се
колаборативните и интерфејс агентите.

1.2.6

МОБИЛНИ АГЕНТИ

Еден софтверски агент е мобилен доколку е во можност да мигрира од хост до хост
и да работи во хетерогена мрежна околина. Ова значи дека ние мораме да ја земеме во
предвид и околината во која постојат мобилните агенти. Таа околина се нарекува околина
на мобилни агенти, и нејзината примарна задача е да обезбеди средина во која што
мобилните агенти ќе можат да работат. Кога агентот ќе мигрира на неког друг хост тој
треба да биде во состојба соодветно да настапува и во новата средина.

1.2.6.1 ОБЛАСТИ НА ПРИМЕНА НА МОБИЛНИТЕ АГЕНТИ
Атрактивна област за употреба на мобилните агенти е во обработка на податоци
преку несигурни мрежи. Во таквите мрежи, ниската сигурносна мрежа може да се користи
за пренос на агенти од место до место наместо за пренос на податоци. Во оваа
парадигма агентот патува низ јазлите на мрежата, ги процесира информациите па потоа
се враќа дома. Друга интересна област на примена е електронската трговија. На пример,
наместо да се троши огромна количина на време поминато низ on-line книжарниците за да
се најде добра книга, може да се испрати агент кој ќе ја заврши таа задача и ќе заштеди
доста време. Агентот ќе биде програмиран да ги посети книжарниците и да ги оддели
најдобрите книги кои што ни се потребни.
Друга интересна област на примена на мобилните агенти е мрежното управување. Во
денешните хетерогени мрежни средини, од мрежните оператори се бара да имаат широко
познавање на различни мрежи со цел добро да управуваат со нив. Исто така потребно е и
собирање на огромни количини на податоци од јазлите во мрежата. Мобилните агенти
претставуваат иделана алакта за прибирање и анализа на податоци.

1.2.6.2 ПРЕДНОСТИ НА МОБИЛНИТЕ АГЕНТИ
Мобилните агенти се корисни за многу различни области на примена. Секоја задача
која што може да се изврши со мобилни агенти може да се заврши и со други технологии.
9
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И покрај фактот што не постојат многу дистрибуирани компјутерски проблеми кои што не
може да се решат без мобилните агенти, сепак мобините агенти може да направат
одредена апликација полесно да се развие и да ја подобрат нејзината сигурност и
ефикасност. Во следната табела се прикажани некои предности на мобилните агенти во
однос на останатите конвенционални методи.

Табела1:Предности на мобилните агенти

1.2.6.3 БЕЗБЕДНОСТ НА МОБИЛНИТЕ АГЕНТИ
И покрај фактот дека мобилните агенти претставуваат нова корисна парадигма, тие
сепак ретко се користат во пракса. Главната причина за ова се должи на фактот дека
постојат голем број на поврзани технички и социјални предизвици за спроведување на
мобилни-агент базирани апликации. Техничките прашања вклучуваат тешкотии со
преносливост и безбедност. Безбедносното прашање исто така се смета и како социјален
предизвик- ги убедува луѓето да користат мобилни софтверски агенти кога купуваат
предмети од интернет.
Безбедноста кај мобилните агенти може да се подели во две области:
• Заштита на јазлите на хостот од деструктивни агенти.
• Заштита на мобилните агенти од малициозни јазли.

10

СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ- Вовед | Александра Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

Првиот начин е да се заштитат јазлите на хостот од деструктивни агенти преку
автентификација и потписи на агентите каде што сите непознати агенти ќе бидат одбиени
Другата област на безбедност се занимава со заштита на агентите од хостовите кои што
можеби ќе сакаат да ги скенираат агентите за информации или пак да ги поништат
агентите. Клучниот проблем тука е во тоа дека агентот ќе мора да ги изложи своите
податоци и информации за хостот за да може да работи на него. Истражувањата
покажуваат дека е многу тешко да се заштити мобилниот агент од малициозен хост.
Некои истражувачи се насочени на изнаоѓање на начини за извршување на добро
однесување на хостот.

1.3 Области на примена на агентите

Тековните примени на агенти се од прилично експериментална и ac hoc природа.
Покрај универзитетите и различните истражувачки центри, значителен број на компании
како IBM и Microsoft прават истражувања во областа на агентите.
За да бидат сигурни дека нивните истражувачки проекти ќе бидат и понатаму
финансирани, многу истражувачи и развивачи на такви компании, денес повеќе се
фокусираат на основни примени на агентите.
Примери за овој вид на примени се:
•
•
•

Агенти кои целосно или делумно работат со некој e-mail.
Агенти кои филтрираат или пребаруваат нови статии во потрага по информации
кои може да бидат интересни за корисникот.
Агенти кои прават аранжмани за собири, на пример со листи обезбедени од страна
на лица кои ќе присуствуваат или врз основа на информации од електронската
агенда на секој учесник .

Различни истражувања се направени на различни агенти како агенти за mail,
агенти за новости, агенти за пребарување.
Следно се прикажани 8 области на примена каде што се користат агент
технологиите:

 Системско и мрежно управување
Системско и мрежно управување е една од најраните области на примена која
значително се подобрила со користење на интелигентните агенти. Со придвижувањето
кон клиент-сервер компјутерите се повеќе се интензивирала комплексноста за системите
да се управуваат, особено во областа на LAN. На корисниците во оваа област им треба
11
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во голема мера поедноставено управување во услови кога комплексноста постојано
расте. Интелигентните агенти може да се користат за подобрување на системите за
управување со софтверот. На пример, тие можат да помогнат за филтрирање и
превземање на автоматски акции на повисоко ниво на апстракција. Исто така може да се
користат и за управување со големи динамички конфигурации.

 Мобилен пристап/управување:
Не само што корисниците сакаат пристап до мрежните ресурси од било која
локација, тие сакаат да имаат пристап до овие средства и на мобилната технологија како
бежичната коминикација. Интелигентните агенти кои престојуваат во мрежата можат да
одговорат на овие потреби со упорно извршување на барањата на корисникот и покрај
мрежните нарушувања. Агентите можат да процесираат податоци во својот извор и да
испраќаат само компресирани одговори на корисникот.

 Пошта и пораки
Софтверот за пораки е исто така една област во која што интелегентните агенти се
користат. Корисниците денес сакаат способност автоматски да даваат приоритет и да ги
организираат нивните пошти, во иднина тие би сакале тоа да се прави повеќе автоматски
како на пример справување со некоја пошта од страна на некоја функција наместо од
човек.

 Пристап до информации и управување
Во оваа област интелигентните агенти им помагаат на корисниците не само со
пребарување и филтрирање туку и со категоризација, приоритизација, селективна
дисеминација, коментари и размена на информации и документи.

 Колаборација
Колаборација е брзо растечка област во која корисниците работат заедно на
споделени документи со користење на видео конференции или споделување на
дополнителни ресурси преку мрежа. Не само што на корисниците во оваа област им
треба инфраструктура кој што ќе им овозможи стабилно и скалабилно споделување на
податоци и компјутерски ресурси, тие исто така имаат потреба и од други функции кои ќе
им помогнат да управуваат со тимови на луѓе и да управуваат со нивните производи.
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 Работен тек и административно управување
Административното управување вклучува управување со работниот тек и
области како компјутерска/телефонска интеграција каде што процесите се
дефинирани па потоа автоматизирани. Во оваа област корисниците не само што
треба да ги направат процесите поефикасни туку треба и да ги намалат трошоците за
човечки агенти.

 Електронска трговија
Електронската трговија е област во раст која е поткрепена со популарноста на
интернетот. Купувачите треба да најдат продавачи на производи и услуги, тие имаат
потреба да најдат информации за продуктите и стручни совети пред купувањето.
Продавачите треба да најдат купувачи и да обезбедат стручни совети за нивните
производи или услуги и продавачите и купувачите имаат потреба од автоматизација на
нивните електронско финансиски работи. Интелигентните агенти можат да помогнат во
електронската трговија на различни начини. Агентите можат да одат на шопинг за
корисникот земајќи спецификации и враќајки се со препораки кои ги исполнуваат овие
спецификации. Тие исто така можат да дејствуваат и како продавачи со обезбедување на
совети за производи или услуги.

 Прилагодлив кориснички интерфејс
Иако корисничкиот интерфејс се трансформира од доаѓањето на графичкиот
кориснички интерфејс, за многумина компјутерите остануваат тешки да се научат и да се
користат. Како што корисничката популација расте и се проширува компјутерските
интерфејси треба да ги научат корисничките навики и преференции и да се прилагодат на
поединци. Интелигентните агенти можат да помогнат во решавањето на овие проблеми.
Технологијата на интелигенти агенти им овозможува на системите следење на
корисничките активности, развивање на модели за корисничките способностии може
автоматски да помагаат кога ќе се појави некој проблем. Кога ќе се комбинираат со
технологијата за говор, интелигентните агенти овозможуваат компјутерските интерфејси
да станат човечки или повеќе социјални при интеракција со човечки корисници.
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2 Мулти-агентски системи
Поради ограничените способности на еден агент, сложените проблеми од реалниот
свет бараат заеднички и кооперативен напор на поголем број на агенти со цел да се
решат истите.
Мултиагентните системи се системи составени од повеќе интерактивни компјутерски
елементи, познати како агенти. Мултиагентските системи се релативно нова област во
информатиката тие се изучуваат од 1980 година па наваму, на тоа поле имаат стекнато
големи признанија во 1990 година. Одтогаш интернационалниот интерес на тоа поле е се
поголем и поголем.
Карактеристиките на мултиагентните системи се:
•
•
•
•

Секој агент нема комплетна информација и способност за решавање на
некој проблем, а со тоа има и ограничено гледиште.
Не постои глобална системска контрола.
Податоците се деценртализирани.
Пресметките се асинхрони.

Зголеменитот интерес за мултиагентните системи се должи на :






Прво решаваат проблеми кои што се премногу големи за да се решат од
централизиран агент.
Второ е да овозможи решение за проблемите што природно може да се смета
како општество на автономни интерактивни компоненти-агенти. На пример агент
за распоред кој води календар на неговито корисник може да се смета како
автономен и интерактивен со други слични агенти кои управуваат календари на
различни корисници.
Трето е да обезбедува решенија кои ефикасно ги користат изворите на
информации кои се простроно дистрибуирани.
Четврто е да се обезбедат решенија во ситуации каде експертизата се
дистрибуира.

