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Βογιατζής Σωτήριος

Περίληψη
Η εργασία αυτή ασχολείται με τη παρουσία των ευφυών πρακτόρων
λογισμικού στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι πράκτορες λογισμικού αποτελούν
προγράμματα λογισμικού που δρουν αυτόνομα εκ μέρους του χρήστη για
την επίτευξη κάποιων στόχων. Η τεχνολογία των πρακτόρων λογισμικού
αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το
πεδίο στο οποίο αναμένεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.
Η εργασία είναι δομημένη σε τέσσερις θεματικές ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στους ευφυείς πράκτορες
λογισμικού. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή και στη συνέχεια
παρουσιάζονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τους
πράκτορες λογισμικού από τις υπόλοιπες εφαρμογές λογισμικού. Γίνεται
λόγος για τα επιστημονικά πεδία επιρροής αλλά και για τις γλώσσες
προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας, παρουσιάζεται μια
κατηγοριοποίηση των εφαρμογών πρακτόρων λογισμικού, βασισμένη στη
τρέχουσα βιβλιογραφία. Καταγράφονται οι διάφορες κατηγορίες πρακτόρων
και παρουσιάζονται δημοφιλείς εφαρμογές.
Η δεύτερη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες τους ηλεκτρονικού εμπορίου και
στη συνέχεια εξετάζονται οι λειτουργίες και οι ρόλοι των ηλεκτρονικών
αγορών.
Η τρίτη ενότητα αποτελεί το κορμό της παρούσης εργασίας. Εδώ γίνεται η
σύνθεση των εννοιών ηλεκτρονικό εμπόριο και ευφυείς πράκτορες
λογισμικού. Η ενότητα αυτή δομείται με βάση τους ρόλους των πρακτόρων
στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ένα δημοφιλές μοντέλο, το μοντέλο αγοραστικής
συμπεριφοράς,

χρησιμοποιείται

για

καταγράψει

τους

ρόλους

των

πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Τα επόμενα κεφάλαια στηριζόμενα στο μοντέλο αυτό, παρουσιάζουν το
θεωρητικό υπόβαθρο και δημοφιλείς εφαρμογές πρακτόρων. Γίνεται εκτενής
αναφορά σε ερευνητικές προσπάθειες και καταγράφεται το θεωρητικό
πλαίσιο συγγραφής και υλοποίησης πρακτόρων. Ξεχωριστή αναφορά
γίνεται στην ύπαρξη των πρακτόρων λογισμικού στο ηλεκτρονικό εμπόριο
μεταξύ επιχειρήσεων και στις έξυπνες διεπιφάνειες βάσει πρακτόρων.
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Στο

τέλος

της

ενότητας

καταγράφονται

Βογιατζής Σωτήριος

σημαντικές

ερευνητικές

προσπάθειες του παρελθόντος καθώς και όλα τα ερευνητικά προγράμματα
που βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον
έγινε προσπάθεια να δοθεί στον αναγνώστη της παρούσης εργασίας ένας
εκτενής οδηγός με παραπομπές σε δικτυακές διευθύνσεις που σχετίζονται
άμεσα με το αντικείμενο των πρακτόρων λογισμικού στο ηλεκτρονικό
εμπόριο.
Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζεται η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής
εφαρμογής πρακτόρων με το εργαλείο Zeus Toolkit. Η εφαρμογή υλοποιεί
μια Virtual αγορά ηλεκτρονικών προϊόντων, στην οποία πράκτορες
λογισμικού κατόπιν εντολών των χρηστών, ανταλλάσσουν αυτόνομα
προϊόντα. Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της υλοποίησης της
εφαρμογής, παρουσιάζεται η λειτουργία της και καταγράφεται ο πηγαίος
κώδικας.
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Βογιατζής Σωτήριος

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο για
τους ευφυείς πράκτορες λογισμικού. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο
σύνολο των εφαρμογών των πρακτόρων.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα χαρακτηριστικά που
κάνουν μια εφαρμογή πρακτόρων μια ξεχωρίζει από μια απλή εφαρμογή
λογισμικού. Γίνεται αναφορά στις επιστήμες και τα πεδία που επηρεάζουν
την

συγγραφή

των

πρακτόρων

και

παρουσιάζονται

οι

γλώσσες

προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κατασκευή
πρακτόρων.
Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης
των εφαρμογών

των

πρακτόρων

ανάλογα

με

τις

υπηρεσίες

που

προσφέρουν. Η κατηγοριοποίηση αυτή προέρχεται μέσα από ήδη
υπάρχοντες που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και

στο διαδίκτυο.

Παρουσιάζονται οι γενικές αρχές που μοιράζονται οι εφαρμογές κάθε
κατηγορίας και χαρακτηριστικά παραδείγματα.
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1.

Θεωρητικό πλαίσιο

1.1

Ιστορική αναδρομή

Βογιατζής Σωτήριος

Όπως ο James Bond, ο πράκτορας 007, που βρίσκεται στην υπηρεσία
της αυτού Μεγαλειότητας της Μεγάλης Βρετανίας, επιλύει δύσκολα
προβλήματα και ποτέ δεν αποπροσανατολίζεται από το στόχο του, έτσι και
οι έξυπνοι πράκτορες λογισμικού βοηθούν τους απλούς αλλά και επιδέξιους
χρήστες στην αναζήτηση τους για πληροφορία και την υλοποίηση
καθηκόντων στον δικτυωμένο ψηφιακό κόσμο.
Πως όμως προέκυψαν οι πράκτορες λογισμικού; Ποιες ήταν οι
εξελίξεις που οδήγησαν στην υλοποίησή τους. Οι επόμενες παράγραφοι
προσφέρουν μια περιεκτική αναφορά σαν απάντηση στις παραπάνω
ερωτήσεις.
Από

την

αρχή

της

καταγεγραμμένης

ιστορίας,

οι

άνθρωποι

γοητεύονταν από την ιδέα των μη ανθρωπίνων ενεργειών. Δημοφιλείς ιδέες
γύρω από ανδροειδή, ανθρωποειδή, ρομπότ, cyborgs και πλάσματα
επιστημονικής

φαντασίας

κυριαρχούν

στην

ανθρώπινη

κουλτούρα

δημιουργώντας το υπόβαθρο από το οποίο προήλθε η ιδέα των πρακτόρων
λογισμικού.
Παρότι τα αυτόματα κάθε είδους υπήρξαν σε κάθε εποχή, μόνο μετά
την ανάπτυξη των υπολογιστών και της θεωρίας ελέγχου, άρχισε η εμφάνιση
συσκευών ομοίων με ευφυείς πράκτορες. Ίσως οι σχετικότεροι πρόγονοι
των

σημερινών

ευφυών

πρακτόρων

ήταν

οι

σερβομηχανισμοί

(servomechanisms) και άλλες συσκευές ελέγχου, όπως αυτές των ελέγχων
πτήσεων. Βέβαια οι πράκτορες που μελετούνται στις μέρες μας διαφέρουν ε
σημαντικό βαθμό από τις πρώτες εκείνες ιδέες. Πλέον η τάση έχει
μεταφερθεί από το υλισμικό στο λογισμικό, από τα άτομα που συνθέτουν
ένα μηχανικό ρομπότ στα bits που συνθέτουν ένα ψηφιακό πράκτορα
[Bradshaw 1997].

Κάποιοι από τους πρώτους οραματιστές του ψηφιακού κόσμου όπως
ο Nicolas Negreponte [Negreponte 1970] [Negreponte 1989] και ο Alan Kay
[Kay 1984] ήταν αυτοί

που αναγνώρισαν την αξία των προσωπικών

βοηθών λογισμικού. Μίλησαν για την ιδέα της χρησιμοποίησης πρακτόρων
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για την υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων στην καθημερινή και μη
χρήση των υπολογιστών.
Ο ίδιος ο Kay παρέχει μερικές πληροφορίες για τα ίχνη των
πρακτόρων λογισμικού: « Η ιδέα των πρακτόρων δημιουργήθηκε από τον
John McCarthy στα μέσα της δεκαετίας του 50 και κατοχυρώθηκε από τον
Oliver G. Selfridge λίγα χρόνια μετά, όταν δούλευαν και οι δύο στο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης ή ΜΙΤ. Είχαν κατά νου ένα
σύστημα, που όταν του δινόταν ένας στόχος, μπορούσε να εκτελέσει τις
κατάλληλες υπολογιστικές λειτουργίες, ζητώντας και παίρνοντας συμβουλές
σε φυσική γλώσσα όταν η διαδικασία εμφάνιζε προβλήματα. Ένας
πράκτορας θα είναι ένα ρομπότ λογισμικού που θα ζει και εκτελεί τις
λειτουργίες του μέσα στον υπολογιστή».
Η εξέλιξη των πρακτόρων λογισμικού έγινε σε δύο μεγάλα κύματα. Το
πρώτο κύμα ξεκίνησε το 1977 από το χώρο της κατανεμημένης τεχνητής
νοημοσύνης (Distributed Artificial Intelligence – DAI). Οι πρώτες έρευνες
επικεντρώθηκαν στην μελέτη και αναπαράσταση των πρακτόρων με
συμβολικά εσωτερικά μοντέλα. Η συνεισφορά των πρώτων προσπαθειών
ήταν η κατανόηση θεμάτων όπως η αλληλεπίδραση και επικοινωνία των
πρακτόρων, η αποσύνθεση και κατανομή των καθηκόντων τους, ο
συντονισμός και η συνεργασία τους κ.α. Το δεύτερο κύμα με τη σειρά του
είναι ένα πρόσφατο και ταχύτατο κίνημα για την μελέτη περισσότερων
τύπων ευφυών πρακτόρων από τους πιο απλούς έως τους πιο έξυπνους. Η
έμφαση πλέον δίνεται στην ταχύτατη ανάπτυξη εφαρμογών και στην
δυνατότητα λειτουργίας των πρακτόρων μακριά από το αρχικό τους
περιβάλλον.
Τις ιδέες αυτές τις έχουν υιοθετήσει όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές
υπολογιστών, για να παρουσιάσουν το όραμα τους για τις διεπιφάνειες του
μέλλοντος. Όπως ανέφερε και ο ερευνητής της IBM Ted Selker [Selker
1994] «οι πράκτορες είναι προγράμματα υπολογιστών που προσομοιώνουν
την ανθρώπινη σχέση, κάνοντας κάτι που ένα άλλο πρόσωπο θα έκανε
διαφορετικά για σένα».

1.2

Ορισμός των Intelligent Software Agents
Είναι γεγονός ότι δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να συμφωνήσει η

επιστημονική κοινότητα σε ένα γενικά αποδεκτό και περιεκτικό ορισμό των
intelligent agent (ευφυείς πράκτορες). Αυτό είναι απόδειξη του ότι ο
___________________________________________________________________
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χαρακτήρας των πρακτόρων αποτελείται από πολλές αρχές, που από τη μια
πλευρά είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών επιστημονικών κατευθύνσεων
και από την άλλη αντανακλά τις απαιτήσεις που απαιτούνται στις πρακτικές
εφαρμογές. Για παράδειγμα εάν κάποιος προσεγγίσει το πεδίο των
πρακτόρων κύρια από την κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης (artificial
intelligence), υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια από αυτά της άποψης των
πληροφοριακών και συστημάτων επικοινωνίας. Για τους παραπάνω λόγους
οι διαφορετικοί στόχοι όλων των επιστημονικών πεδίων πρέπει να
αναλυθούν και να συνδυαστούν μαζί με τις ανάγκες που δημιουργούν οι
πρακτικές εφαρμογές για να σχηματίσουν ένα συνεπές σύνολο και έτσι να
επιτύχουν έναν κατάλληλο ορισμό των ευφυών πρακτόρων.