Агентите во мултиагентските системи мораат меѓусебно да комуницираат, да ги
координираат своите активности и да преговараат кога помеѓу нив ќе дојде до конфликт.
Можности кои ги овозможуваат мултиагенстките системи:
•
•
•
•
14

Овозможуваат менување на борјот на процесори кои се применуваат за
решавање на проблемот.
Можност за поврзување на поголем број на традиционални информациски
системи.
Решавање на инхерентни дистрибуирани системи.
Решавање на проблемите со користење на дистрибуирани извори на
информации.
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Постојат 2 системи со повеќе агенти:
•

•

Кооперативни мултиагентски системи - сите агенти се направени од еден
дизајнер, тие се кооперативни и може да се смета на тоа дека сите агенти
ќе работат за доброто на системот.
Себични мултиагентски системи - сите агенти се направени од различни
дизајнери, тие се индувидуално мотивирани, компетитивни и не се
кооперативни.

Агентска платформа овозможува реализација на мултиагентските системи.
Повеќето платформи имаат архитекрура која содржи агентски, сигурносен и
комуникациски слој. Агентскиот слој е одговорен за управување со агентите (нивно
креирање, идентификација и сл. ), сигурносниот слој ги обезбедува механизмите за
заштита на приватноста на информациите и штити од неовластени активности во
информациско комуникацискиот систем. Комуникацискиот слој се грижи за пренесување
на пораките кои агентите ги разменуваат.

Слика 3: Мулти агентски систем
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2.1 Предности и карактерситики на мулти-агентските системи
Предности на мултиагентските системи се:
•
•
•
•

забрзување и ефикасност
робустност и сигурност
скалабилност и флексибилност
намалени трошоци.

Карактеристики според кои се разликуваат мултиагентските системи од агентските се
следните:
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Обликување на агентот - често агентите во мултиагентските системи се
обликувани на различни начини пр.
Хардвер (како роботи врз основа на различни механички платформи)
Софтвер (како софтверски агенти кои работат на различни оперативни
системи)
Околина - агентите делуваат на околината која може да биде статичка и
динамичка. Присуството на поголем број на агенти автоматски ја прави
околината динамичка од гледиштето на секој агент поединечно.
Управување - агентските системи имаат централизирано управување, за
разлика од нив мулти-агентските системи имаат децентрализирано
управување. Секој агент одлучува сам за себе. Со оглед на начинот на кој
агентите одлучуваат за своите акции се разликуваат 2 типа на игри:
Стратешки игри - во нив агентот одлучува за својата стратегија на
почетокот на играта и потоа сите агенти преземаат дејствија истовремено.
Екстензивни игри - агентите се во можност повтроно да размислат за своите
планови во текот на играта.
Комуникација - интеракцијата е една од најзначајните карактеристики на
мултиагентските системи и често е поврзана со некој облик на
комуникација. Комуникацијата помеѓу агентите е двосмерен процес, секој
агент може да прима и да праќа пораки. Комуникацијата исто така се
употребува и за координација меѓу кооперативните агенти, преговарање
меѓу себичните агенти итн.
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3 АГЕНТ БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Нашата животна средина е драгоцена. Квалитетот на нашиот живот зависи од
оптималното управување со ресурсите. Животната средина е кревка, добро е познато
дека меѓусебните односи помеѓу различни подсистеми можат да бидат променети од
човековите постапки. Овие активности влијаат на биодиверзитетот. Владата, јавноста и
индустријата мора да дејствуваат за да се избегне понатамошната штета. Ние мора да
бидеме способни за развој и примена на интегриран пристап кон проблемот на
најефикасен можен начин. Но тоа не е лесно. Еко системите се сложени и не се добро
познати во својата динамика. Згора на сето тоа тие претставуваат различни скали
(временска и просторна). Проблемот настанува кога количината на достапни информации
е огромна, тие доаѓаат од различни извори, се карактеризираат со голема неизвесност и
често нивниот квалитет не може да се каже однапред. Потребни се интегрирани еколошки
системи за управување, способни за снабдување на сите страни со потврдени, точни и
навремени информации. Ефикасната заштита на животната средина во голема мера
зависи од квалитетот на достапните информации кои што се користат за да се донеси
некоја одлука.
Компјутерите претставуваат центар во современата заштита на животната средина, во
задачи како што се следење, анализа на податоци, комуникација, информации за
складирање, се прави обид сите овие задачи да се интегрираат со техника базирана на
знаење од вештачката интелигенција. Примената на информатичките и пресметковните
технологии во животната средина е многу широка тема кој опфаќа спектар од
набљудување од сателит до минијатурни сензори, од предвидување на поплава до
мерење на бучава.
Еколошките проблеми бараат нов пристап во поддршката за одлучување поради две
основни причини:
 Невозможно е да се реши инверзниот проблем кој што директно се должи на
комплексноста на системите.
 Невозможно е да се реши проблемот со одлучувањето кој што се должи на
комплексноста и измените во процесот на донесување на одлуки.
Токму поради овие проблеми развиени се
EDSSs (системи за поддршка на
одлучување за животна средина) како алатки за подобрување со управувањето. Од 1990тите агент базираните пристапи се појавија како ветувачка алтернатива. Агентите се
пристап кон градење на широк опсег на еколошки апликации. Агентите се автономни
ентитети за решавање на проблеми, кои се способни флексибилно да ги решаваат
проблемите во комплексни, динамични средини.
Агент-базираните пристапи воведуваат моќна метафора, тие имаат флексибилна
автономна акција која е потребна за да се прилагодат на променливите услови. Агент
технологиите претставуваат алтернатива која што вреди да се истражи, бидејќи во
еколошките системи постојат голем број на феномени кои што може да се
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карактеризираат со интеракција помеѓу агенти и животна средина. Апликациите за
животна средина бараат агентите да бидат способни да комуницираат со други агенти со
цел да ги остварат своите цели.

3.1 АГЕНТИТЕ КАКО АЛАТКА ЗА ПОДДРШКА НА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО
ЕКОЛОШКИТЕ ПРОЦЕСИ
Составните делови на животната средина се во интеракција едни со други. Пр.
промените во составот на биосферата влијаат врз составот на атмосферата. Исто така
многу се важни ефектите од човековата активност врз животната средина и нивните
последици.
Сите еколошки проблеми се суштински поврзани со употребата и дистрибуција на
ресурсите, кои влијаат врз водата, воздухот и почвата. Еколошките проблеми можат да се
категоризираат на различни начини. Сепак, екплоатирањето на ресурсите и загадувањето
на животната средина е најсериозната постоечка категорија на проблеми. Порастот на
населението заедно со порастот на некои процеси како урбанизација и
индустријализација доведува до висока потрошувачка на природните ресурси, а со тоа се
зголемија и негативните ефекти врз одржливоста на квалитетот на животната средина.

3.2

АЛАТКИ ЗА ПОДДРШКА НА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА И АГЕНТ БАЗИРАНА ПАРАДИГМА

Во последните неколку децении се користат математички модели, статистички
модели, нумерички алгоритми и компјутерски симулации како средства со цел да се
добие увид во управувањето со проблемите во животната средина и да се обезбедат
корисни информации за доносителите на одлуки. Напорите за интегрирање на нови
алатки за справување со комплексни системи доведоа до развој на т.н. Системи за
поддршка на одлучување во животната средина (EDSSs).
Овие системи имаат генерирано високи очекувања како алатки за справување со
комплексни проблеми. Опсегот на проблемите во животната средина во кој што се
применуваат овие системи е широк и различен. Со донесувањето на одлуки со помош на
овие системи, донесувачите на одлуките мора да ги информираат сите оние кои ќе мора
да живеат со одлуките. Овие системи не треба да бидат само ефикасен механизам за
наоѓање на оптимално решение со одреден збир на параметри, туку механизам кој што ќе
го направи целиот процес отворен и транспарентен.
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Интелигентните системи за поддршка на одлучување во животната средина, се
интелигентни информациски системи кои го намалуваат времето на донесување на
одлуки во областа на животната средина и го подобруваат квалитетот и конзистентноста
на тие одлуки со интегрирање на неколку видови на информации. Главните предности од
употреба на IEDSS се :
• Способност за раздвојување на податоците од моделите.
• Способност за справување со просторни податоци.
• Способност да обезбеди експертско знаење.
• Способност да се употребуваат за дијагностицирање, планирање, управување и
оптимизација.
• Способност за помагање на корисникот во формулацијата на проблемите и во
изборот на методи за решение.
Поддршката на системите за одлучување за намалување на неизвесноста со која се
соочуваат менаџерите кога тие треба да донесат одлуки во врска со идни можности.
Употребата на алатки од вештачка интелигенција овозможува директен пристап до
експертизата, исто така нивната флексибилност ги прави способни за поддршка на учење
и донесување на одлуки. IEDSSs имаат способност да се соочат со сложени проблеми во
кој искуството на експертите обезбедува голема помош за изнаоѓање на решенија за
проблемот. Исто така овие системи предвидуваат начини за да се забрза
идентификацијата на проблемот и да се насочи вниманието кон донесувањето на одлуки.
Во 90-тите години се појави агент-базираната парадигма како потенцијална алатка за
справување со интеракцијата на луѓето со екосистемите, бидејќи тие се алатки
дизајнирани за да се справат со високата сложеност на проблемите од животната
средина. Интелигентниот агент може да се дефинира како автономен ентитет кој е
способен за перцепирање на неговата околина и за спроведување на соодветна акција.
Потребата за справување со динамични и хитни ситуации бара примена на компоненти
кои ќе можат да бидат во интеракција во повеќе флексибилни начини. Мулти-агентските
системи се изградени опишувајќи голем број на агенти со различен степен на сложеност,
според информациите и знаењето кое е на располагање. Комплексноста и степенот на
знаење може да се подобрат без да има потреба да се менува системот. Системот може
да се прошири со додавање на нови видови на агенти и нови способности.