Ευφυείς Πράκτορες

Ανθρώπινοι Πράκτορες

Πράκτορες Υλισμικού

Πράκτορες Λογισμικού

Εικόνα : Οι κατηγορίες πρακτόρων

Στο πιο υψηλό επίπεδο τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες πρακτόρων
που μπορούν να διαχωριστούν: οι ανθρώπινοι πράκτορες (human agents),
οι πράκτορες υλισμικού (hardware agents) και οι πράκτορες λογισμικού
(software agents). Όλες οι κατηγορίες των πρακτόρων έχουν το κοινό
χαρακτηριστικό ότι είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητοι, εκτελώντας
καθήκοντα για τον πελάτη τους ή για τον χρήστη τους.
Οι

ανθρώπινοι

πράκτορες

συναντούνται

συνεχώς

στην

καθημερινότητα. Εάν για παράδειγμα θελήσει κάποιος να κάνει κράτηση για
ένα ταξίδι, ζητεί από ένα ταξιδιωτικό γραφείο (travel agent) να εκπληρώσει
αυτό το καθήκον. Ο πελάτης έχει απαίτηση από το ταξιδιωτικό πράκτορα να
___________________________________________________________________
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εκπληρώσει την αποστολή του με τρόπο αξιόπιστο, αυτόνομα και σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Η δουλεία του ταξιδιωτικού πράκτορα όχι μόνο
γλιτώνει τον πελάτη από την απόκτηση της εξειδικευμένης γνώσης που
απαιτείται γα την κράτηση του ταξιδιού, αλλά ταυτόχρονα του εξοικονομεί
ένα σεβαστό διάστημα χρόνου. Εάν οι παραπάνω ιδέες μεταφερθούν στα
πεδία της επιστήμης των υπολογιστών, αμέσως παράγονται τα κύρια
καθήκοντα των πρακτόρων λογισμικού και υλισμικού (software and
hardware agents). Ανάλογα λοιπόν και με τους ανθρώπινους πράκτορες, οι
πράκτορες λογισμικού και υλισμικού θα πρέπει να εκτελούν συγκεκριμένα
καθήκοντα για τους χρήστες τους, τα οποία δεν μπορούν να αναλάβουν οι
ίδιοι λόγω ανεπαρκούς χρόνου ή γνώσης.
Ένας πράκτορας απαιτεί πάντα μια ποσότητα ευφυίας (intelligence)
για να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Συνεπώς αναφερόμαστε σε ευφυείς
πράκτορες. Ένας μη ευφυής πράκτορας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού, επειδή ακόμα και τα παραδοσιακά
προγράμματα εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα και παρέχουν τους
χρήστες τους με εξοικονόμηση χρόνου. Μόνο η ευφυία επιτρέπει σε ένα
πράκτορα να εκτελέσει τα καθήκοντα του με αυτονομία απαιτώντας την
αλληλεπίδραση με το χρήστη μόνο για σημαντικές αποφάσεις. Ένας
πράκτορας

δεν

έχει

δυνατότητες

αυτόνομης

επεξεργασίας

είναι

περιορισμένης χρήσης για το χρήστη αφού οι συχνές αλληλεπιδράσεις
χρήστη και πράκτορα δεν παράγουν τελικά εξοικονόμηση χρόνου.
Συνεχόμενα, η αυτόνομη επεξεργασία συνιστά ένα σημαντικό κριτήριο για
τους ευφυείς πράκτορες και είναι μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ των
ευφυών πρακτόρων και των παραδοσιακών προγραμμάτων λογισμικού.
Ένας πράκτορας πρέπει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του για να
επιτύχει τους στόχους του. Πρέπει να είναι ικανός να συλλέγει πληροφορία
στο περιβάλλον του και να παίρνει αποφάσεις με βάση αυτήν την
πληροφορία και κατόπιν να ξεκινά συγκεκριμένες ενέργειες με βάση αυτές
τις αποφάσεις. Αυτή η διαδικασία ενός πράκτορα λογισμικού είναι ευθέως
ανάλογη με αυτή ενός ανθρωπίνου πράκτορα. Απλά η αντίδραση στην
εισερχόμενη πληροφορία δεν είναι συνήθως αρκετή για την αποτελεσματική
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Συχνά απαιτείται άμεση επικοινωνία
ακόμη και συνεργασία με άλλα αντικείμενα, για παράδειγμα με άλλους
πράκτορες ή χρήστες. Οι πράκτορες λογισμικού θα πρέπει να κατέχουν τις
κατάλληλες δυνατότητες, δηλαδή να έχουν μια γλώσσα επικοινωνίας και την
___________________________________________________________________
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δυνατότητα συνεργασίας με άλλα αντικείμενα. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος για
την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις είναι δυνατό να φτάσουμε σε ένα
πρώτο γενικό ορισμό για τους ευφυείς πράκτορες:
Ορισμός: Οι ευφυείς πράκτορες λογισμικού ορίζονται σαν προγράμματα
λογισμικού που εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα για τον χρήστη και
κατέχει ένα βαθμό ευφυίας που του επιτρέπει να εκτελεί μέρη των
καθηκόντων του αυτόνομα και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του με
χρήσιμο και επαρκή τρόπο.

1.3

Χαρακτηριστικά των ευφυών πρακτόρων λογισμικού
Για να κατακτήσει κάποιος μια βασική γνώση των καθηκόντων και της

λειτουργικότητας των ευφυών πρακτόρων, είναι πρώτα απαραίτητο να γίνει
μια συζήτηση για τις χαρακτηριστικές ιδιότητες που διαχωρίζουν τους
ευφυείς πράκτορες από τα παραδοσιακά προγράμματα λογισμικού. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν όλοι οι πράκτορες τις ιδιότητες που θα
περιγραφούν παρακάτω. Πράγματι υπάρχουν πολλά πρακτικά συστήματα
με σημαντικές διαφορές πολυπλοκότητας. Ενώ οι απλοί πράκτορες με μικρή
πολυπλοκότητα μπορεί να έχουν μόνο ένα ή δύο από τα χαρακτηριστικά
που

παρατίθενται

παρακάτω,

συστήματα

πρακτόρων

υψηλής

πολυπλοκότητας στην ιδανική περίπτωση μπορούν να υποστηρίξουν
(τουλάχιστον μερικώς) όλες τις αναφερόμενες ιδιότητες. Τα χαρακτηριστικά
όλων των ευφυών πρακτόρων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο
μεγάλες κατηγορίες των εσωτερικών και εξωτερικών ιδιοτήτων.
Οι εσωτερικές ιδιότητες είναι εκείνες που σχηματίζουν την «εσωτερική»
δομή του πράκτορα, δηλαδή οι ιδιότητες που καθορίζουν τις ενέργειες μέσα
στον πράκτορα. Οι εσωτερικές ιδιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα
μάθησης, την αντιδραστικότητα, την αυτονομία και τον προσανατολισμό
στην

εκπλήρωση

στόχων.

___________________________________________________________________
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Επικοινωνία

Αυτονομία
Συνεργασία

Χαρακτήρας

Προσανατολισμός
Στόχου
Αντιδραστικότητα

Δυνατότητα
Μαθησης

Δυνατότητα
Μεταφοράς
Proactivity

Εικόνα : Οι ιδιότητες των πρακτόρων.
Οι εξωτερικές ιδιότητες περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση πολλών πρακτόρων ή την επικοινωνία
ανθρώπου – πράκτορα. Για παράδειγμα σε αυτήν την κατηγορία
εντάσσονται δυνατότητες όπως η επικοινωνία και η συνεργασία. Βέβαια δεν
ανατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε κάποια από τις δύο κατηγορίες, αλλά
τμήματά τους ανήκουν και στις δύο. Για παράδειγμα κομμάτια του
χαρακτήρα ενός πράκτορα καθορίζουν την εσωτερική συμπεριφορά του
πράκτορα αλλά κάποια άλλα παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξωτερική
επικοινωνία.

Αντιδραστικότητα
Η αντιδραστικότητα δεικνύει ότι ο πράκτορας πρέπει να είναι ικανός να
αντιδρά κατάλληλα στις επιρροές ή στην πληροφορία του περιβάλλοντός
του. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να αποτελείται από άλλους πράκτορες,
χρήστες, εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή φυσικά αντικείμενα.
Η αντιδραστικότητα αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις για
έναν ευφυή πράκτορα και θα πρέπει να υποστηρίζεται σε κάποιο βαθμό από
όλους τους πράκτορες. Ο πράκτορας θα πρέπει να έχει κατάλληλους
αισθητήρες (sensors) ή να διαθέτει το δικό του εσωτερικό μοντέλο για το
περιβάλλον του (από το οποίο θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα), ώστε
να είναι σε θέση να αντιδρά στις αλλαγές του περιβάλλοντός του. Η πρώτη
περίπτωση καλείται πραγματικός αντιδραστικός πράκτορας (true reactive
___________________________________________________________________
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agent), ενώ οι πράκτορες με εσωτερικό μοντέλο περιβάλλοντος καλούνται
deliberative πράκτορες.
Οι πράκτορες παρακολούθησης (watcher agents) είναι παραδείγματα
απλών αντιδραστικών πρακτόρων. Αυτοί οι πράκτορες έχουν σαν καθήκον
την

παρακολούθηση

συγκεκριμένων

πληροφοριακών

πηγών,

για

παράδειγμα Web servers, και να ενημερώνουν τους χρήστες τους για τυχόν
αλλαγές περιεχομένου. Οι πράκτορες παρακολούθησης κατέχουν έναν απλό
αισθητήρα

με

τον

οποίον

επιτελούν

τις

αναγκαίες

διαδικασίες

παρακολούθησης, όπως η παρακολούθηση μιας ιστοσελίδας. Αν συμβεί μια
αλλαγή, ο πράκτορας μπορεί να ξαναδιαβάσει την πληροφοριακή πηγή και
να αναζητήσει την καινούρια πληροφορία.
Προσανατολισμός στόχου / Proactivity
Η ιδιότητα του προσανατολισμού προς κάποιον στόχο βρίσκεται ένα
επίπεδο πάνω από την ιδιότητα της αντιδραστικότητας. Εάν κάποιος ευφυής
πράκτορας δεν αντιδρά απλώς στις αλλαγές του περιβάλλοντός του αλλά
παίρνει πρωτοβουλίες κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, αυτό καλείται
proactive

συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται στενά με την

ιδιότητα του προσανατολισμού στον στόχο.
Η δυνατότητα ενός πράκτορα να λαμβάνει πρωτοβουλίες, απαιτεί ο
πράκτορας να έχει καλά καθορισμένους στόχους ή ακόμα και ένα περίπλοκο
σύστημα στόχων. Μόνο τότε έχει νόημα για έναν πράκτορα να επηρεάζει το
περιβάλλον και έτσι να επιτυγχάνει τους στόχους του.
Η πολυπλοκότητα και περιεκτικότητα του συστήματος στόχων παίζουν
σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα εάν ένας πράκτορας έχει σαν μόνο στόχο
να μαζεύει πληροφορία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τότε δεν μπορεί να
κάνει τίποτε περισσότερο από το να παρακολουθεί συγκεκριμένες
πληροφοριακές πηγές και να αντιδρά στις αλλαγές, στην περίπτωση άφιξης
νέας πληροφορίας. Η πραγματική proactive συμπεριφορά

συμβαίνει σε

περιορισμένο βαθμό στο παραπάνω παράδειγμα. Αντίθετα σε πολύπλοκα
συστήματα στόχων που αποτελούνται όχι μόνο από ένα γενικό στόχο αλλά
και από επιμέρους υπό – στόχους συναντάται πραγματική proactive
συμπεριφορά.
Δυνατότητα μάθησης
Κάθε πράκτορας πρέπει να έχει ένα ελάχιστο βαθμό ευφυίας ώστε να
λειτουργεί

σαν

πράκτορας.

Βέβαια

τα

υπάρχοντα

συστήματα

___________________________________________________________________
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διαφοροποιούνται σημαντικά στη περιοχή της ευφυίας. Έτσι συναντούνται
απλοί πράκτορες με περιορισμένη ευφυία, αλλά και συστήματα πραγματικά
υψηλής πολυπλοκότητας και ευφυίας.
Η ευφυία ενός πράκτορα αποτελείται από τρία κύρια συστατικά : την
εσωτερική γνωστική βάση του, της δυνατότητας εξαγωγής συμπερασμάτων
με βάση την γνωστική βάση, και την ικανότητα να μαθαίνει ή να
προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι δυνατότητες εξαγωγής
συμπερασμάτων του πράκτορα πρέπει να έχουν ένα βαθμό λογικής
(rationality). Ένας πράκτορας ενεργεί λογικά όταν η επεξεργασία τον φέρνει
πιο κοντά στον στόχο του. Συνεπώς, η λογική επεξεργασία απαιτεί την
ύπαρξη ενός συστήματος στόχων. Οι κλασικές τεχνικές από τον χώρο της
τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα συστήματα κανόνων (rule-based systems),
τα γνωστικά συστήματα (knowledge-based systems), τα συστήματα
ασαφούς λογικής (fuzzy logic systems) και τα νευρωνικά δίκτυα (neural
networks) είναι κατάλληλα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων καθιστά τον πράκτορα ικανό
να παρατηρεί το περιβάλλον του και να λαμβάνει συγκεκριμένες αποφάσεις,
όταν συμβαίνουν αλλαγές. Όμως η ικανότητα μάθησης από προηγούμενες
εμπειρίες και η επιτυχής προσαρμογή της συμπεριφοράς του στο
περιβάλλον είναι εξίσου σημαντική για την ευφυή συμπεριφορά του
πράκτορα.
Η ικανότητα αυτή είναι σημαντική για την επικοινωνία τόσο με τους
χρήστες και τους άλλους πράκτορες όσο και με τις άλλες πληροφοριακές
πηγές. Για παράδειγμα εάν ο πράκτορας έχει συγκεντρώσει πληροφορία για
τον χρήστη του και ο χρήστης τον πληροφορεί ότι δεν ενδιαφέρεται για την
ευρεθείσα πληροφορία, τότε ο πράκτορας πρέπει να μάθει από αυτή τη
συμπεριφορά, δηλαδή να μεταβάλλει την γνωστική του βάση με τέτοιο
τρόπο ώστε η επόμενη αναζήτηση να μην επιστρέψει πληροφορία που δεν
ενδιαφέρει τον χρήστη.
Στο πέρασμα του χρόνου αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί ένα προφίλ
χρήστη (user profile) που παίρνει υπόψη τα πεδία ενδιαφέροντος του
χρήστη και επιτρέπει στον πράκτορα να εκτελεί ποιοτική και εξατομικευμένη
αναζήτηση

πληροφορίας.

Όπως

και

με

την

διαδικασία

εξαγωγής

συμπερασμάτων, η διαδικασία μάθησης του πράκτορα πρέπει να έχει
πτυχές λογικής, δηλαδή θα πρέπει πάντα να βοηθά τον πράκτορα να
επιτυγχάνει τους στόχους του.
___________________________________________________________________
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Αυτονομία
Μια από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των πρακτόρων και των
παραδοσιακών προγραμμάτων λογισμικού είναι η ικανότητα ενός πράκτορα
να ακολουθεί τους στόχους του αυτόνομα, χωρίς αλληλεπιδράσεις ή εντολές
από το περιβάλλον. Ένας πράκτορας δεν απαιτείται να έχει την έγκριση
κάθε βήματος λειτουργίας του από τον χρήστη ή από άλλους πράκτορες. Οι
αυτόνομες ενέργειες απαλλάσσουν το χρήστη από σημαντικό φόρτο
εργασίας, αφού δεν χρειάζεται να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος.
Για υπάρξει αυτόνομη συμπεριφορά, ένας πράκτορας πρέπει να έχει
έλεγχο και στις πράξεις του και στις εσωτερικές καταστάσεις και να του
έχουν δοθεί αυτές οι πηγές και δυνατότητες που απαιτούνται για την
εκτέλεση των καθηκόντων του. Αυτές αποτελούν για παράδειγμα, την
διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού δικτύου, την ικανότητα πλοήγησης
διαμέσου του δικτύου ή την ικανότητα επαφής με άλλους πράκτορες.
Ο προσανατολισμός στον στόχο και σε πιο περιορισμένο βαθμό η
ικανότητα μάθησης, αποτελούν επίσης προϋποθέσεις για μια πραγματική
αυτόνομη συμπεριφορά. Τελικά όμως σε πολλές περιπτώσεις είναι ο
χρήστης που θα καθορίσει την τελική αυτονομία του πράκτορα. Για
παράδειγμα οι πράκτορες αγορών έχουν την δυνατότητα όχι μόνο να
βρίσκουν το απαιτούμενο αντικείμενου αλλά και να το αγοράζουν. Όμως ο
τελικός χρήστης θα θέλει φυσιολογικά να αναλάβει αυτός την αγορά και γι’
αυτό διατάζει τον πράκτορα να μην κάνει αγορές χωρίς να του το αναφέρει
πριν.
Είναι σαφές λοιπόν ότι ο πράκτορας θα πρέπει να λειτουργεί πάντα για
λογαριασμό του χρήστη του - είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε κάποιος
άλλος πράκτορας - και οι ενέργειες του θα πρέπει να συμφωνούν με τις
ενέργειες που θα έκανε και ο ίδιος ο χρήστης [Ελευθεριάδης 2000].
Η δυνατότητα μεταφοράς / Mobility
Η δυνατότητα μεταφοράς περιγράφει την ικανότητα του πράκτορα να
πλοηγείται μέσα σε ηλεκτρονικά επικοινωνιακά δίκτυα. Οι mobile πράκτορες
είναι ικανοί να περιπλανιούνται από τον έναν υπολογιστή στον άλλον.
Αντίθετα οι στατικοί (stationary) πράκτορες είναι περιορισμένοι σε έναν
υπολογιστή. Παρόλο που μπορεί να είναι ικανοί να αποστέλλουν μηνύματα
με τη χρήση του υπάρχοντος δικτύου ή να επικοινωνούν με άλλους
πράκτορες, δεν μπορούν από μόνοι τους να κινούνται σε αυτό.
___________________________________________________________________
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Οι mobile πράκτορες υψώνουν το πήχη του δικτυακού περιβάλλοντος και
ανασύρουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με θέματα ασφάλειας, προστασίας
δεδομένων και διαχείρισης. Κάθε αλληλοσχετιζόμενος υπολογιστής θα
πρέπει να είναι ικανός να ετοιμάζει και να στέλνει mobile πράκτορες σε
άλλους υπολογιστές και ταυτόχρονα να λαμβάνει, πιστοποιεί και εκτελεί
πράκτορες. Η ιδιότητα αυτή κάνει εμφανή τα σημαντικά πλεονεκτήματα των
ευφυών πρακτόρων. Για παράδειγμα μειώνει το φόρτο δικτύου, αφού ένας
mobile πράκτορας δεν απαιτείται να συγκεντρώνει την πληροφορία που
χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, με την αποστολή
ακολουθίας μηνυμάτων διαμέσου του δικτύου. Μπορεί αντίθετα να πάει στον
υπολογιστή ή στους πράκτορες με την απαιτούμενη πληροφορία, που
απαιτεί μία μόνο φόρτωση του δικτύου, και μετά να εκτελέσει όλα τα
καθήκοντα τοπικά στον υπολογιστή στόχο.
Αν ιδιότητα της αυτονομίας, που περιγράφηκε προηγούμενα στο κείμενο,
συνδυαστεί με την ιδιότητα του mobility, παρέχει στον πράκτορα με ένα
ακόμα πλεονέκτημα. Εάν ένας πράκτορας δρα αυτόνομα, ο χρήστης του δεν
απαιτείται να διατηρεί μια συνεχή σύνδεση δικτύου. Ο χρήστης μπορεί να
παρέχει τον πράκτορα με κάποιο καθήκον, να τον αποστείλει στο δίκτυο και
μετά να αφαιρέσει την σύνδεση του δικτύου. Όταν ο πράκτορας επιτύχει τα
επιδιωκόμενα

αποτελέσματα

αυτόματα

μπορεί

να

τα

αναφέρει

δημιουργώντας μια νέα δικτύου ή περιμένοντας πότε θα επανασυνδεθεί ο
χρήστης. Έτσι μειώνονται τα τέλη σύνδεσης του χρήστη. Επιπλέον οι
πράκτορες μπορούν να πάνε σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης,
γνωστά και ως agencies, όπου μπορούν να συναντήσουν άλλους
πράκτορες με παρόμοια ενδιαφέροντα και στη συνέχεια να συνομιλήσουν ή
να διαπραγματευτούν με αυτούς.
Επικοινωνία / Συνεργασία
Ο πράκτορας συχνά απαιτείται να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Οι χρήστες κυρίως, άλλοι πράκτορες
και τυχαίες πληροφοριακές πηγές ανήκουν σε αυτό το περιβάλλον. Δύο
συμπληρωματικές ιδιότητες πρέπει να διαφοροποιηθούν σαν μέρος της
αλληλεπίδρασης: η επικοινωνία και η συνεργασία. Ένας πράκτορας μπορεί
να χρησιμοποιήσει την ικανότητα επικοινωνίας για να έρθει σε επαφή με το
περιβάλλον του. Μια γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων που παρέχει ένα
τυποποιημένο πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφορίας μπορεί να
επιτρέψει στους πράκτορες να επικοινωνήσουν. Σε κάθε πράκτορα
___________________________________________________________________
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ερωτήσεων

που

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσει με άλλους πράκτορες και από τους
οποίους λαμβάνει προκαθορισμένο σύνολο αντιδράσεων (responses).
Ο παραπάνω μηχανισμός επικοινωνίας είναι κατάλληλος μόνο για απλά
συστήματα πρακτόρων και για την επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων και
πληροφοριακών πηγών. Στην περίπτωση όμως που κάποιοι πράκτορες
συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου απαιτείται μια πιο
εκτεταμένη ιδιότητα, αυτή της συνεργασίας, για την επαύξηση της
δυνατότητας επικοινωνίας. Η συνεργασία πολλών πρακτόρων επιλύει τα
προβλήματα γρηγορότερα και με καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους
απλούς πράκτορες. Κάθε πράκτορας ωφελείται από τη συνεργασία αφού οι
δικοί του στόχοι μπορεί και να επιλυθούν εξ’ ολοκλήρου και από άλλους
πράκτορες. Για την ύπαρξη αυτής της συνεργασίας απαιτείται μια
επαυξημένη γλώσσα επικοινωνίας, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή στόχων
προτιμήσεων και γνώσης μεταξύ των πρακτόρων. Στο παράρτημα Β γίνεται
περιεκτική αναφορά στις διαθέσιμες γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων.
Χαρακτήρας
Είναι πολλές φορές επιθυμητό ένας πράκτορας να επιδεικνύει μια
εξωτερική συμπεριφορά που προσομοιώνει αυτή του ανθρώπου. Για
παράδειγμα εάν ένας πράκτορας εμφανίζεται στους χρήστες του σαν ένα
ιδεατό πρόσωπο (virtual person), τότε θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα
ανθρώπινα χαρακτηριστικά ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Είναι
σημαντικό οι πράκτορες που αλληλεπιδρούν συχνά με τους ανθρώπους να
επιδεικνύουν συναισθηματικές καταστάσεις, όπως χαρά, λύπη, σύγχυση.
Επειδή παρεξηγήσεις μπορεί εύκολα να συμβούν ένας πράκτορας χωρίς
συναίσθημα δεν μπορεί να αναπαραστήσει ρεαλιστικά πολλές καταστάσεις
και αποτελέσματα. Οι συναισθηματικές καταστάσεις παίζουν κεντρικό ρόλο
ιδιαίτερα στη περιοχή της διασκέδασης όπου συχνά οι πράκτορες παίρνουν
την εξωτερική μορφή ενός ιδεατού τρισδιάστατου προσώπου. Μόνο με τη
βοήθειά τους μπορεί η πραγματική ταυτότητα του πράκτορα, δηλαδή το
πρόγραμμα λογισμικού, να παραμείνει κρυμμένο από τον χρήστη.