3.3 Примена на агентите во управувањето со животната средина
Примената на агентите во управувањето со животната средина може да се групира
во три категории:
• Информации за животната средина и управување со податоци (Environmental Data
Management Systems (EDMSs)). За повеќето од еколошките проблеми, достапните
информации и податоци можат да се карактеризираат како: неизвесни,
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непрецизни, неточни и просторно дистрибуирани. EDMSs се потребни за да се
справат со ваков тип на податоци. EDMSs се насочени кон управување,
интегрирање или дистрибуција на податоци од животната средина.
•

Поддршка за донесување на одлуки во еколошките проблеми ((Environmental
Decision Support Systems (EDSSs)). Тука се употребуваат методологии и
технологии на начин да се направи процесот на одлучување дистрибуиран и
споделен помеѓу различни експерти и останати заинтересирани страни кои се
вклучени во одредени еколошки проблеми.

•

Симулација на еколошки системи и процеси (Environmental Simulation Systems
(ESSs)). Во овие системи се употребуваат агентите како стуктурни блокови за
моделирање на процеси и интеракции. Зголемениот интерес за оваа техника се
должи на можноста за директно и интуитивно вклучување на однесувањето од
реалниот свет со помош на компјутерски модел.

20

АГЕНТ БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА | Александра
Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

4 Агент-базирано моделирање
Гледано историски, комплексноста на научните модели често беше поврзана со
математиката, во тој период математичките калкулации беа единствениот пристап до
меделирањето и токму поради таа причина често имало ограничување да се моделираат
само едноставни проблеми. Со компјутерските симулации математичките ограничувања
веќе ги нема и сега веќе може да се разгледуваат проблеми кои што бараат комплексни
модели и вклучуваат повеќе карактеристики на реален систем. Агент базираните модели
се помалку едноставни на еден важен начин: тие ги репрезентираат индивидуалните
компоненети на системот и нивното однесување. Наместо да се опишува еден систем
исклучиво со променливи кои што ќе ја претставуваат состојбата на целиот систем,
постои можност да се моделираат индивидуални агенти за самиот систем.
Агент базираните модели се модели во кои што индивидуалците или агентите се
опишани како уникатни и автономни ентитети кои што обично имаат интеракција едни со
други и локално со нивната околина. Агенти можат да бидат: организми, луѓе, бизниси,
институции и било кој друг ентитет кој што се стреми кон одредена цел. Уникатноста
претежно се однесува на тоа дека агентите се различни едни од други во некои одредени
карактеристики како : големина, локација, резерви на ресурси, историја итн. Локалната
интеракција значи дека агентите немаат интеракција со сите останати агенти, туку само
со оние агенти од соседството од некој географски простор или пак некој друг тип на
простор на пример, мрежа. Автономноста значи дека агентите дејствуваат независни
еден од друг и се стремат кон остварување на нивните поединечни цели. Организмите се
стремат да преживеат и да се репродуцираат, трговците на берзата се трудат да
направат пари, агентите може да користат приспособливо однесување кое во потполност
ќе одговара на однесувањето на организмите, трговците итн.
Со употреба на агент базирани модели многу полесно можат да се откријат
проблемите кои што бараат итно разрешување. Можеме да проучуваме прашања од
типот од каде произлегува одредено однесување на системот, кон што истото води, со
што е поврзано, кои се карактеристиките на индивидуалните компоненти на системот.
Следно наведени се неколку примери за ваков тип на прашања:
- Како може да се управува со тропските шуми на одржлив начин, одржувајќи ги
економската употреба и нивото на биодиверзитет стабилни ?
-Што ги предизвикува комплексните и непредвидливи динамики на берзите? Дали
пазарните флуктуации се предизвикани од динамичното однесување на трговците,
варијациите на пазарните вредности или од сосема други причини?
-Во која насока да се движи развојот на урбаната средина?
-Кој е најголем причинител на загадувањето на воздухот во одредено подрачје?
- Колку дрва на годишно ниво би требало да собери една копманија за дрва?
- Дали новиот пат треба вклучи една, две или три ленти во една насока?
Со неколку збора може да се појасни зошто конкретно е потребно да се коистат агент
базираните модели. Агент базираните модели ги користиме за да утврдиме што се
случува со системот поради тоа што го прават индивидуалците и што точно се случува со
индивидуалците поради тоа што го прави системот. Агент базираните модели итсо така
се разликуваат од традиционалните модели и по тоа што имаат способност да
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репрезентираат како индивидуалците и променливите од животната средина што имаат
директно влијание врз нив, со текот на времето се менуваат. Често вклучуваат процеси
кои се многу важни, но се премногу комплексни за да бидат вклучени во едноставни
модели.

Агент базираните модели се техники чија што употреба во науката постојано се
зголемува. Вклучува градење на модели кои што се состојат од агенти. Агентите се
способни да имаат интеракција едни со други и да бидат про-активни автономни и
способни да го согледаат нивниот виртуелен свет.
Реалните системи во суштина се премногу комплексни за да бидат анализирани со
употреба на експерименти. На пример би било екстремно тешко и бавно, да се разбере
како градовите растат и се шират, со користење на експеримент. За сето тоа да се
поедностави потребно е да се направи едноставна репрезентација на системот со
користење на равенки или компјутерски програми со кои што ние ќе можеме да
манипулираме и да експериментираме на нив. Постојат многу начини за репрезентација
на реален систем на едноставен начин. Тука може да се постави прашањето: како ние
можеме да знаеме кои аспекти од реалниот систем да се вклучат во моделот а кои да се
игнорираат? На ова прашање може да се одговори со еден едноставен пример:
Дали некогаш сте барале печурки во шума? Сигурно сте се запрашале себе си која е
најдобра стратегија која би ја користеле? Доколку сте експерт за печурки сигурно лесно ќе
можете да ги препознаете живеалиштата на печурките, но доколку не сте тоа сигурно ќе
биде потешко. Во тој момент може да се помисли на неколку интуитивни стратегии, да се
набљудува областа во широк опсег и кога ќе се налета на печурка опсегот да се намали
затоа што знаеме дека печурките се јавуваат во групи. Но колку долго ќе пребаруваме во
мал опсег, па да се вратиме на широк опсег? Многу од животните се соочуваат со овој
проблем. Заеднички карактеристики на човек кој бара печурки и албатрос е дека тие го
бараат она што им треба и мораат да се движат за да го најдат. Често предметите кои ги
бараме не се рандом дистрибуирани туку во кластери така што однесувањето би требало
да биде прилагодливо, може да се промени кога еден предмет е најден.
Зошто би требало да се развие модел за овој проблем? Затоа што дури и за овој
еднoставен проблем ние не сме способни да развиеме квантитативни ментални модели.
Интуитивно ние наоѓаме некоја стратегија која работи доста добро но одеднаш гледаме
други кои користат различна стратегија и наоѓаат повеќе печурки. Веднаш ќе си го
наметнеме прашањето дали се тие посреќни или пак имаат подобра стратегија? Пред да
формулираме модел мора да имаме јасно дефиниран предлог.
Во суштина геопросторните модели зависат од локацијата на објектите кои што се
моделираат, така што ако еден или повеќе од објектите ја промениле локацијата,
резултатите од моделот ќе бидат различни.
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Слика 4. Симулациски модел за болести во дивината

4.1 Моделирање: дефиниција
Моделот претставува поедноставена репрезентација на реалноста. Моделот може
да биде конструиран како компјутерска програма која што користи едноставна дигитална
репрезентација на еден или повеќе аспекти од реалниот свет. Моделите можат да бидат
статички или динамички односно може да се движат или не. Статичките модели даваат
индекси или индикатори кои можат да обезбедат
индикатори на влијанија,
чувствителност или слабости. Моделите се градат и користат со цел да се решат
одредени проблеми и да се добие одговор на одредени прашања. Во науката често треба
да се разбере како одредени работи функционираат, да се предвиди однесувањето на
системот како резултат на некоја промена итн.
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4.2 Типови на модели
Аналогните модели најверојатно се најчестиот тип на модели. Аналогниот модел се
дефинира како скица модел, систем кој го претставува реалниот свет, во кој секој аспект е
моделиран во минијатура. Успехот на аналогниот модел зависи од степенот до кој
системот може да биде прилагоден. Дигиталниот модел сите операции ги извршува со
користење на компјутер. Податоците се собираат во модели за податоци и се кодираат со
употреба на разни шеми за кодирање. Дигиталните модели немаат репрезентативен дел
бидејќи не постои растојание во моделот кое што може да биде споредено со растојание
од реалниот свет. Наместо на ниво на географски детали заробени се на ниво на
просторна резолуција. Временската резолуција е важна исто колку и просторната
резолуција бидејќи ја дефинира должината на секое зголемување на времето. Секој
динамичен модел работи во секвенца од временски чекори. Од суштинско значење за
секој модел е употребата на соодветна временска и просторна резолуција.

4.3 Агенти и агент базирано моделирање
Концептот агент е замислен да биде алатка за анализа на системот, а не апсолутна
касификација каде што ентитетите ќе може да се дефинираат како агенти или не- агенти.
На пример некои моделари сметаат дека било кој тип на независна компонента (софтвер,
модел, индивидуалец) може да биде агент. Други сметаат дека однесувањето на
компонентата мора да биде прилагодливо за да може да се смета за агент, каде што
терминот агент е резервиран за компоненти кои можат да учат од нивната средина и да го
менуваат своето однесување соодветно.
Постојат неколку карактеристики кои што се заеднички за повеќето од агентите:
•

•

•

автономност: Агентите се автономни единици, способни да процесираат
информации и да ги разменуваат информациите со останатите агенти со цел да
направат независни одлуки. Тие се слободни да комуницираат со другите агенти,
најмалку во текот на еден ограничен опсег на ситуации и тоа не да влијаат врз
нивната автономија.
хетерогеност: Агентите овозможуваат развој на автономни поединци. Групи на
агенти може да постојат, но тие произлегуваат од дното па нагоре, здружени од
слични автономни поединци.
активни: Агентите се активни бидејќи тие имаат независно влијание врз
симулацијата. Следните активни карактеристики може да бидат идентификувани:
- проактивни: Агентите често се сметаат за проактивни бидејќи имаат цел која
што треба да ја постигнат во поглед на нивното однесување.
- реактивни: Агентите често се дизајнираат да имаат свест, или чувство за
нивната околина. Исто така може да бидат снабдени со претходни знаења, а
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тоа ќе им овозможи да имаат свесност за останатите ентитети или пречки во
околината.
ограничена рационалност: Рационалниот избор на модели обично се однесува на
тоа дека агентите се совршено рационални со непречен пристап до информации,
предвидливост и бесконечни аналитички способности. Овие агенти се способни за
решавање на комплексни математички проблеми.
интерактивни: агентите имаат способност да комуницираат. На пример агентите се
способни да пребаруваат други агенти или околината во соседството, во потрага
по специфични атрибути.
мобилност: агентите можат да се шетаат на просторот во рамките на моделот.
прилагодливи: Агентите се дизајнираат да можат да се прилагодат на
индивидуални нивоа.