Αν τα παραπάνω χαρακτηριστικά συγκριθούν με κάθε

υπάρχουσα

πραγματική εφαρμογή πράκτορα είναι προφανές ότι ελάχιστοι, ίσως
πραγματικά

κανένας

πράκτορας,

έχουν

την

πλειοψηφία

των
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προαναφερθέντων ιδιοτήτων. Σχεδόν όλες οι περιοχές βρίσκονται στην
απαρχή των εξελίξεων. Συγκεκριμένα οι τρέχουσες ανακαλύψεις για την
δυνατότητα εκτέλεσης ευφυών πράξεων και την ανάπτυξη ανθρωπίνων
χαρακτηριστικών βρίσκονται μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο.

1.4

Πεδία Επιρροής

Από τον ορισμό ακόμα των ευφυών πρακτόρων είχε γίνει εμφανές ότι οι
επιρροές

των

διάφορων

ερευνητικών

πεδίων

και

κατευθύνσεων

αντικατοπτρίζονται στην ανάπτυξη ενός πράκτορα. Η παρακάτω εικόνα δίνει
έμφαση στο γεγονός αυτό συγκρίνοντας τα πεδία επιρροής με τα
χαρακτηριστικά που αναθέτονται σε έναν πράκτορα.

Θεωρία Αποφάσεων

Τεχνητή Νοημοσύνη
Δυνατότητα
Μάθησης

Επικοινωνία δικτύων

Αυτονομία

Δυνατότητα
Μεταφοράς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επικοινωνία

Αντιδραστικότητα

Χαρακτήρας
Συνεργασία
Ψυχολογία

Κατανεμημένη Τεχνητή
Νοημοσύνη

Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς ότι σχεδόν κάθε ιδιότητα σχετίζεται
με

διαφορετικό

επιστημονικό

πεδίο.

Η

αντιδραστικότητα,

ο

προσανατολισμός στόχου και η δυνατότητα μάθησης είναι κλασσικές
περιοχές μάθησης της τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που τα αποτελέσματα
της

θεωρίας

ελέγχου

παίζουν

σημαντικό

στην

ιδιότητα

της

αντιδραστικότητας. Η κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη ασχολείται κυρίως
με ερωτήματα επικοινωνίας και συνεργασίας σε περιβάλλοντα πολλαπλών
πρακτόρων. Τα επιτεύγματα στο πεδίο των κατανεμημένων δικτύων και στα
___________________________________________________________________
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συστήματα επικοινωνίας παρέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για τις
ικανότητες mobility και επικοινωνίας των πρακτόρων. Η θεωρία αποφάσεων
κάνει πραγματικότητα τη δυνατότητα αυτόνομης δράσης των πρακτόρων,
γιατί του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει ανεξάρτητες αποφάσεις. Η
ψυχολογία ασχολείται με τον χαρακτήρα του πράκτορα και σε μικρότερο
βαθμό με την αντιδραστικότητά του.

1.5

Κατηγοριοποίηση

Αφού έχουν οριστεί οι ευφυείς πράκτορες και έχει γίνει συζήτηση γύρω
από τα χαρακτηριστικά ακολουθεί η κατηγοριοποίηση τους. Μια χρήσιμη
κατηγοριοποίηση θα πρέπει να έχει σαν στόχο την κατηγοριοποίηση των
υπαρχόντων συστημάτων με ένα πρωτυποποιημένο σχήμα. Μια καλή
επιλογή θα ήταν η χρήση των χαρακτηριστικών όπως αυτά ορίστηκαν σε
προηγούμενη ενότητα.

Για την κατηγοριοποίηση έχουν επιλεγεί τρία

κριτήρια, τα οποία είναι ικανά να περιγράψουν τωρινά και μελλοντικά
συστήματα ευφυών πρακτόρων.
Τα συστήματα των ευφυών πρακτόρων, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήμα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τα τρία κριτήρια
: ευφυία (intelligence), δυνατότητα μεταφοράς (mobility) και ο αριθμός των
πρακτόρων που υποστηρίζουν.
Για λόγους απλότητας χρησιμοποιούνται οι όροι απλός και πολύπλοκος
πράκτορας για την περιγραφή του βαθμού της ευφυΐας. Οι απλοί πράκτορες
έχουν περιορισμένο βαθμό ευφυίας, ενώ πολύπλοκα συστήματα διαθέτουν
συμπεριφορά υψηλής ευφυίας.
Όσον αφορά το κριτήριο της δυνατότητας μεταφοράς διακρίνονται δύο
τύποι πρακτόρων : τα μεταφερόμενα προγράμματα (scripts) και τα
μεταφερόμενα αντικείμενα (objects). Τα μεταφερόμενα προγράμματα
στέλνονται σε κάποιον άλλο υπολογιστή πριν την εκτέλεση του. Σε
αντιδιαστολή τα μεταφερόμενα αντικείμενα μπορούν να μεταφερθούν σε
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. Ασφαλώς τα
μεταφερόμενα αντικείμενα έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από τα συστήματα
στα οποία μετακινούνται.
Για το τρίτο κριτήριο η διαφοροποίηση γίνεται ανάμεσα σε ατομικούς και
συστήματα πολλών πρακτόρων. Οι απλοί πράκτορες μετακινούνται σε
περιβάλλοντα που δεν περιέχουν άλλους πράκτορες. Πιο σωστά, δεν
διαθέτουν την ικανότητα να επικοινωνήσουν με άλλους πράκτορες, ακόμα
___________________________________________________________________
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και αν αυτοί υπάρχουν στο περιβάλλον. Οι απλοί πράκτορες επικοινωνούν
μόνο με τους χρήστες και άλλες πληροφοριακές πηγές, όπως βάσεις
δεδομένων. Σε αντίθεση τα συστήματα πολλών πρακτόρων, αποτελούνται
από πράκτορες που επικοινωνούν ή και συνεργάζονται μεταξύ τους.
Όλα τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης ενότητας μπορούν να
αποδοθούν σε κάποιο /α από τα παραπάνω κριτήρια. Η αντιδραστικότητα,
ο προσανατολισμός στόχου, η δυνατότητα μάθησης και ο χαρακτήρας είναι
ιδιότητες που καθορίζουν σημαντικά την ευφυία ενός πράκτορα. Η
επικοινωνία είναι απαραίτητη τόσο στους απλούς πράκτορες αλλά και στα
συστήματα πολλών πρακτόρων και επομένως μπορεί να αποδοθεί στο
κριτήριο του αριθμού των πρακτόρων. Η ικανότητα συνεργασίας επιδρά
τόσο στην ευφυία όσο και στον αριθμό των πρακτόρων. Η αυτόνομη
συμπεριφορά επηρεάζει και την ευφυία και την δυνατότητα μεταφοράς ενός
πράκτορα.

1.6

Γλώσσες και εργαλεία συγγραφής πρακτόρων

1.6.1

Εισαγωγή

Μια γλώσσα πρακτόρων είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή και υλοποίηση ευφυών πρακτόρων
λογισμικού. Η επιλογή της γλώσσας έχει σοβαρό αντίκρισμα στην
αρχιτεκτονική πράκτορα που θα παραχθεί. Καμιά από τις υπάρχουσες
γλώσσες

δεν

παρέχει

πλήρη

λειτουργικότητα

για

την

ανάπτυξη

αποτελεσματικών πρακτόρων. Επιπλέον οι ιδιαιτερότητες κάθε γλώσσας
επηρεάζουν και τα πεδία χρήσης των πρακτόρων.
Για την ανάπτυξη συστημάτων πρακτόρων υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις
σε σχέση με τις γλώσσες προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν. Τα
συμπεράσματα της βιβλιογραφίας [Hohl 1995], [Knabe 1996] καταλήγουν σε
κάποιες κεντρικές απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια:
• Δυνατότητες Επικοινωνίας. Μια γλώσσα πρακτόρων πρέπει να
περιέχει δομές με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν modules 1
επικοινωνίας. Τα modules αυτά σχετίζονται με την επικοινωνία
πρακτόρων μεταξύ τους και τη δυνατότητα του πράκτορα να δρα
στο δικτυακό περιβάλλον.

1

Η συγκεκριμένη λέξη αναφέρεται στην επιστήμη των υπολογιστών σε μεγάλα

ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα που επιτελούν μια λειτουργία.
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πλατφόρμας.

Οι

πράκτορες

λειτουργούν

σε

διαφορετικά περιβάλλοντα υλισμικού και λογισμικού και αυτό
συμβαίνει κυρίως σε μετακινούμενους πράκτορες που δρουν σε
δίκτυα ετερογενών υπολογιστών όπως το σημερινό διαδίκτυο. Το
ζητούμενο

είναι

η

λειτουργικότητα

του

πράκτορα

να

μην

επηρεάζεται από τη πλατφόρμα στην οποία βρίσκεται κάθε φορά.
Για αυτούς τους λόγους η γλώσσα πρακτόρων πρέπει να έχει
υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας από τις διάφορες πλατφόρμες
λογισμικού και υλισμικού που χρησιμοποιούνται.
• Αντικειμενοστραφικότητα 2.

Επειδή

οι

πράκτορες

είναι

αντικείμενα, μια γλώσσα πρακτόρων θα πρέπει να υποστηρίζει το
αντικειμενοστραφές μοντέλο προγραμματισμού.
• Ασφάλεια. Το πρόβλημα της ασφάλειας εγείρεται στο πρακτικό
σχεδιασμό ενός συστήματος πρακτόρων. Το πρόβλημα γίνεται
σημαντικότερο με τη χρήση μετακινούμενων πρακτόρων. Συνεπώς
για τη παροχή υψηλού βαθμού ασφάλειας οι γλώσσες θα πρέπει
να παρέχουν μοντέλα ασφάλειας.
• Διαχείριση κώδικα. Πολλές εφαρμογές απαιτούν τη διαχείριση του
κώδικα ενός πράκτορα. Επίσης πολλές φορές η μεταφορά του
κώδικα μέσω του διαδικτύου είναι απαραίτητη. Η γλώσσα
πρακτόρων λοιπόν θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει και να εκτελεί
κώδικα από άλλες εφαρμογές.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των
δημοφιλέστερων γλωσσών πρακτόρων με βάση τη βιβλιογραφία. Οι
γλώσσες αυτές αποτελούν ως επί των πλείστων τη βάση για την ανάπτυξη
εργαλείων συγγραφής πρακτόρων. Στο παράρτημα Δ παρατίθεται μια λίστα
με τα διαθέσιμα συστήματα συγγραφής πρακτόρων.
1.6.2

Telescript

Η τεχνολογία Telescript αποτελεί μία από τις πρώτες εμπορικές
πλατφόρμες

για

την

κατασκευή

συστημάτων

πρακτόρων.

Αρχικά

κατασκευάστηκε για δομές ηλεκτρονικών καταστημάτων βασισμένα σε
πράκτορες, αλλά έγινε χρήσιμη τελικά για ευρύ φάσμα παραδειγμάτων. Σαν
γλώσσα περικλείει στη δομή της κριτήρια, όπως αντικειμενοστραφικότητα,
2

Μετάφραση του αγγλικού όρου Object-oriedness
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ικανότητα μεταφοράς κώδικα και δυνατότητες επικοινωνίας, και αυξημένες
δυνατότητες ασφάλειας.
Η τεχνολογία Telescript βασίζεται σε μια σειρά από γενικές ιδέες, που της
εξασφαλίζουν καθολική αποδοχή :
• Μέρη. Η τεχνολογία κάνει χρήση της ιδέας των μερών, που λογικά
δομούν την αρχιτεκτονική ενός δικτύου. Ένα μέρος ορίζεται σαν
μια

μονάδα

που

παρέχει

συγκεκριμένη

υπηρεσία.

Κάθε

υπολογιστής ενός δικτύου μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα μέρη.
Για παράδειγμα κάθε έμπορος έχει το δικό του μέρος σε ένα
υπολογιστή που παρέχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα μέρη
χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποστολή και λήψη των
πρακτόρων [White 1996].
• Οι πράκτορες. Πράκτορες ανατίθενται σε κάθε μέρος. Οι
πράκτορες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται από μέρη σε
μέρη κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα
μέρη. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργασίας, οι πράκτορες
επισκέπτονται αρκετά μέρη.
• Ταξίδι. Κάθε πράκτορας καθορίζει πότε και με ποια σειρά
επισκέπτεται κάθε μέρος, κάνοντας χρήση της εντολής Go της
Telescript. Ταυτόχρονα διαθέτει το αποκαλούμενο εισιτήριο, στο
οποίο περιέχονται πληροφορίες και παράμετροι για τη διαδρομή
που ακολουθεί. Το ταξίδι το υλοποιεί η Telescript engine από
τεχνικής πλευράς, επομένως ο πράκτορας δεν ασχολείται με το
πως θα μετακινείται από μέρος σε μέρος.
• Συναντήσεις. Όταν δύο πράκτορες θέλουν να αποκτήσουν επαφή
σε ένα μέρος, κάνουν χρήση της εντολής Meet καθορίζοντας και
τις ανάλογες παραμέτρους. Συνήθως οι συναντήσεις αφορούν τους
στατικούς πράκτορες ενός μέρους και τους μετακινούμενους
πράκτορες που θέλουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του
εκάστοτε μέρους.
• Συνδέσεις. Οι συνδέσεις είναι η επικοινωνία πρακτόρων που δεν
βρίσκονται στο ίδιο μέρος. Αφορούν πράκτορες που ανήκουν στον
ίδιο χρήστη και ο ένας είναι μετακινούμενος που θέλει να
επικοινωνήσει με το χρήστη του. Αντί λοιπόν να επιστρέψει στη
βάση του κάνει χρήση της εντολής Connect και συνδέεται μέσω
δικτύου με το στατικό πράκτορα του μέρους στο οποίο ανήκει.
___________________________________________________________________
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Ταξίδι

Αρχή

Συνάντηση
Σύνδεση
Πράκτορας

Πράκτορας

Υπολογιστής Α

Πράκτορας

Πράκτορας

Υπολογιστής Β

• Οι αρχές. Οι αρχές αποτελούν την ταυτότητα του χρήστη ενός
πράκτορα όπως αυτή αποδεικνύεται από μια υπογραφή ή ένα
πιστοποιητικό. Οι αρχές καθορίζουν και αν το σύστημα θα
επιτρέψει

στο

πράκτορα

να

επιτελέσει

μια

συγκεκριμένη

λειτουργία, για παράδειγμα να επισκεφτεί ένα μέρος.. Η εντολή
που συνδέεται με τις αρχές είναι η Name.
• Άδειες. Οι αρχές χρησιμοποιούν τις άδειες

για να ορίσουν

συγκεκριμένα δικαιώματα στους πράκτορες ή τα μέρη. Για
παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί να αναθέσει στους πράκτορες
του την άδεια να επισκεφτούν ένα μέρος, ξοδεύοντας ένα μέγιστο
ποσό χ. Στη πράξη κάθε πράκτορας έχει τη κάθε στιγμή τρία
σύνολα αδειών – αρχές, μέρη, άδειες, που ελέγχονται πριν από
κάθε ενέργεια του.
Όλες οι παραπάνω ιδέες γίνονται πραγματικότητα από την Telescript
engine, η οποία αποτελεί το λογισμικό βάσης και παρέχει τη πρωταρχική
λειτουργικότητα. Κάθε υπολογιστής στο σύστημα Telescript πρέπει να
διαθέτει αυτή τη μηχανή.
1.6.3
Η

Java
γλώσσα

προγραμματισμού

Java,

προϊόν

της

εταιρείας

SUN

Microsystems, βασίζεται σε δύο ιδέες που τη καθιστούν κατάλληλη για την
ανάπτυξη ευφυών πρακτόρων. Συγκεκριμένα πρόκειται για γλώσσα
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προσανατολισμένη για δικτυακή χρήση και ταυτόχρονα είναι ανεξάρτητη
πλατφόρμας.
Η Java, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού,
δεν μετατρέπει τον πηγαίο κώδικα σε δυαδικό μηχανής 3, αλλά στον
αποκαλούμενο Java byte-code. Ο byte-code είναι ανεξάρτητος πλατφόρμας
και μπορεί να εκτελεστεί χωρίς μετατροπή σε όλες τις πλατφόρμες που
υποστηρίζουν Java. Ένας Java interpreter, με την ονομασία Java Virtual
Machine,

κατασκευασμένος

για

τη

συγκεκριμένη

πλατφόρμα

χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την εκτέλεση του byte-code στο μηχάνημα
προορισμού.
Η Java είναι αντικειμενοστραφής γλώσσα και τα αντικείμενα τα οποία
παράγονται

κάθε

φορά

μπορούν

να

μετακινούνται

αλλά

και

να

προσπελαύνονται σε /από άλλους υπολογιστές. Το χαρακτηριστικό αυτό
είναι σημαντικό για την κατασκευή πρακτόρων. Σημαντικό ρόλο στη
παραπάνω λειτουργικότητα παίζει η διαδικασία με το όνομα Object
Serialization. Σύμφωνα με αυτή κάθε αντικείμενο που πρέπει να μετακινηθεί
μετατρέπεται πρώτα σε σειριακό συρμό δεδομένων, κατόπιν μεταφέρεται
στο δίκτυο και τέλος ανακατασκευάζεται στον προορισμό.
Η Java αποτελεί τη βάση για πολλά συστήματα κατασκευής πρακτόρων,
μερικά από τα οποία αποτελούν και τα πιο δημοφιλή. Θεωρείται μάλιστα
από τους ειδικούς του χώρου, το μέλλον για τις εφαρμογές δικτύου και όχι
μόνο στο τομέα των ευφυών πρακτόρων.
1.6.4

Agent Tcl

H Agent Tcl αποτελεί μια πρόταση για την ανάπτυξη μετακινούμενων
πρακτόρων, με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Tcl. H Agent Tcl
δημιουργήθηκε ώστε να παρέχει [Gray 1996]:
• Μια απλή script γλώσσα σαν κεντρική γλώσσα πρακτόρων.
• Συναρτήσεις για την διάφανη επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων.
• Συναρτήσεις που επιτρέπουν πράκτορες με μια εντολή να
μεταναστεύουν από έναν υπολογιστή σε άλλον.
• Μηχανισμούς ασφάλειας σε ένα σύστημα πρακτόρων.
Η βασική αρχιτεκτονική της γλώσσας αυτής αποτελείται από τέσσερα
επίπεδα:
3

Δυαδικό κώδικα που σχετίζεται με το λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι

εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
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• Το κατώτερο επίπεδο παρέχει διεπιφάνειες για όλα τα πρωτόκολλα
επικοινωνίας που υποστηρίζονται.
• Το δεύτερο επίπεδο είναι ο Server Engine. Η μηχανή αυτή πρέπει
να είναι εγκατεστημένη σε όλα τα μηχανήματα και υλοποιεί τα
κεντρικά

καθήκοντα

εισερχόμενους

διαχείρισης

πράκτορες,

των

πρακτόρων.

αποστέλλει

Λαμβάνει

πράκτορες

σε

εξυπηρετητές, επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων κ.α.
• Το τρίτο επίπεδο της αρχιτεκτονικής το σχηματίζουν οι interpreters
των υποστηριζόμενων γλωσσών προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα
έχει το δικό της interpreter.
• Το ανώτατο επίπεδο το αποτελούν οι πράκτορες. Όποιες
υπηρεσίες δεν παρέχονται από το Server Engine πρέπει να
υλοποιούνται μέσα στους πράκτορες. Αυτές περιλαμβάνουν
στρατηγικές συνεργασίας και επικοινωνίας, καθορισμό στόχου,
σχεδιασμό και προγραμματισμό ενεργειών.

1.7

Οικονομικές Δυνατότητες

Η χρήση των ευφυών πρακτόρων παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές
δυνατότητες τόσο για τους χρήστες όσο και για την πλευρά των χρηστών.
Βέβαια οι δυνατότητες αυτές ακόμα δεν μπορούν να αποδειχτούν με
οικονομικά μεγέθη, αλλά αποτελούν προβλέψεις.
1.7.1

Δυνατότητες από την πλευρά των χρηστών

Οι ευφυείς πράκτορες κατασκευάζονται με σκοπό την εξυπηρέτηση των
χρηστών. Είναι λοιπόν επόμενο, ότι η μελλοντική τους χρήση σαν εργαλείο
της πληροφοριακής κοινωνίας

θα εξαρτηθεί άμεσα από την ύπαρξη

μετρήσιμων οφελών για τους χρήστες.
•

Βελτίωση της αποδοτικότητας. Σκοπός πολλών συστημάτων
ευφυών πρακτόρων είναι η αποδοτικότητα χρήσης του διαδικτύου.
Ο χρήστης αντί να πηγαίνει από τοποθεσία σε τοποθεσία στο
διαδίκτυο, ξοδεύοντας σεβαστή ποσότητα χρόνου, πληροφορεί τον
πράκτορα για τις επιθυμίες του και στη συνέχεια ο πράκτορας
επιλύει το πρόβλημα ανεξάρτητα. Οι μελέτες δείχνουν ότι η χρήση
των υπαρχόντων συστημάτων πράγματι ελαττώνει το χρόνο
απόκτησης της πληροφορίας, ενώ παράλληλα η μη επιθυμητή
πληροφορία μειώνεται σημαντικά.
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αποτελεσματικότητας.

Η

αποτελεσματικότητα

σχετίζεται με την προσπάθεια που καταναλώνει ο χρήστης να βρει
την απαιτούμενη πληροφορία. Το διαδίκτυο τη στιγμή αυτή
φιλοξενεί τεράστιες ποσότητες πληροφορίας και είναι βέβαιο ότι
ακόμα και έμπειροι χρήστες δυσκολεύονται στην ανεύρεση
πληροφοριών. Ο ρόλος του πράκτορα είναι να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα της χρήσης του διαδικτύου, με το να είναι
προγραμματισμένος να περιλαμβάνει όσο το δυνατό μεγαλύτερο
πλήθος πηγών πληροφόρησης.
•

Αύξηση της ολοκλήρωσης της πληροφορίας. Οι ευφυείς πράκτορες
συντελούν

στην

συγκεκριμένη

απόκτηση

πληροφορία,

ολοκληρωμένης
συγκρίνοντας

εικόνας

πληροφορία

για
από

διαφορετικές πηγές. Για παράδειγμα ο πράκτορας μπορεί να
αναζητεί

ένα

προϊόν

σε

διάφορους

δικτυακούς

τόπους,

παρουσιάζοντας πληροφορία για την τιμή του στο χρήστη. Ο
χρήστης λοιπόν έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το προϊόν και
μπορεί να κάνει την βέλτιστη επιλογή.
1.7.2