Агент базираните модели се состојат од повеќе интерактивни агенти, сместени во
рамките на моделот или во симулацијата за околината. Околината го дефинира
просторот во кој агентите оперираат и имаат интеракција со средината или останатите
агенти. Агентите во рамките на една средина може да се просторно експлицитни, што
значи дека имаат место во геометриски простор и покрај тоа што агентот сам по себе
може да е статичен. На пример, во рамките на еден модел за евакуација, агентите ќе
мора да имаат одредена локација за да можат да ја проценат нивната стратегија за
излез. Спротивно на тоа агентите во една средина може да бидат просторно имплицитни,
што значи нивната локација во рамките на околината е неважна.
Во контекст на моделирањето, агент-базираните модели може да се користат како
експериментални медиуми за водење и следење на агент- базирани-симулации.
Способноста да се симулираат поединечни дејствија на многу различни агенти и
проценката на резултатите од однесувањето значи дека агент-базираните модели се
навистина корисна алатка за проучување на ефектите од различни процеси. Корените на
агент-базираното моделирање се во рамките на симулација на човековото социјално
однесување и поединечно донесување на одлуки.

4.4 Предности на агент- базираните модели
Постојат три главни предности на агент-базираните модели тоа се :
1. ) Доловуваат итни феномени
2. ) Обезбедуваат природна средина за проучување на одредени системи
3. ) Тие се флексибилни.
Итноста е феномен, заедно со други неочекувани и изненадувачки однесувања кои се
непознати за класичната наука како што се самоорганизација, хаосот, адаптацијата итн.
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кои се карактеристични за комплексни системи. Невронските мрежи се добро познати
примери на комплексни структури кои се способни за организирано однесување, како
резултат на паралелната интеракција на голем број меѓусебно поврзани неврони. Итните
феномени се карактеризираат со стабилни макроскопски шеми кои произлегуваат од
локалната интеракција на физичките лица. Карактеристиките на итните феномени ги
прават истите тешки за разбирање и предвидување, особено како итни резултати може
да бидат неразумни.
Агент базираните модели го опишуваат однесувањето и интеракциите на составните
делови на системот од долу па нагоре, тие се канонски пристап за моделирање на итни
феномени. Откриена е листа на услови каде што агент базираните модели може да бидат
корисни за прикажување на итни однесувања.






Интеракцијата помеѓу агентите е комплицирана, не линеарна, со прекини
или дискретна. Ова може да биде корисно доколку се опишува
дисконтинуитетот на однесувањето на поединецот, пр. користење на
диференцијални равенки.
Способноста да се дизајнира хетерогено население од агенти со агентбазирано моделирање е значајна. Агент може да биде било кој дел од
моделот. Ова е важно бидејќи под одредени услови флуктуациите може да
се засилуваат. Хетерогеноста исто така овозможува спецификација на
агенти со различен степен на рационалност.
Кога агентите покажуваат комплексно однесување, вклучувајќи учење и
адаптација.

Во многу случаи агент-базираното моделирање е природен метод за опишување и
симулира систем составен од субјекти од реалниот свет. Овој пристап е повеќе сличен на
реалноста за разлика од други пристапи за моделирање, со агент базираното
моделирање се симулираат луѓето и објектите на многу реалистичен начин. Полесно и
пореално е да се направи модел за евакуирање од зграда за време на итен случај,
отколку да се прават равенки со кои ќе се утврдуваат динамики на евакуирање.
Агент базираниот пристап за моделаирање е флексибилен, особено во однос на
геопросторно моделирање. Просторните симулации имаат корист од мобилноста која
агент-базираните модели ја нудат. Агентите имаат можност физички да се движат во
нивната средина со различна брзина. Мобилноста на агентите ги прави овие модели
многу флексибини. Овие модели исто така нудат флексибилна рамка за подесување на
комплексноста на агентите.
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4.5 Ограничувања на агент-базирани модели
Покрај предностите агент-базираното моделирање има и ограничувања. Еднаш
направениот модел е корисен и употреблив само за целта за која е направен. Моделот
треба да биде изграден со точно ниво на опис за секој феномен. На пример, систем кој
што се базира на човечките суштества, ќе вклучи агенти со потенционално ирационално
однесување, субјективни избори и сложена психологија. Овие фактори е многу тешко да
се измерат, а тоа го отежнува спроведувањето и развојот на моделот, како и толкувањето
на резултатите од симулацијата. Покрај сите доблести на моделирањето, не треба да
заборавиме на некои можни проблеми. Различни феномени можат да се прикажат со
агент-базираните модели. Јасно е дека постојат феномени кои што се екстремно
комплексни. Некои феномени бараат повеќе интегрирани третмани на интеракции помеѓу
повеќе агенти.
Со цел да се потврди веродостојноста на еден модел, поволно е да се изведат поголем
број на предвидувања или импликации за моделот, кои подоцна ќе можат да бидат
потврдени или одбиени. Исто така добро е да се истакнат предностите и недостатоците
во врска со останатите постоечки модели. Ова може да даде подобра слика за
предностите и слабостите и може да биде водич во понатамошното истражување во
насока на развивање на нови модели со кои што ќе може да се објаснат голем број на
емпириски набљудувања.
Мора да се нагласи дека правилното специфицирање на моделот не е едноставно. Со
други зборови моделите содржат вистина но не се валидни во секој поглед.

4.6 Принципи на агент базирано моделирање

Постојат неколку принципи за изработување на агент базирани модели, сите тие
вклучуваат неколку чекори:
 Во првиот чекор треба да се утврди за што конкретно ќе служи моделот. Кои ќе
бидат емпириските или експерименталните податоци за репродуцирање?
 Во вториот чекор треба да се потврди: која е целта на симулацијата? Да се
разбере феноменот? Да се добие точен опис? Да се направат предвидувања? Да
се развие апликација (пр. нова сообраќајна контрола) ?
 Трето потребно е да се одлучи како да се избираат агентите во моделот. На
пример, кога предмет на проучување е конкуренцијата помеѓу компании, нема да
биде потребно да се симулираат сите вработени и сите компании. Може да биде
доволно да се изберат компаниите како агенти во моделот. Всушност тоа може да
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се докаже математички, дека взаемно здружени агенти може да се однесуваат
како еден ентитет, во случајот еден агент (компанија).
 Откако ќе се специфицираат агентите потребно е да се формулираат хипотези во
однос на социо-економските процеси или основни механизми кои водат до
одредено однесување на системот кое што треба да биде објаснето во моделот.
Идеално би било кога овие системи би биле социолошки или економски
оправдани. На пример, би требало да постои некој емпириски доказ за
механизмите на кои што агент базираниот модел се базира.
 Механизмите на кои што ќе се базира симулацијата треба да бидат најмалку едно
ниво по основни (елементарни) од доказот, за да може да бидат подобро
разбрани.
 На крај би требало да се споредат резултатите од компјутерската симулација со
емпириските докази. Во овој дел треба да се избегнува селективноста. Треба јасно
да се даде извештај кои од карактеристиките се правилно репродуцирани, а кои не
се.
Целта на научните компјутерски симулации не е реалистичен изглед на компјутерска
игра, туку објаснување на збир од опсервации од минимален збир од претпоставки

4.7 Развој на агент базиран модел
Процесот на градење на агент-базиран модел секогаш започнува со концептуален
модел, каде што се разгледуваат основните прашања или цели, елементите на системот
и се идентификуваат мерливи излези. Моделарот треба да потврди за што конкретно ќе
служи предложениот модел. Тој процес може да трае подолго доколку применливоста на
моделот не е добро проценета и доколку не се добро дефинирани ограничувањата и
опфатот на моделот. Агентите се наменети за прецизно да ги емитираат субјектите од
реалниот свет базирани на емпириски податоци или ад хок вредности кои се реална
замена за набљудуваните процеси. Дизајнирање на нешто обезбедува директна контрола
над резултатот, додека може да има само надеж дека нештото е соодветно анализирано.
Од следната табела може да се видат некои детали за развој на агентите и нивната
околина, вклучувајќи и краток опис на моделот, цел и намера на моделот, стратегии за
валидација и верификација кои се користат за да се оценат резултатите на моделот, како
и соодветен софтвер за развој на моделот.
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Табела 2. Развој на агент-базиран модел
Агент
Дизајниран
Опис на моделот
*апстрактен
Цел/Намера
*истражување
на
врски

29

Дизајн

Животна средина

Анализа

* доказ за постоење
Стратегија
верификација
валидација
*теоретска споредба
*репликација

Анализиран
Опис на моделот
*Експеримент
Цел/Намера
нови
*лабораториски експерименти
Стратегија за верификација и
валидација
за
и

*повторувања
*адекватност на дизајн
Соодветни алатки за развој
*флексибилна
симулација/
Соодветни
алатки
за системи за моделирање со добро
развој
развиен кориснички интерфејс
*систем за моделирање
Опис на моделот
лесен за имплементација
Опис на моделот
*емпириски
Цел/Намера
*историски
Цел/Намера
*објансување
*објаснување
*проекција
Стратегија
за
верификација
и
валидација
*анализа на сценарија
Стратегија за верификација и
валидација
*Квалитативни
Соодветни
алатки
за
развој
*квантитативни
*напредна
симулација/системи
за
моделирање поврзани со
Соодветни алатки за развој
GIS
*програмски јазици од ниско ниво
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Откако моделот ќе се концептуализира, истиот мора да се формализира во
спецификација која што ќе може да се развие во компјутерска програма, доколку е
потребно моделот да работи како компјутерска симулација. Постојат неколку причини
зошто компјутерската симулација е посоодветна за формализирање на теориите од
опшествените науки отколку математиката. Прво, програмските јазици се повеќе изразени
а помалку апстрактни отколку повеќето математички техники. Второ, компјутерската
симулација може подобро да се справи со паралелните процеси без добро дефинирана
цел или акции, отколку математичките равенки. Трето, компјутерскиот модел може да
вклучува хетерогени агенти а додека во математиката, тоа е многу тешко за
постигнување. Четврто, компјутерските програми се модуларни, така што може да се
направат големи промени во дел од моделот, без да се бараат големи промени во
останатите делови од програмата, ова е способност која што во математичките системи
често е недостаток.
Објектно орентираната парадигма обезбедува доста соодветен медиум за развој на
агент-базирани модели. Особено ги овозможува погоре споменатите модуларности кои се
доста корисни за развој на компјутерска симулација.