Δυνατότητες από την πλευρά των επιχειρήσεων

Η περιοχή των ευφυών πρακτόρων αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα νέο
πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που υπόσχεται μεγάλους ρυθμούς
ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η αγγλική εταιρεία συμβούλων OVUM
έφτασε στα ακόλουθα συμπεράσματα : προβλέπει ότι οι πωλήσεις ευφυών
πρακτόρων από 360 εκατομμύρια $ το 1998, θα αγγίξουν το 2006 τα 4,6
δισεκατομμύρια $. Προβλέπει επίσης ότι τα ποσά αυτά θα αποτελούν το 5%
των συνολικών πωλήσεων μέσω του διαδικτύου.
Παρατηρεί κάποιος λοιπόν ότι τα νούμερα από οικονομικής απόψεως
είναι ενθαρρυντικά. Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς και τη φύση
του διαδικτύου. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που
αναπτύσσεται με δαιμονιώδεις ρυθμούς και επομένως δεν μπορεί να είναι
κανείς σίγουρος για την τελική επιτυχία των ευφυών πρακτόρων στην
αγορά.
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Εφαρμογές

2.1

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια πρώτη κατηγοριοποίηση των
εφαρμογών των ευφυών πρακτόρων όπως αυτή προκύπτει από την
βιβλιογραφία. Για κάθε ξεχωριστή περιοχή εφαρμογών, παρουσιάζεται μια
εισαγωγή στη περιοχή, με τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας και στη
συνέχεια ένας κατάλογος τρεχουσών εφαρμογών. Όπου είναι δυνατό γίνεται
παρουσίαση των ιδεών και της γενικής αρχιτεκτονικής των εφαρμογών κάθε
περιοχής. Οι πρώτες κατηγορίες εφαρμογών αφορούν ευφυείς πράκτορες
που δεν σχετίζονται με το διαδίκτυο.
Σε αυτό το κεφάλαιο δεν περιγράφονται εκτενώς οι εφαρμογές που
αφορούν το πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

2.2 Ιοί και Worms
2.2.1

Εισαγωγή

Οι ιοί και τα worms ανήκουν στη κατηγορία των πρακτόρων που
θεωρούνται επιβλαβείς στην ανθρώπινη κοινωνία. Πρόκειται για δύο
διαφορετικές οντότητες που συχνά συγχέονται μεταξύ τους γιατί οι
υπολογιστές που μολύνονται από αυτούς συχνά παρουσιάζουν τα ίδια
συμπτώματα. Παραδείγματα της δράσης τους περιλαμβάνουν ύποπτες
δραστηριότητες δικτύου, διεφθαρμένα αρχεία δεδομένων και προγραμμάτων
και αρκετά συχνά την εμφάνιση μηνυμάτων που διατρανώνουν τη
«καταστροφή» του υπολογιστικού συστήματος.
2.2.2

Ιδέες και αρχιτεκτονική

Τόσο οι

ιοί, όσο και τα worms πρόκειται για προγράμματα που

αναπαράγονται. Σε αντίθεση όμως με ένα worm, ο ιός δεν είναι ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα τμήμα προγράμματος που
πρέπει να μολύνει ένα υπολογιστή για να μπορέσει να μεταδοθεί και να
επιζήσει.
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Worms
Το worm είναι ένα πρόγραμμα που διαδίδει τον εαυτό του κατά μήκος
του δικτύου, κάνοντας χρήση των πόρων ενός υπολογιστή για να επιτεθεί σε
άλλους. Διαδίδεται κάνοντας αντίγραφα του εαυτού του σε άλλους
υπολογιστές. Τα worms

είναι σχεδιασμένα να πραγματοποιούν κάποιου

τύπου παράνομης δραστηριότητας και το συνηθέστερο σύμπτωμα της
χρήσης του αποτελεί η υπερφόρτωση του δικτύου. Δεν κάνουν απαραίτητα
πραγματική ζημιά στον υπολογιστή ή στα δεδομένα.
Η μέθοδος επίθεσής τους βασίζεται στον εντοπισμό host υπολογιστών
και λογαριασμών και στη συνέχεια στην ανακάλυψη προβλημάτων
ασφάλειας σε απομακρυσμένα συστήματα στα οποία μεταφέρουν ένα
αντίγραφο του worm και το εκτελούν.
Ιοί
Οι ιοί συναντούνται σε πολύ μεγαλύτερο πλήθος από τα worms.
Μεταφέρονται σε αποθηκευτικές συσκευές όπως δισκέτες, σκληροί δίσκοι
και μαγνητικές ταινίες. Δύο είναι οι κυριότεροι τύποι ιών :
Η πρώτη κατηγορία ιών , οι boot-sector infectors, μολύνουν εκτελέσιμο
κώδικα που βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές συστήματος ενός δίσκου
που δεν είναι συνήθη αρχεία, όπως το master boot record στους σκληρούς
δίσκους ή το Dos boot sector στις δισκέτες Ενεργοποιούνται με την εκκίνηση
του υπολογιστή από τη μολυσμένη δισκέτα.
Η δεύτερη κατηγορία ιών, οι file infectors, επισυνάπτουν τον εαυτό τους
σε συνηθισμένα προγράμματα, συνήθως σε αρχεία με καταλήξεις COM και
EXE, αλλά και σε άλλα που μπορεί να γίνουν εκτελέσιμα. Η ενεργοποίηση
τους γίνεται είτε άμεσα από το χρήστη ή έμμεσα από το σύστημα που
εκτελεί κώδικα ενός καθήκοντος διαχείρισης υποβάθρου [SHF 1990].
Τα κυριότερα συμπτώματα της λειτουργίας ενός ιού περιλαμβάνουν,
αλλαγές

στα

περιεχόμενα

και

τα

μεγέθη

αρχείων,

καταστροφή

προγραμμάτων, λανθασμένη συμπεριφορά συστήματος κ.α.
Στις μέρες μας που η διάδοση του διαδικτύου είναι ραγδαία, ο κύριος
τρόπος μετάδοσης των ιών είναι μέσω αυτού. Οι περισσότεροι από τους
ιούς που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ως επισυναπτόμενα
αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η εκτέλεση τους
συνήθως έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Ο μόνος τρόπος προφύλαξης
από τους ιούς παραμένουν τα αντιϊκά προγράμματα, που περιέχουν
πληροφορίες εξόντωσης τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τους πιο
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μπορεί κανείς να βρει στην τοποθεσία της εταιρείας

Symantec [Symantec URL].
2.2.3

Παραδείγματα

Το πρώτο worm δημιουργήθηκε στο κέντρο ερευνών της Xerox το 1982
και «μόλυνε» 100 υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου Ethernet [SH 1982]. Η
ιδιαιτερότητα αυτού του worm συνίστατο στην πραγματοποίηση χρήσιμων
και όχι επιβλαβών καθηκόντων, όπως η ειδοποίηση των χρηστών για
σημαντικά γεγονότα.
Η πρώτη απόπειρα προώθησης worm με σημαντικές συνέπειες
σημειώθηκε το 1987. Τότε ο το Christmas Tree worm διαδόθηκε σε ένα
δίκτυο υπερυπολογιστών της IBM. Το worm ήταν ένα ηλεκτρονικό
χριστουγεννιάτικο μήνυμα που περιείχε ένα πρόγραμμα που εμφάνιζε ένα
χριστουγεννιάτικο δέντρο στην οθόνη. Όμως ταυτόχρονα απέστελλε και τον
εαυτό του στην email λίστα του χρήστη. Το αποτέλεσμα ήταν η
υπερφόρτωση του δικτύου και τελικά το προσωρινό κλείσιμό του.
Όσον αφορά τους ιούς αυτοί πρωτοεμφανίστηκαν το 1981 σε διάφορα
δημοφιλή μοντέλα του υπολογιστή Apple II. Παραδείγματα αποτελούν οι
περιβόητοι

Cyberaids, Elk Cloner και Festering Hate. Με μια πρώτη

εκτίμηση ήδη το 1992 υπήρχαν 1800 ιοί σε προσωπικούς υπολογιστές. Ο
αριθμός αυτούς έφτασε τους 4000 το 1995 και στις μέρες μας κοντεύει τους
50000 [Symantec1 URL].
Ένας από τους πιο γνωστούς ιούς υπήρξε ο Friday the 13th Virus. Ο ιός
αυτός αντέγραφε για δύο μήνες τον εαυτό του σε προγράμματα
υπολογιστών σε πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Είχε σαν στόχο να σβήσει
όλα τα αρχεία την Παρασκευή, 13 Μαΐου 1988 – την 40η επέτειο από την
τελευταία φορά που αναγνωρίστηκε η Παλαιστίνη σαν ανεξάρτητο κράτος.
Τελικά ο ιός κατάφερε να επιβαρύνει τη λειτουργία του συστήματος κατά
πολύ και τελικά ανακαλύφτηκε πριν κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Βέβαια έκανε
αισθητή την παρουσία του και άλλες Παρασκευές και 13εις .
Στις μέρες που διανύουμε 4 ένας επικίνδυνος ιός εμφανίστηκε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομά του Navidad.exe και σαν αποτέλεσμα
έχει να καθιστά το λειτουργικό σύστημα άχρηστο [Navidad URL].
Μεταδίδεται σαν επισυναπτόμενο αρχείο σε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα

4

Νοέμβριος 2000
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ενός χρήστη που έχουν ήδη μια απλή επισύναψη και μόνο με το πρόγραμμα
Microsoft Outlook.

2.3

Πράκτορες λειτουργικών συστημάτων

2.3.1

Εισαγωγή

Οι πράκτορες λειτουργικών συστημάτων αποτελούν υποκατηγορία μιας
ευρύτερης ομάδας εφαρμογών με την ονομασία desktop πράκτορες
[Caglayan 1997]. Για λόγους οικονομίας κειμένου στην ενότητα αυτή θα
γίνει μια πρώτη αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά των desktop
πρακτόρων και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των πρακτόρων της ομώνυμης κατηγορίας.
Ένας desktop πράκτορας ζει στο εσωτερικό ενός προσωπικού
υπολογιστή ή ενός σταθμού εργασίας. Μιλώντας τυπικά, ένας desktop
πράκτορας είναι ένας πράκτορας λογισμικού που εκτελείται τοπικά είτε σε
ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστή 5 είτε στο λειτουργικό σύστημα ενός
σταθμού 6 εργασίας. Δύο είναι οι κύριες υποκατηγορίες Desktop πρακτόρων,
οι πράκτορες λειτουργικών συστημάτων και οι πράκτορες εφαρμογών οι
οποίοι περιγράφονται στην επόμενη ενότητα
Οι πράκτορες λειτουργικών συστημάτων αποτελούνται από:
• Έξυπνες βοηθητικές εφαρμογές. Οι έξυπνες βοηθητικές εφαρμογές
είναι

ικανές

να

παρακολουθούν

τα

γεγονότα

σε

επίπεδο

λειτουργικού συστήματος και να εκτελούν καθήκοντα συντήρησης
του λειτουργικού συστήματος σύμφωνα με ένα πρόγραμμα
καθορισμένο από το χρήστη. Για παράδειγμα ένας πράκτορας
συμπίεσης

δίσκου

μπορεί

να

προγραμματίζει

καθημερινές

συμπιέσεις δίσκου σε καθορισμένη χρονική στιγμή. Στις εφαρμογές
αυτές συμπεριλαμβάνονται και αυτές που είναι υπεύθυνες για την
ενεργοποίηση ή την εκκίνηση προγραμμάτων όταν συμβεί ένα
γεγονός, συνήθως η επίτευξη σύνδεσης με το διαδίκτυο.
• Πράκτορες διεπιφάνειας. Οι πράκτορες αυτοί αλληλεπιδρούν με τη
διεπιφάνεια

του

λειτουργικού

συστήματος

και

εκτελούν

λειτουργίες εκ μέρους του χρήστη. Το κύριο χαρακτηριστικό των

5

Windows 9x, Windows 2000, OS/2, MacOS

6

Windows NT, UNIX
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είναι

την

η

εκτέλεση

ύπαρξη

ενός

κάποιας

μηχανισμού

λειτουργίας,

σε

αντίδραση ενός γεγονότος του λειτουργικού συστήματος. Η ιδανική
κατάσταση συμβαίνει όταν ο παραπάνω μηχανισμός περιλαμβάνει
κάποιο μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων, που μπορεί να
διαχειρίζεται αναπάντεχα γεγονότα και να προσαρμόζει την
λειτουργία του για την εκπλήρωση του καθήκοντος που επιτελεί
Τα γεγονότα που διαχειρίζονται οι παραπάνω εφαρμογές περιλαμβάνουν
:
•

Συντήρηση του σκληρού δίσκου μέσω τακτικών ελέγχων.