4.8 Број на параметри и избор на модел

При формулирање на агент базиран модел треба да се разгледува бројот на
аспекти. Адекватниот број на параметрите и променливите на моделот зависи од целите
на моделот и од потребниот степен на реалистичност и точност. Моделите за
елаборација на практична примена имаат тенденција да имаат повеќе параметри, отколку
моделите наменети за основно разбирање на социо-економските механизми. Важно е да
се напомене дека моделите кои се богати со параметри се тешки за
калибрирање.Генерално може да се каже дека:
 Модел со значајни параметри (параметри кои имаат јасна интерпретација и се
мреливи) би требало да биде повеќе фаворизиран во однос на модел со помалку
значајни параметри.
 Истото се однесува и за модел со оперативни варијабли, во споредба со модел кој
што се состои од варијабли кои што не можат да бидат измерени.
 При ист број на параметри, подобро објаснетиот модел би требало да се
преферира во однос на моделот со сиромашна дескрипција.
 Секогаш треба да се избира моделот со подобра предвидувачка моќност (тоа е
моделот кој што подобро го поврзува збирот на податоци кои се користат за
калибрација).
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 Од дадени два модели со иста моќност на предвидување би требло да се избере
поедноставниот (пр. моделот со неколку параметри) поаѓајќи од принципот дека
моделот треба да биде едноставен.

4.9 Типови на симулациски системи за агент - базирано моделирање
Во принцип, достапни се два типа на симулациски системи за развој на агент
базирани модели: тулкитови (алатки) или софтвер. Тулкитовите се симулациски системи
за моледирање кои обезбедуваат концептуална рамка за организирање и дизајнирање на
агент базирани модели. Тие обезбедуваат соодветни библиотеки, кои што вклучуваат
пре-дефинирани
рутини/функции,
специјално
дизајнирани
за
агент-базирано
моделирање.
Објектно-ориентираната
парадигма
овозможува
интеграција
на
дополнителните функционалности од библиотеките кои не се обезбедени од алатките на
симулацијата. Од особен интерес е интеграцијата на функционалности од ГИС
софтверските библиотеки (OpenMap, GeoTools, ArcGis ESRI итн. ) кои обезбедуваат
алатки за агент базирано моделирање со поголемо управување со податоците, и
просторни аналитички способности потребни за геопросторно моделирање.
Развојот на агент-базираните модели може да биде значително олеснет со употреба
на тулкитовите. Тие обезбедуваат веродостојни шаблони за дизајн, имплементација и
визуелизација на агент-базирани модели, овозможувајќи им на моделарите да се
фокусираат на истражување, наместо на градење на основни алатки потребни за да се
стартува компјутерската симулација. Исто така се зголемува сигурноста и ефикасноста на
моделот, бидејќи создадени се комплексни делови и оптимизирани од страна на
професионалци.
Најпрвата и најистакната алатка била SWARM, но сега постојат голем број на други
алатки ( SWARM, MASON, OBEUS, AnyLogic, Repast).
Следно за равој на агент-базирани модели достапен е и софтвер, кој што може да го
поедностави целиот процес на имплементација. Обично софтверот е корисен за брз
развој на основен модел или прототип на модел. Моделарите кои употребуваат софтвер
се ограничени на дизајнот на рамката на истиот софтвер. На пример некои од
софтверите за агент базирано моделирање имаат ограничена средина (пр. растерски) во
која треба да се моделира или пак соседствата на агенти може да бидат ограничени во
големина. Исто така моделерите може да бидат ограничени на функционланоста која што
ја нуди самиот софтвер, особено ако софтверот е напишан во свој сопствен програмски
јазик (пр. NetLogo).
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4.10 Насоки за избор на систем за моделирање

Идеално би било кога моделарите би имале практично искуство во моделирањето,
пред да изберат кој систем ќе го користат за моделирање. На жалост ова во пракса не е
изводливо. Во главно општи критериуми за избор на систем за моделирање се следните:
леснотија за развој на моделот, употреба на системот, достапност на помош или
поддршка, големина на групата која е запознаена со програмскиот јазик кој се употребува
во системот (доколку е неопходен програмски јазик за да се спроведе моделот), дали
системот се ажурира, достапност на демонстрација, документација итн.
Критериуми кои што се однесуваат конкретно на функционалностите кои што ги нуди
системот за моделирање се: број на агенти кои можат да се моделираат, степен на
интеракција помеѓу агентите, способност за репрезентација на повеќе хиерархиски нивоа
на агенти, достапност на различни околини, тополошки однос помеѓу агентите,
управување со просторните врски меѓу агентите, механизам за планирање и
секвенционирање на настани итн. Овие критериуми се вреднуваат различно во зависност
од личните преференции и способностите на моделарот.
Постојат и други важни критериуми кои се поврзани со политиката на
лиценцирање: open source (отворен извор), freeware (слободен), proprietary (во
сопственост). Open source системите претставуваат алатки или софтвер чиј што изворен
код е објавен и ставен на располагање на јавноста, со можност да се копира, менува,
дистрибуира без да се платат авторски права или такси. Клучната предност на овој тип на
софтвери е транспарентноста на нивната внатрешна работа. Корисникот може да го
истражува изворниот код, што му овозможува модификација, проширување и корекција на
системот доколку е потребно. Системи за моделирање од ваков тип се: MASON, Swarm,
Repast итн.
Разликата помеѓу open source и freeware системите е суптилна. Freeware изразот
најчесто се користи за да се опише еден систем кој што може да се редистрибуира но не
и да се модифицира, првонствено поради тоа што изворниот код не е достапен. Ваков
тип на системи се : NetLogo, StarLogo, OBEUS итн.
Proprietary системите се воглавно софтвер кој што е развиен од страна на некоја
организација, која што остварува контрола над нековата употреба и дистрибуција. За
користење на овие софтвери е потребна лиценца. Овие системи имаат огромна предност
поради тоа што се професионално дизајнирани и често се релативно едноставни за
употреба.
Нажалост, додека да се идентификува соодветен систем за агент-базирано
моделирање, може да се потроши премногу време во обидот да се најде една рамнотежа.
Моделарите кои што сакаат да равијат основен модел или прототип на брз и лесен начин,
со малку или пак без програмски вештини може да претпочитаат да користат софтвер за
моделирање.
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Слика 5. Развој на систем за моделирање

4.11 Примена на агент-базирани модели
Агент базираните модели се развиваат за примена во различни области како:
археолошка реконструкција на древни цивилизации, за разбирање на теории за
политички идентитет и стабилност, за разбирањна процеси кои вклучуваат национален
идентитет и државни формации, биолошки модели на инфективни болести, раст на
бактериски колонии, формирање на нациите за време на Втората светска војна,
моделирање на економските процеси како динамички системи од интеракција на агенти,
модели за сообраќаен метеж, варијации на цените на пазарот, просторни модели за
невработеност, бизнис коалиции над стандардите за индустријата, социјални мрежи на
терористички групи итн.

4.12 Околина
Околината е еден виртуелен свет во кој агентите делуваат. Тоа може да биде еден
сосема неутрален медиум со мало или никакво влијание врз агентите. Најчесто околините
претставуваат географски простори каде што околината симулира некои од физичките
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карактеристики на градот или пак истата може да симулира држави или нации. Моделите
во кои што околината претставува географски простор се нарекуваат просторно
експлицитни. Во некои други модели околината може да биде простор но да не
претставува географски простор туку да вклучува некои други карактеристики. На пример
научниците можат да се моделираат во простор на знаење. Во овие просторни модели
агентите имаат координати кои што укажуваат на нивната локација. Друга опција е да
немаат просторна застапеност, но да се поврзат агентите заедно во мрежа во која што
единствената индикација на врската на агентот со останатите агенти е листата од агенти
која е поврзана со мрежни врски.

4.13 Имплементација и компјутерска симулација на агент-базирани
модели
Агент базираните симулации можат да бидат програмирани во повеќето компјутерски
симулации како C, C++, Java итн. Ова може да биде поволно од аспект на компјутерска
ефикасност. Постојат повеќе начини на специфицирање на агент – базираните модели.
Постојат голем број на софтверски алатки за симулација пр. SWARM, REPAST, NetLogo,
SESAM итн.

4.14 Документација
Без разлика колу мулти-агентски симулации се спроведени, од клучно значење е
кодот и симулациските сценарија да бидат добро документирани. Кодот ќе биде тотално
бескорисен за секоја идна соработка доколку не е добро документиран. Исто така е доста
лесно да се изгуби преглед над сите направени промени. Често несреќи се случуваат
заради некоја од наведените причини:
- Кодот не е соодветно дебагиран (проверени грешки).
-Направени се измени во кодот кои не се документирани и се заборавени.
-Се применуваат подготвени рутини од софтверски библиотеки, но предусловите за
нивна употреба не се задоволени.