•

Λειτουργίες διαχείρισης αρχείων, όπως αυτόματη συμπίεση και
διαγραφή αρχείων.

• Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων καθηκόντων χρήστη.
• Εγκατάσταση

της

διαμόρφωσης

του

υπολογιστή

μέσω

αλληλεπιδραστικής διαδικασίας.

2.3.2

Παραδείγματα

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση έξυπνης βοηθητικής εφαρμογής στο
λειτουργικό σύστημα Windows 98 είναι ο Maintenance Wizard. Η εφαρμογή
αυτή δουλεύει στο υπόβαθρο και ενεργοποιεί άλλες εφαρμογές σύμφωνα με
ένα

προκαθορισμένο

πρόγραμμα

από

το

χρήστη.

Στόχος

του

προγράμματος αυτού η καλύτερη λειτουργία του υπολογιστή. Οι τρεις
βασικές λειτουργίες που υποστηρίζει είναι:
• Έλεγχος του σκληρού δίσκου. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με
τη κλήση του προγράμματος Disk Defragmenter το οποίο ελέγχει
το σκληρό δίσκο για λάθη και αναδιατάσσει τα προγράμματα στο
σκληρό δίσκο.
• Ταχύτερη εκκίνηση των Windows. Ο χρήστης επιλέγει μέσω του
Maintenance Wizard

ποια προγράμματα θα ξεκινούν αυτόματα

κατά το ξεκίνημα των Windows.
• Έλεγχος των αρχείων. Ο πράκτορας χρησιμοποιεί το πρόγραμμα
ScanDisc το οποίο ελέγχει όλα τα αρχεία και καταλόγους για
πιθανά λάθη και φροντίζει για την αυτόματη διόρθωση τους.
• Αυτόματη διαγραφή των ανεπιθύμητων αρχείων. Η διαδικασία αυτή
γίνεται συνήθως για εξοικονόμηση χώρου στο σκληρό δίσκο και
επιτελείται από το πρόγραμμα Disk Cleanup. Αξίζει να σημειωθεί
___________________________________________________________________
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ότι και το ίδιο το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα δικό του πράκτορα,
ο οποίος ενεργοποιείται όταν οι σκληροί δίσκοι αγγίζουν τα όρια
πληρότητας.
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η λειτουργία του Maintenance Wizard.

Εικόνα

:

Συντήρηση

υπολογιστή στα Windows 98.

του

Εικόνα

:

Το

αυτόματο

πρόγραμμα ελέγχου σκληρού δίσκου
στα Windows 98.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πράκτορες του
προγράμματος Norton Antivirus 7, που ελέγχουν τα εισερχόμενα από το
διαδίκτυο δεδομένα για την ύπαρξη ιών. Οι πράκτορες αυτοί λειτουργούν
στο υπόβαθρο και ενημερώνουν τον χρήστη κάθε φορά που ανιχνεύουν
κάποιο ύποπτο αρχείο. Όπως και πολλοί άλλοι πράκτορες που σχετίζονται
με την ύπαρξη δικτύου βρίσκονται στην taskbar των windows.

Εικόνα : Το εικονίδιο του πράκτορα του Norton Antivirus στην taskbar των
windows

7

Το Norton Antivirus 2000 είναι ένα από τα δημοφιλέστερα προγράμματα για την

προφύλαξη υπολογιστών από την παρουσία ιών και άλλων επικίνδυνων
προγραμμάτων.
___________________________________________________________________

36

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Όσον αφορά τους πράκτορες διεπιφάνειας το παράδειγμα που
αναφέρεται συχνότερα στη βιβλιογραφία [Caglayan 1997] είναι αυτό του
Open Sesame, ενός πράκτορα διεπιφάνειας για περιβάλλοντα MacOS. Το
πρόγραμμα

παρατηρεί

τις

εργασίες

των

χρηστών,

μαθαίνει

τα

επαναλαμβανόμενα patterns δουλειάς του χρήστη και τα αυτοματοποιεί
παίρνοντας πρώτα την έγκριση του χρήστη. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να
μάθει γεγονότα που βασίζονται τόσο στο χρόνο, που επαναλαμβάνονται
δηλαδή σε συγκεκριμένο χρόνο, όσο και σε συμβάντα δηλαδή κάτι που κάνει
ο χρήστης σε σχέση με κάτι άλλο.

2.4

Πράκτορες εφαρμογών

2.4.1

Εισαγωγή

Οι πράκτορες εφαρμογών ανήκουν και αυτοί στην κατηγορία των desktop
πρακτόρων. Πρόκειται για εφαρμογές που λειτουργούν στο υπόβαθρο και
σκοπό έχουν να αυτοματοποιήσουν και να υποβοηθήσουν τη δουλειά του
χρήστη, δουλειά που σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή. Οι πράκτορες
εμφανίζονται είτε σε προκαθορισμένες στιγμές, είτε δρουν αυτόνομα και
αλληλεπιδρούν με το χρήστη όποτε το κρίνουν απαραίτητο.
Οι κυριότερες υποκατηγορίες εφαρμογών είναι:
•

Οι πράκτορες που προσφέρουν βοήθεια. Οι πράκτορες αυτοί
βρίσκονται συνέχεια στο υπόβαθρο όταν λειτουργεί μια εφαρμογή
και επεμβαίνουν όταν συμπεράνουν ότι ο χρήστης χρειάζεται
βοήθεια

•

Οι μάγοι 8. Οι μάγοι αποτελούν ένα σύστημα βοήθειας που
καθοδηγούν το χρήστη στην υλοποίηση κάποιας λειτουργίας
χρησιμοποιώντας μια μεταφορά διαλόγου. Ο μάγος συλλέγει
πληροφορία για ένα συγκεκριμένο καθήκον και τη χρησιμοποιεί
στη συνέχεια για να το υλοποιήσει. Σχεδόν όλες οι εφαρμογές που
κυκλοφορούν στις μέρες μας διαθέτουν και ένα τέτοιο μάγο. Οι
εφαρμογές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Είτε πρόκειται για
εφαρμογές εγκατάστασης νέων προγραμμάτων στον υπολογιστή
είτε πρόκειται για τους μάγους των εφαρμογών γραφείου της

8

Μετάφραση του αγγλικού όρου Wizards
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Microsoft 9 ή άλλων εταιρειών, όλες κάνουν χρήση της διαλογικής
μεταφοράς.

2.4.2

Παραδείγματα

Το πρώτο και γνωστότερο παράδειγμα που αναφέρει κάποιος σχετικά με
τους πράκτορες που προσφέρουν βοήθεια είναι οι πράκτορες της Microsoft.
Ακόμα και για τη λειτουργία αυτού του κειμένου ένας τέτοιος πράκτορας
αποδείχτηκε πολύτιμος. Η αναφορά γίνεται για το πράκτορα με τη μορφή
ενός συνδετήρα 10 που βρίσκεται μέσα σε κάθε εφαρμογή του Microsoft
Office. Ο πράκτορας αυτός είναι ενεργός στο υπόβαθρο, παρακολουθώντας
τις ενέργειες του χρήστη και ενεργοποιείται είτε αυτόνομα εάν έχει να κάνει
κάποια πρόταση βγάζοντας από το αδιέξοδο το χρήστη, είτε εάν καλεστεί
από το χρήστη. Η όλη διαδικασία είναι διαλογική με τον πράκτορα να κάνει
διαλογικές προτάσεις στο χρήστη. Ο συγκεκριμένος πράκτορας δεν
διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο ευφυίας του, αλλά είναι σαφές παράδειγμα
της νέας φιλοσοφίας της τεχνολογίας να παρέχει στους χρήστες μια πιο
φιλική διεπιφάνεια χρήσης.

Ένα παράδειγμα της χρήσης του πράκτορα

αυτού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα : Στην εικόνα βλέπετε τον πράκτορα βοήθειας, όπως αυτός εμφανίζεται στο Microsoft Word. Στο συγκεκριμένο παρά
παρουσιάζει κάποια από τις προεπιλεγμένες συμβουλές του.

Η εταιρεία Microsoft δίνει τη δυνατότητα σε κάθε προγραμματιστή να
δημιουργήσει το δικό του πράκτορα, που μπορεί να εισαχθεί σε κάθε

9

Αναφορά στο Microsoft Office. Όλες οι εφαρμογές που περιέχει κάνουν ευρεία

χρήση των αποκαλούμενων μάγων, είτε στην εκκίνηση της λειτουργίας τους είτε για
την υλοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών.
10

Η μορφή αυτή δεν είναι η μόνη διαθέσιμη, αλλά είναι η επικρατούσα.
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εφαρμογή εξυπηρετώντας βοηθητικές διαλογικές λειτουργίες [Ελευθεριάδης
2000] [Microsoft 1999].
Σχετικά με τους μάγους, η πιο συχνά εμφανιζόμενη εφαρμογή τους είναι
οι εφαρμογές εγκατάστασης προγραμμάτων, διαδικασία στην οποία σχεδόν
κάθε χρήστης έχει εμπλακεί. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούν μια
διαλογική ακολουθία βημάτων, η οποία είναι σταθερή. Ο χρήστης αφού
αποδεχτεί τους όρους χρήσης του προγράμματος επιλέγει τον κατάλογο
εγκατάστασης και στη συνέχεια ο πράκτορας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει
την εγκατάσταση, διαπιστώνοντας αρχικά αν επαρκεί ο αποθηκευτικός
χώρος και δημιουργώντας στην συνέχεια τους καταλόγους της εφαρμογής
και τις κατάλληλες εγγραφές στο λειτουργικό σύστημα.
Όπως έχει ειπωθεί στην προηγούμενη ενότητα ο λόγος ύπαρξης των
μάγων είναι η εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Στο παράδειγμα που
ακολουθεί βλέπουμε την διαδικασία δημιουργίας ενός χρονοδιαγράμματος
στο πρόγραμμα Visio 11, με τη βοήθεια ενός μάγου. Το πρόγραμμα αυτό
περιέχει αρκετούς μάγους για τη υλοποίηση διαφορετικών λειτουργιών.

11

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της

παρούσης εργασίας για τη δημιουργία γραφημάτων.
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Οι πράκτορες συζητήσεων

2.5.1

Εισαγωγή
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Οι πράκτορες συζητήσεων (ChatterBots) αποτελούν προγράμματα που
προσπαθούν να μιλήσουν στη φυσική γλώσσα του χρήστη. Οι πρώτες
προσπάθειες για τη δημιουργία αυτών των πρακτόρων έγιναν στις απαρχές
της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια γνώρισαν ευρύτατης
αποδοχής και χρησιμότητας στο χώρο των Multi-User Dungeons (MUD),
ιδεατών κόσμων στους οποίους ο κόσμος επικοινωνεί με πληκτρολόγηση
κειμένου. Σε ένα τέτοιο κόσμο οι πράκτορες συζήτησης παρέχουν πολύτιμες
βοήθειες στους χρήστες απαντώντας σε ερωτήσεις του και κατευθύνοντάς
τους. Παράλληλα αυτοί οι κόσμοι αποτελούν και το χώρο δοκιμής των
ικανοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα οι πράκτορες προσπαθούν να
συνομιλήσουν με πραγματικούς χρήστες.
Η απόδοση των πρακτόρων συζήτησης κρίνεται με βάση το κλασσικό
Turing test ή με τη μοντέρνα παραλλαγή του το διαγωνισμό Loebner Prize
Competition. Ο Alan Turing, διάσημος Βρετανός μαθηματικός, θέλοντας να
απαντήσει στην ερώτηση «μπορούν οι υπολογιστές να σκεφτούν» πρότεινε
το τεστ της μίμησης. Στο τεστ αυτό ένας ανθρώπινος κριτής, που συνομιλεί
μέσω υπολογιστή με ένα άλλο χρήστη και ένα πράκτορα, προσπαθεί να
διαπιστώσει τις ταυτότητες των συνομιλητών του. Ο διαγωνισμός Loebner
Prize Competition [Epstein 1992] πρόσφερε απλά ένα επιπλέον χρηματικό
κίνητρο σε όποιον ξεπεράσει το τεστ Turing.
Συνήθως οι περισσότεροι πράκτορες της κατηγορίας αποτελούνται από
ένα

σύστημα

επεξεργασίας

της

φυσικής

γλώσσας.