4.15 Тестирање на веродостојност
Најпознатите грешки во кодот се предизвикуваат од збунувачките точка-запирка или
запирка. Меѓутоа не секогаш грешките се видливи на драматичен начин. Всушност
опасноста е дека тие понекогаш остануваат незабележани. Компјутерскиот код не
34

Агент-базирано моделирање | Александра Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

генерира грешки автоматски, кога нешто не е правилно имплементирано. Повеќето од
кодовите продуцираат резултати независно од тоа колку е разумен кодот. Затоа е
потребно да има недоверба во пресметковниот излез. Компјутерскиот код секогаш бара
верификација и соодветно тестирање со цел да се провери веродостојноста на излезот.

- Вообичаени грешки и извори на грешки
За да се избегнат грешките во кодот треба да бидат превземени следните мерки на
претпазливост:
• Структуирањето на компјутерскиот код во потпрограми овозможува подобар
преглед, во споредба со еден монолитен код.
• Различни варијанти на компјутерски код треба да се разликуваат со различни
броеви на верзија и главните карактеристики особено направените измени да
бидат јасно документирани на почетокот од кодот.
• Параметрите на моделот да се читаат од посебен фајл кој што исто така би
требало да има број на верзија.
• Програмските јазици иницираат променливи и параметри на различни начини,
така што лесно може да остане незабележано кога некоја променлива или
параметар не е сетирана. Затоа сите параметри и променливи треба да се
иницијализираат веднаш кога се воведуваат во кодот.
• Не треба да се прават повеќе значајни промени во исто време. На пример
вообичаено е да се промени вредноста на еден параметар и да се спореди новиот
резултат со претходниот пред да се промени некој друг параметар. Ова помага во
проверката на веродостојноста на компјутерските резултати.

4.16 Валидација на моделот
Во идеален случај параметрите на моделот може да се мерат независно (или пак да
се проценуваат од страна на експерти). Доколку параметрите имаат конкретно значење,
често е можно да се ограничат до разумен опсег.
Еден од начините за валидација на мделот е поделба на емпириските или
екперименталните податоци во два не преклопувачки дела: калибрација и валидација.
Калибрација се употребува за да се утврдат параметрите на моделот.
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4.17 Анализа на чувствителност
Поради тоа што емпириските или експериментално утврдените параметри имаат
ограничена точност, потребно е да се спороведе анализа на чувствителност. За ова
симулацијата се извршува со модифицирани параметри за да се утврди степенот на
робустност на резултатите од симулацијата, во однос на изборот на параметри.
Чувствителноста може да се мери со Theil-овиот коефициент за нееднаквост. Исто така
препорачливо е и да се тестира робустноста на претпоставките за моделот. Со
симулирање на варијанти на моделот може да се дознае кои заклучоци ќе останат исти а
кои ќе се променат.

4.18 Перформанси и скалабилност
Мулти агентските симулации може да бараат одредена компјутерска моќ поради
следните причини:
• Зависноста на динамиката на системот на случајни флуктуации бара многу
стартувања на симулацијата.
• Мулти-агентските симулации може да вклучат голем број на агенти
• Симулација на рационално однесување, или пак на човечки когнитивни или
психолошки процеси, потенцијално бара многу ресурси.
• Калибрацијата на параметрите на моделот до емпириски податоци, исто така бара
многу стартувања на симулацијата за различни комбинации од параметри, за да се
утврди сетот на параметри со минимум грешки.
• Параметарскиот простор треба да биде скениран за да се утврдат можни
системски однесувања.
• Извршувањето на анализа на сценариото бара дополнителни стартувања на
симулацијата. Еден типичен пример е методот анализа на чувствителност, за да
се утврди цврстината на моделот.
• Визуелизацијата на симулациските сценарија, понатаму може да бара
дополнителна компјутерска моќност.

36

Агент-базирано моделирање | Александра Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

4.19 Репродуктивност
Како што е вообичаено и во другите научни области, резултатот од мулти-агентските
симулации, мора да биде изложен на начин кој ќе им овозможи на другите научници да
репродуцираат резултати без да има потреба да го прашуваат авторот за детали. Во
идеален случај иворниот код се објавува како дополнителна информација во добро
документирана форма.
Правилното ажурирање и редоследот на чекорите за ажурирање мора да бидат
обезбедени исто како и целиот сет од правила за моделот.
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5 NetLogo симулатор

 Зошто NetLogo?
Изборот за која платформа да се користи во овој магистерски труд беше тешка
одлука. Постојат голем број на платформи за агент базирано моделирање и тие варираат
на различни начини. Разгледани беа повеќето од нив меѓутоа заклучокот беше дека прво
не постои идеална платформа, не значи дека една платформа е идеална за секоја
апликација и второ NetLogo е познат како најдобра платформа за почетници. NetLogo
овозможува едноставен програмски јазик и кориснички интерфејс а со тоа корисниците
можат да градат агент-базирани симулации без да имаат потреба да ги учат
комплексните детали на програмските јазици. Исто така треба да се напомени дека
NetLogo тимот од NorthWestern универзитетот обозбедува комплетна и професионална
документација и туторијали. NetLogo првично бил дизајниран како едукативна алатка но
за многу кратко време започнал да се употребува и во науката.

 NetLogo
Бесплатен agent-based симулатор креиран од страна на Uri Wilensky, Northwestern
University, базиран на програмскиот јазик „Logo“ на Seymour Papert, MIT. Претставува
варијанта од StarLogo. Разликата помеѓу овие два системи е дека NetLogo е специјално
дизајниран за распоредување на модели преку интернет. NetLogo нуди можност за
импортирање на растерски и векторки податоци. Оваа способност отвара широк спектар
на можности за лесно креирање на просторни агент базирани модели. NetLogo се користи
за развој на апликации во различни дисциплини како биологија, физика, општествени
науки. Детална документација, упатства, модели се достапни на веб сајтот на самиот
систем NetLogo. Изворниот код за овој систем моментално е недостапен. На следната
слика е прикажано како точно изгледа интерфејсот на NetLogo. Во интерфејс табот
всушност е репрезентацијата на симулацијата. Во овој таб се врши имплементирањето на
slider, switch, chooser, plot итн. Тука имаме можност да ги погледнеме крајните резултати
од симулацијата. Во третиот таб code се содржи целиот код на симулацијата кој што
започнува да се извршува со кликнување на некое од копчињата.
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Слика 6. NetLogo симулатор

Светот на NetLogo е составен од агенти. Агентите претставуваат суштества кои
можат да следат инструкции. Постојат 4 вида на агенти во овој систем: turtles, patches,
links и observer.
•

•

•
39

Turtles - мобилни агенти во Netlogo - имаат координати, ориентација и
можат дa се движат во околината на стационарните агенти (оние кои
работат во позадина) – patches;
Patches - ќелиите на просторната околина кои се карактеризираат со
координати, соседи и боја. Исто така, содржат информации дали се празни,
дали има агент во нив…
Links– агенти кои поврзуваат два turtles;
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Observer – нема локација, ги следи turtles и patches, дава инструкции на
останатите агенти.

Ако има повеќе од еден тип на мобилен агент, се користи клучниот збор breed за
да се специфицира видот на агентот.

5.1 Процедури
Во овој систем командите им кажуваат на агентите што точно треба да направат.
Името на командата обично започнува со глагол како: "create", "die", "jump", "inspect", или
"clear". Командите што сами ги дефинираме во NetLogo се нарекуваат процедури. Секоја
процедура има име и започнува со клучниот збор to. Клучниот збор end го означува крајот
на процедурата. Еднаш дефинираната процедура може да се користи било каде во
програмата. Следно се прикажани две процедури.
to setup
clear-all
create-turtles 10
reset-ticks
end
to go
ask turtles[
fd1
rt random 10
1t random 10
]
Tick
end

5.1.1 Променливи
Променливите на агентите се места каде што се чуваат вредностите на агентите.
Тие можат да бидат глобални променливи, turtle променливи, patch променливи или link
променливи. Ако променливата е глобална тогаш има само една вредност и секој агент
може да пристапи до неа.
Глобални променливи може да се дефинираат и со помош на slider, switch,
chooser. Со slider се дефинира иницијалната состојба на променливата, максималната
вредност и степенот на зголемување.
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Слика 7. Дефинирање на Slider(лизгач) во NetLogo

Процедурата за слајдерот е следна:

create-cars traffic
[
set color red ;; постави црвена боја
setxy random-xcor random-ycor ;; смести ги на рандом(x, y) позиција во
светот
set power 9 ]

Во NetLogo моделите времето одминува во дискретни чекори кои што се наречени
ticks. Во овој систем е вграден бројач така што има можност да се следи колку ticks
изминале за време на симулацијата. Со командата clear-all се ресетира tick бројачот на 0.
Ако е потребно да се ресетира бројачот на нула без да се изчисти се, се користи resettick командата.

5.1.2 Бои
NetLogo ги претставува боите на различни начини. Една боја може да биде број
помеѓу 0 и 140. Подолу се наоѓа шема на која се прикажува рангот на боите кои што може
да се користат во NetLogo.
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Слика 8. Палета на бои во NetLogo

5.1.3

Копчиња, Ask turtles, Plot

Копчињата овозможуваат полесна интеракција со моделот. Секој модел треба да
има најмалку едно копче Setup, чија функција е да го исчисти и иницијално да го постави
светот и копче Gо, чија функција е да го изврши моделот. Зад секое копче во позадина
стои код кој што се активира со притискање на копчето.
Копчето може да биде, “once button" или “forever button". “ Оnce button" го
изврушува моделот само еднаш и застанува. На пример, setup копчето.

42

NetLogo симулатор | Александра Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

Слика 9. Дефинирање на копче во NetLogo

“Forever button" го извршува моделот постојано се додека не се притисне уште еднаш. На
пример, setup копчето.

•

Ask turtles

Со askturtles се задаваат команди кои агентите треба да ги извршат.
ask patches
[
set pollution 0
set is-industrial-plant? false
set is-control-device? False
]
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Plot

Командата plot се користи за исцртување на резултатите меѓутоа потребно е претходно
да се креира plot во интерфејс табот.

Слика 10. Плот за прикажуваење на резултатите од симулацијата
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6 Образложување на моделот изработен во NetLogo

Една од најактуелните теми во последниов период е загадувањето на воздухот.
Токму тоа е и причината поради која што во овој труд е изработен модел кој ќе го
покажува влијанието на загадувањето на воздухот врз популацијата. Загадениот воздух
во Македонија а особено во градовите како Скопје, Битола и Велес не е никаква новост.
Како главни загадувачи на воздухот кај нас може да се наведат: индустријата, електрани,
топлани, старосна структура на возилата, употребата на моторните горива во
сообраќајот, емисија на загадувачки супстанции од греењето на домакинствата со дрво и
јаглен, рудниците, бензинските станици итн. Ние самите можеме да придонесиме во
подобрувањето на квалитетот на воздухот преку:
•
•
•
•
•
•
•

почесто употребување градскиот превоз
пешачење или возење на велосипед наместо автомобил
користење на продукти кои се произведени во близина на домот (се намалува
загадувањето од транспорт на производите)
изградба на самоодржливи објекти (користенње на обновливи извори на енергија )
соработка со локалните власти за позачестени контроли на надлежните кон
загадувачките инсталации
одржување на зеленилото, парковите, дрвјата, реките и езерата
прифаќање на лична одговорност дека нашиот незаинтересиран однос кон
животната средина е главна причина за нејзиното уништување.

Во базата на податоци во катастарот за загадувачи и загадувачки супстанции на
воздухот во РМ регистрирани се 1660 деловни субјекти кои што испуштаат загадувачки
супстанции во воздухот. На следната табела се дадени податоци за емисиите на
загадувачките супстанции од стационарни извори во Р. Македонија по региони.
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Табела 3. Емисии на загадувачки супстанции од стационарни извори

На следната слика се претставени годишните емисиони кочичества на загадувачките
супстанции SO2, NOx, CO, TSP од стационарните извори за осумте региони во државата.
•

•

•

•

46

CO јаглерод моноксид (прозивод на нецелосно согорување на гориво, како
природен гас, јаглен или дрво. Главен извор се издувните гасови од возилата, тој
е безбоен, без мирис, не-иритирачки, отровен)
SO2 сулфур диоксид (компонента на смог, содржи хемикалии кои се причина за
кисели дождови, главни извори некогаш биле вулканите меѓутоа денес е човекот,
се произведува со согорување на јаглен и нафта во индустријата)
NOx- азотни оксиди (главен извор на емисии на NOx претставуваат согорувачките
процеси при производството на електрична енергија од согорување на јаглен,
како и патниот сообраќај заедно со сите други мобилни извори )
TSP- вкупни суспендирани честички(најголемо учество во емисијата на вкупни
суспендирани честички во Република Македонија има секторот за производни
процеси)
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Слика 11. Годишни емисиони кочичества на загадувачките супстанции: SO2,
NOx, CO, TSP

На следната слика процентуално е претставена старосната структура на возилата
во Р. Македонија од која што може да се види дека најголем процент од возилата 47, 5%
се со старост над 20 години.
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Графикон 1. Старосна структура на возила во Р.М.

Во табелата е дадена годишната емисија на загадувачки супстанции од употребата
на моторни горива во во патниот сообраќај во нашата држава.
Табела 4. Емисија на загадувачки супстанции од моторни горива

Загадувањето на воздухот може да биде со фатални последици за здравјето на
луѓето особено за оние кои што живеат во непосредна близина на голем загадувач.
Штетните материи во воздухот се главна причина за белодробните заболувања, срцеви
заболувања и разни видови на канцерогени заболувања. Квалитетот на воздухот влијае
врз здравјето на секого меѓутоа најновите изтражувања покажуваат дека на најголем
ризик се изложени децата. За разлика од возрасните тие често дишат на уста, па
честичките не можат да бидат филтрирани како при дишењето низ нос, а вдишуваат и
поголем обем на воздух во однос на нивната телесна тежина. Ова посебно треба да
претставува силна порака за подигнување на свеста кај луѓето и превземање на
соодветни мерки за заштита на воздухот.
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6.1 Изработка на моделот

Како дел од овој магистерски труд е изработен еден концептуален модел во NetLogo
кој што покажува како загадувањето на воздухот влијае врз нивото на популацијата. Овој
модел има можност за проширување и надградување со цел да стане реален модел кој ќе
може да се употребува за решавање на проблемите со загадувањето на воздухот,
меѓутоа за таа цел ќе биде потребно на моделот да работи тим од добро одбрани
професионалци како: експерти за животна средина, информатичари, хемичари итн.
Како главни загадувачи на воздухот во овој модел и тоа како статични извори или
агенти се земени :
•
•
•

индустриски објекти
институции
домакинства

Загадувачи на воздухот кои ги претставуваат мобилните агенти во овој модел се:
•
•
•

автомобилите
камионите
автобусите

Симулацијата работи под претпоставка дека од мобилните агенти најголеми
загадувачи се камионите, па потоа автобусите и на крај автомобилите. Од статичните
агенти најголеми загадувачи се индустриските објекти, потоа домакинствата по
претпоставка дека повеќето се греат на дрва или јаглен, па на крај институциите бидејќи
најголем дел од нив се грејат на парно. Врз животот на луѓето влијаат сите овие фактори
и тоа со различен интензитет во зависност од нивното ниво на загадување. Поголемите
загадувачи кратат повеќе години од животот на луѓето во однос на помалите. Глобалните
променливи во симулацијата се дефинирани со помош на Slider. На овој начин се
дефинира иницијалната состојба на променливата, максималната вредност и степенот на
зголемување. Со помош на слајдер се дефинирани: автомобили, стапка на раст на
автомобили, автобуси, стапка на раст на автобуси, камиони, стапка на раст на камиони,
индустриски објекти, ниво на загадување од индустриски објекти, домакинства, ниво на
загадување од домакинствата, институции, ниво на загадување од институциите, зелени
уреди, ниво на популација и стапка на новородени . Како всушност тоа изгледа може да
се забележи на следната слика.
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Слика 12. Дефинирани глобални променливи со помош на Slider
Вредностите на глобалните променливи може да се менуваат директно на лизгачот
меѓутоа во рамките на ограничувањата кои сме ги поставиле кога сме го креираре истиот
лизгач. За да се направат промени во ограничувањата потребно е да се одбере едит со
десен клик на лизгачот на кој што сакаме да ги направиме промените. Со притискање на
edit ќе се отвори следниот прозорец.

Слика 13. Доделување на соодветни вредности на Slider

Тука всушност може да се направат промени во ограничувањата, односно да се
променат минималната и максималната вредност на лизгачот, стапката на
50

Образложување на моделот изработен во NetLogo | Александра Секуловска

ТФБ

[СОФТВЕРСКИ АГЕНТИ И АГЕНТ-БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ]

инкрементирање и моменталната вредност. Важно е да се напомени дека зад секој лизгач
стои процедура која што овозможува објектите да се креираат и да се прикажат во
прозорецот за симулирање на моделот. Конкретно за овој лизгач во позадина стои
следната процедура:
create-cars traffic
[
set color red
setxy random-xcor random-ycor
set power 9 ]

Ова значи дека се креираат автомобилите, им се дава црвена боја, се поставуваат
произволно на x и y координати и им се задава моќност 9. Ова значи дека во оваа
симулација моќноста на автомобилите ќе биде 9 (9 години животен век) и како што тие ќе
се употребуваат односно ќе се движат нивната моќност ќе се намалува. Истото се
однесува и за останатите лизгачи. Процедурата за автобусите е :
create-buses bus_B
[
set color pink;; set their color to blue
setxy random-xcor random-ycor ;; place them at a random (x, y) position in the world
set power 15;;
]
Значи за автобусите е избрана розева боја поставени се на некоја позиција во
нивната околина и зададена им е моќност 15 (15 години животен век) тоа е повеќе од
моќноста на автомобилите затоа што се претпоставува дека автобусите имаат подолг
животен век од автомобилите. Наредно е прикажана процедурата за креирање на
камионите од каде што се гледа дека нив им е доделена кафеава боја и моќност од 16
години.
create-trucks truck_T
[
set color violet ;; set their color to brown
setxy random-xcor random-ycor ;; place them at a random (x, y) position in the world
set power 16;;
]
Следно се креираат индустриските објекти, домаќинствата и институциите.
create-industrial-plants
create-houses
create-institutions
Како што беше споменато погоре во симулацијата мора да има најмалку 2 копчиња
едно за да се постават агнтите на своите места а друго за симулацијата да почне да
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работи. Во овој случај тоа се копчињата setup и go. Копчето setup мора да се притисне за
да се постават агентите во околината, доколку не е притиснато околината ќе биде црна.

Слика 14. Интерфејс табот на симулацијата
Со притиснување на копчето setup во околината се појавуваат сите субјекти и тоа во
толкав број колку сме дефинирале со лизгачите. На пример, доколку лизгачот за
автомобили е наместен на вредност 8, осум автомобили ќе се прикажат во околината.
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Слика 15. Интерфејс табот на симулацијата.
Во кодот што следи може да се види како изгледа целата процедура за копчето Setup.

to setup
clear-all
set-default-shape people "person"
set-default-shape devices "X"
set-default-shape cars "car"
set-default-shape buses "bus"
set-default-shape trucks "truck"
create-people population-level
[
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set color black
setxy random-xcor random-ycor
set age 5
]
create-cars car_c
[
set color red ;; set their color to red
setxy random-xcor random-ycor ;; place them at a random (x,y) position in the world
set power 9;;
]
create-buses bus_B
[
set color pink;; set their color to blue
setxy random-xcor random-ycor ;; place them at a random (x,y) position in the world
set power 15;;
]
create-trucks truck_T
[
set color violet ;; set their color to brown
setxy random-xcor random-ycor ;; place them at a random (x,y) position in the world
set power 16;;
]
ask patches
[
set pollution 0
set is-industrial-plant? false
set is-house? false
set is-institution? false
set is-control-device? false
]
create-industrial-plants
create-houses
create-institutions
ask patches [ pollute ]
reset-ticks
end
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Со стартување на симулацијата започнуваат да се движат луѓето и автомобилите.
Тие имаат одредена моќност која можат да ја достигнат па потоа се уништуваат.
Симулацијата нема да може да се стартува доколку не постојат луѓе. Со самото движење
на луѓето чекор по чекор се зголемува нивната старост а максимаилниот број на старост
кој што луѓето можат да го достигнат во оваа симулација е 60 (60 год. животен век), потоа
тие умираат. Истото се однесува и на автомобилите кога нивната моќност се намалува од
9 па надолу со самото стигнување на нула тие се уништуваат. Автобусите и камионите
имаат поголема моќност по претпоставка дека тие имаат подолг животен век од
автомобилите пр. конкретно во оваа симулација моќноста на автобусите е 15 години.
to go
ask people
[ implement
move
set age age + 0.1
set size 0.5
reproduce
death
]
ask cars
[
move
set power power - 0.5
set size 0.7
increse
out
cong
]
ask buses
[
move
set power power - 1
set size 1
Bincrese
out
Bcong
]
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ask trucks
[
move
set power power - 1
set size 1
Tincrese
out
Tcong
]
diffuse pollution 0.8
ask patches [ pollute ]
ask devices [ cleanup death ]
if not any? people
[ stop ]
do-plot
tick
end
to create-industrial-plants
ask n-of industrial-plants patches [ set is-industrial-plant? true ]
end
to create-houses
ask n-of houses patches [ set is-house? true ]

Загадувањето во оваа симулација за автомобилите се пресметува на следниот
начин :
To cong
If(( count(cars)>15) or(power<9))
[set pollution pollution+1
Set age age+1]
end
Се пресметува на тој начин што се бројат автомобилите, доколку нивниот број е
поголем од 15 или пак моќноста е помала од 9 (значи автомобилот започнува да старее)
се зголемува загадувањето. Од оваа процедура може да се забележи дека автомобилите
како помали загадувачи го зголемуваат загадувањето на воздухот за 1, исто и староста на
луѓето (односно го намалуваат животниот век на луѓето).
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Од следната процедура може да се види како се пресметува загадувањето од
камионите, тие како поголеми загадувачи го зголемуваат загадувањето за 3 исто и
староста на луѓето.
to Tcong
if ( ( count (trucks) > 7 ) or ( power > 13) )
[ set pollution pollution + 3
set age age + 3 ]
end
Загадувањето од автобусите се пресметува на истиот начин се бројат автобусите,
доколку нивниот број е поголем од 6 или пак моќноста е помала од 13 се зголемува
загадувањето. Од оваа процедура може да се забележи дека автобусите како помали
загадувачи од камионите го зголемуваат загадувањето на воздухот за 2, исто и староста
на луѓето (односно го намалуваат животниот век на луѓето).

to Bcong
if ( ( count (buses) > 6 ) or ( power > 13) )
[ set pollution pollution + 2
set age age + 2 ]
end

Загадувањето во околината е прикажано со кафеава боја која како што се
зголемува загадувањето на воздухот се повеќе се шири. Исто така треба да се напомене
дека на интензитетот со кој што се шири кафеавата боја влијаат соседите, односно
доколку на едно место има поголем број на загадувачи, кафеавата боја ќе биде по
изразена и обратно доколку загадувачите се разредени кафеавата боја ќе биде по слаба.
На следната слика во горниот лев агол може да се забележи дека има поголем број на
камиони автомобили и домакинства па затоа и кафеавата боја (загадувањето) таму е
најизразена.
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Слика 16. Приказ на ширењто на ззагадување на воздухот
Следната процедура го појаснува погоре опишаното.
to pollute ;; patch procedure
if ( is-industrial-plant? )
[
set pcolor brown
set pollution air-pollution-level
]
set pcolor scale-color brown ( pollution - .1 ) 1 0
if ( is-house? )
[
set pcolor brown
set pollution house-pollution-level
]
set pcolor scale-color brown ( pollution - .1 ) 6 0
if ( is-institution? )
[
set pcolor brown
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set pollution institution-pollution-level
]
set pcolor scale-color brown ( pollution - .1 ) 9 0
end

Доколку се зголеми употребата на зелени уреди пр. велосипеди или био гориво,
староста на луѓето ќе започне да се намалува исто и загадувањето на воздухот. Со
прочистувањето од употребата на зелени уреди кафеавата боја пополека преминува во
зелена.

Слика 17. Приказ на ширењтео на загадувањето на воздухот од
тродимензионален аспект

Зелените квадратчиња ја означуваат употребата на зелени уреди. Оваа симулација
не може да работи доколку не постојат луѓе. Затоа во позадина на симулацијата постои
код кој што овозможува репродукција на луѓето.
to reproduce ;; person procedure
if ( ( age > 6 ) and ( ( random-float 1 ) < new-born-rate ) )
[ set power power + 2
hatch-people 1
[ set age 5 ] ]
end

Исто така постои и код кој што овозможува да расте бројот на автомобилите
камионите и автобусите пример :
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to increse
if( ( power > 4 ) and ( ( random-float 1 ) < car_rate ) )
[
hatch-cars 1
[ rt random-float 100 fd 1
set power 9]
]
end
to Bincrese
if( ( power > 9 ) and ( ( random-float 1 ) < bus-rate ) )
[
hatch-buses 1
[ rt random-float 100 fd 1
set power 15]
]
end
to Tincrese
if( ( power > 11 ) and ( ( random-float 1 ) < truck-rate ) )
[
hatch-trucks 1
[ rt random-float 100 fd 1
set power 14]
]
end
Кога мобилните агенти ќе достигнат одредени вредности тие изумираат. Од
следната процедура се гледа дека максималниот број на години кои луѓето можат да ги
постигнат во оваа симулација е 60. Автомобилите, камионите и автобусите ќе исчезнат
кога нивната моќност ќе се намали до 0.
to death
if ( age > 60 )
[ die ]
end
to out
if ( power < 0 )
[ die ]
end
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Резултатите од симулацијата врз основа на зададените почетни вредности можат да се
видат во т. н. плот во NetLogo Во плотот може да се види црна линија која ги означува
луѓето, црвена линија за автомобилите, зелена линија за зелените уреди, жолта за
загадувањето на воздухот, розева за автобусите и сина за камионите. Шесте монитори
кои се поврзани со плотот ги покажуваат точните вредности на луѓето возилата уредите и
загадувањето. Овој графикон може да ја прикаже целата историја на секој од објектите во
системот.

Слика 18. Прикажување на резултатите од симулацијата
Процедура за плотот :
to do-plot
set-current-plot-pen "devices"
plot count devices
set-current-plot-pen "cars"
plot count cars
set-current-plot-pen "people"
plot count people
set-current-plot-pen "buses"
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plot count buses
set-current-plot-pen "trucks"
plot count trucks
set-current-plot-pen "pollution"
plot sum [pollution] of patches
end

Во оваа симулација идеално решение со земени приближно реални вредности се
постигнува со следните влезни податоци внесени во симулацијата со размер 1:1000
сметајќи дека вкупниот број на жители во битола 100000:
-Број на популација – 100
-Број на автомобили – 25
-Број на домакинства – 25
-Број на институции – 10
-Број на индустриски објекти – 5
-Број на автобуси – 2
-Број на камиони – 5
-Стапка на автомобили – 0,12
-Стапка на автобуси – 0,20
-Стапка на камиони – 0,42
-Загадување од домакинствата – 5
-Загадување од институциите – 4
-Загадување од индустриските објекти – 8
-Стапка на новородени – 0,2
-Стапка на употреба на зелени уреди – 0,02
Резултатите може да се видат на следната слика. При внесување на горенаведените
вредности, видливо е дека со текот на годините драстично ќе почне да се намалува
загадувањето во градот, ќе порасне популацијата, постепено се намалува употребата на
камионите и автобусите со горива кои го загадуваат воздухот како резулатат на тоа што
ќе се заменат со камиони или автобуси на биогориво и ќе биде зголемена употребата на
велосипеди (во симулацијата се препознаваат како зелени уреди).
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Слика 19. Оптимални резултати од симулацијата
Со внесување на влезни податоци како на пример зголемена стапка на раст на
сообраќајот или намалена стапка на новородени може да се забележи дека со тек на
време симулацијата ќе престане да работи затоа што загадуваењто ќе се зголеми а
луѓето ќе ја достигнат максималната старосна граница и ќе се уништат.
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Слика 20. Загадување на воздухот во голема количина
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7 Заклучок
Во овој труд детално се објаснати софтверските агенти, нивниот историски развој,
појаснети се и различните видови на агенти и нивната примена, мулти-агентските
системи и агент-базирано моделирање.
Целта е разгледување на можностите за примена на софтверските агенти во пракса, во
секојдневниот живот, односно да се изнајдат конкретни решенија кои што би можеле да
се применат за заштита на животната средина.
Интелигентните софтверски агенти во голема мера им помагаат на деловните луѓе, тие
можат да видат голема корист од агентите пред се во:
- подрачјето на автоматизација на пребарувањето,процесирањето и одржувањето
на големи количини на информации.
- агентите овозможуваат брзо и правилно завршување на работата во услови на
брзи промени на хардвер и софтвер.
Софтверски агенти се направени за да помагаат на луѓето, а нивната најголема предност
е тоа што имаат способност да ја набљудуваат околината и да се прилагодуваат на неа.
Агент базираното моделирање веќе не претставува некој комплетно нов пристап, меѓутоа
нуди нови и возбудливи пристапи и начини за погледнување на старите проблеми и ни
дозволува да проучуваме многу други проблеми. Бидејќи веќе целиот пристап околу агент
базираните модели сега е созреан, уште поголем предизвик претставува нивната
употреба. Најголемите грешки веќе се направени и корегирани, денес на агент
базираните модели веќе не се гледа како радикални и смонителни напротив, денес
потојат многу прилагодливи и лесни алатки за развој на модели.
Изработената симулација во овој труд за влијанието на загадувањето на воздухот
врз бројот на популацијата всушност претставува еден пример за соодветна примена на
софтверските агенти за заштита на животната средина. Овој модел има можност за
проширување и надградување со цел да стане реален модел кој ќе може да се
употребува за решавање на проблемите со загадувањето на воздухот, меѓутоа за таа
цел ќе биде потребно на моделот да работи тим од добро одбрани професионалци како:
експерти за животна средина, информатичари, хемичари итн.
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