Κάποια

γενική

αρχιτεκτονική δεν έχει επικρατήσει, η ιδέα είναι όμως κοινή. Η κατανόηση
των κανόνων της φυσικής γλώσσας και η αναπαραγωγή της. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα για αυτά τα συστήματα είναι ότι η φυσική γλώσσα δεν ακολουθεί
επακριβώς τους κανόνες σύνταξης της. [Allen, 1983].
Οι μελλοντικές δυνατές χρήσεις [Caglayan 1997] ενός τέτοιου πράκτορα
συζητήσεων σε σχέση με τον τομέα των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:
•

Την επίσκεψη δωματίων συζητήσεων για θέματα που αφορούν τα
προϊόντα μιας επιχείρησης.

•

Την αυτόματη παρουσίαση διαφημίσεων ενάντια στα προϊόντα των
ανταγωνιστών.
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2.5.2
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Ένα πράκτορα που θα απαντά σε ερωτήσεις των πελατών.

Παραδείγματα

Τα παραδείγματα πρακτόρων συζήτησης είναι πάρα πολλά. Αξίζει να
σταθεί κανείς αρχικά σε αυτόν που έκανε την απαρχή.
Eliza : Η μητέρα όλων των πρακτόρων συζήτησης.
Η Eliza δημιουργήθηκε το 1966 στα εργαστήρια της IBM από τον Joseph
Weizenbaum [Weizenbaum 1966] και αποτελεί ένα από τα διασημότερα
προγράμματα ευριστικού 12 προγραμματισμού και τεχνητής νοημοσύνης που
γράφτηκαν ποτέ. Στόχος η συνομιλία με ανθρώπους μέσω μιας διεπιφάνειας
φυσικής γλώσσας.
Η Eliza χρησιμοποιεί ένα σύνολο πεπερασμένων κανόνων για τη
λειτουργίας

της.

Συνήθως

παράγει

την

επόμενη

πρόταση

της

χρησιμοποιώντας κάποια λέξη από τη τελευταία φράση του συνομιλητή της
και επιλέγοντας κάποιους από τους κανόνες που διαθέτει. Η επιτυχία της
συνίστατο

εν

χρησιμοποιούσε.

πολλοίς
Δηλαδή

στην

ψυχιατρική

απαντώντας

μέθοδο

πολλές

συζήτησης 13

φορές

με

που

ερωτήσεις

«ανάγκασε» τον συνομιλητή να κατευθύνει εκείνος τη συζήτηση με
αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται την αδυναμία του συστήματος.

12
13

Μετάφραση του αγγλικού όρου Heuristic.
Η μέθοδος ονομάζεται Rogerian psychotherapist. Με αυτήν ο ψυχίατρος

προσπαθεί να εξαφανίσει όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Για παράδειγμα
εάν κάποιος πει στο ψυχίατρο ότι ταξίδεψε με αμάξι και ο ψυχίατρος απαντήσει
«Πες μου για αμάξια», κάποιος δεν θα υπέθετε ότι ο ψυχίατρος δεν γνωρίζει τίποτε
για αμάξια, αλλά ότι η ερώτηση εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και κατευθύνει τη
συζήτηση.
___________________________________________________________________
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2.6

Ανάκτηση και φιλτράρισμα πληροφορίας

2.6.1

Εισαγωγή

Με την κατηγορία αυτή ξεκινούν οι εφαρμογές που σχετίζονται σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με λειτουργίες του διαδικτύου.
Οι

εφαρμογές

στο

πεδίο

της

ανάκτησης

και

φιλτραρίσματος

υποστηρίζουν τον χρήστη κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς αναζήτησης
του στον παγκόσμιο ιστό (WWW). Η ραγδαία αύξηση της υπάρχουσας
πληροφορίας απαιτεί αποτελεσματικά εργαλεία για την πλοήγηση στο
δαιδαλώδη λαβύρινθο του παγκόσμιου ιστού, που θα διευκολύνουν το
χρήστη στην εύρεση και ανάκτηση της ζητούμενης πληροφορίας. Οι πλοηγοί
(navigators), οι κατάλογοι εύρεσης πληροφοριών (search catalogs) και οι
μηχανές αναζήτησης αποτελούν τέτοια εργαλεία. Οι πλοηγοί αποτελούν την
απλούστερη μορφή εργαλείων που επιτρέπουν αναζήτηση πληροφοριών.
Παραδείγματα αποτελούν οι τωρινοί φυλλομετρητές (browser). Οι κατάλογοι
εύρεσης περιέχουν πολλές θεματικές περιοχές στις οποίες η πληροφορία
είναι διαθέσιμη στον χρήστη. To Yahoo (www.yahoo.com) ή

το Excite

(www.excite.com) είναι παραδείγματα καταλόγων εύρεσης. Τα θέματα στους
καταλόγους αυτούς δημιουργούνται και διαχειρίζονται από το δικτυακό τόπο
(site).
Οι μηχανές αναζήτησης στην τρέχουσα μορφή τους είναι προγράμματα
λογισμικού βασισμένα σε πράκτορες, που αυτόματα ερευνούν τον
παγκόσμιο ιστό για νέα πληροφορία. Η Altavista (www.altavista.com) και ο
Metacrawler (www.metacrawler.com) είναι δύο παραδείγματα τέτοιων
μηχανών. Οι περισσότεροι πράκτορες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή
λειτουργούν στατικά και είναι εφοδιασμένοι με περιορισμένη ευφυία. Η
προσπάθεια που γίνεται στο τομέα αυτό είναι οι πράκτορες να έχουν
πλήρεις δυνατότητες μετακίνησης (mobility) στο διαδίκτυο.
Οι μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν πράκτορες μπορούν
διαχωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξής τους:
• Απλές μηχανές αναζήτησης. Οι απλές μηχανές αναζήτησης
αποτελούν ένα χαμηλό επίπεδο εργαλείων στον παγκόσμιο ιστό,
που χρησιμοποιούν για την λειτουργία τους ευφυείς πράκτορες.
Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η αποθήκευση της ευρεθείσας
πληροφορίας σε μια βάση δεδομένων, που μπορεί να είναι
κατανεμημένη ή κεντρική. Ο κύκλος ενημέρωσης αυτών των
βάσεων δεδομένων αποτελεί και το κύριο μειονέκτημα αυτής της
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σαν
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αυξανόμενη

συχνό

και

αποτέλεσμα

μετατρεπόμενη
ιστοσελίδες

με

«ξεπερασμένο» περιεχόμενο.
• Ψευδομηχανές αναζήτησης. Συχνά ο χρήστης καταφεύγει στη
χρήση αρκετών απλών μηχανών αναζήτησης για να αυξήσει την
αξιοπιστία και την ακρίβεια της αναζήτησης του. Οι ψευδομηχανές
αναζήτησης χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αυτής της
τεχνικής. Η λειτουργία τους είναι απλή: παρέχουν στον χρήστη μια
συλλογή γνωστών μηχανών αναζήτησης. Η πληροφορία που
επιστρέφεται λοιπόν στον χρήστη παρέχεται μόνο από τις
συγκεκριμένες μηχανές.
• Μεταμηχανές αναζήτησης. Οι μεταμηχανές αναζήτησης, αυτόματα
και ταυτόχρονα, θέτουν ένα ερώτημα σε πολλές απλές μηχανές
αναζήτησης. Οι διαφορά τους από τις ψευδομηχανές αναζήτησης,
είναι

ότι

παρέχουν

την

ευρεθείσα

πληροφορία

με

ένα

συμπυκνωμένο και βελτιωμένο τρόπο σε σχέση με αυτόν των
απλών μηχανών αναζήτησης. Οι μεταμηχανές αναζήτησης δεν
χρησιμοποιούν δικές τους βάσεις για την αποθήκευση της
πληροφορίας, αλλά αποκτούν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα
δεδομένα των απλών μηχανών.
• Εξατομικευμένες μηχανές αναζήτησης. Η εξέλιξη των μηχανών
αναζήτησης έχει να κάνει με την ιδέα της επεξεργασίας των
αποτελεσμάτων από διαφορετικές αναζητήσεις για τη δημιουργία
εξατομικευμένων μηχανών αναζήτησης.
2.6.2

Ιδέες

Οι ιδέες που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία μηχανών αναζήτησης
μπορούν

να

χωριστούν

σε

δύο

κατηγορίες,

με

βάση

το

βαθμό

πολυπλοκότητας των μηχανών αναζήτησης.
Η

λειτουργία των απλών μηχανών αναζήτησης βασίζονται σε τρεις

κύριες ιδέες:
•

Είσοδος της πληροφορίας. Οι απλές μηχανές αναζήτησης
απαιτούν την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας στις
βάσεις δεδομένων τους. Κάνουν χρήση μιας αρχικής λίστας όλων
των γνωστών WWW εγγράφων, που έχουν ένα μεγάλο αριθμό
συνδέσμων σε άγνωστα έγγραφα. Αυτό επιτρέπει στη μηχανή να
ελέγχει τους περιεχόμενους συνδέσμους. Άλλο ένα σημαντικό
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χαρακτηριστικό είναι η παρακολούθηση εγγράφων που έχουν
προσπελαστεί

στο

παρελθόν,

με

τη

μορφή

αναδρομικής

διαδικασίας που επιτελούν πράκτορες. Τα καθήκοντα και η
λειτουργικότητα των πρακτόρων αυτών περιγράφονται εν συντομία
στην επόμενη ενότητα. Τέλος δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες
να προσθέσουν οι ίδιοι διευθύνσεις ιστοσελίδων στη μηχανή
αναζήτησης.
•

Τοποθέτηση δεικτών και αποθήκευση της πληροφορίας σε βάση
δεδομένων. Η τοποθέτηση δεικτών σε έγγραφα του παγκοσμίου
ιστού σημαίνει τη συντακτική ανάλυση επιλεγμένων εγγράφων και
την προετοιμασία αποθήκευση τους στη βάση δεδομένων. Ο
στόχος της τοποθέτησης δεικτών είναι η διαθεσιμότητα των
εγγράφων και η ακριβής τοποθέτηση τους στη βάση δεδομένων. Η
συντακτική

ανάλυση

ασχολείται

με

το

καθορισμό

των

περιεχομένων των εγγράφων και χειρίζεται διαφορετικά από τις
διάφορες μηχανές αναζήτησης. Όλες οι απλές μηχανές καθορίζουν
τα

κύρια

περιεχόμενα.

Κάποιες

μηχανές,

όπως

ο

Lycos

(www.lycos.com) σχηματίζουν μια συμπυκνωμένη περίληψη του
κειμένου,

ενώ

άλλες

,όπως

η

Hotbot

(www.hotbot.com),

χρησιμοποιούν το πλήρες κείμενο για συντακτική ανάλυση. Ο
σχεδιασθείς δείκτης κατόπιν τοποθετείται στη βάση δεδομένη και
αποτελεί την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα θα βρεθούν. Συνήθως
οι δείκτες, οι διευθύνσεις ιστοσελίδες και οι ίδιες οι ιστοσελίδες
αποθηκεύονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
•

Ανάκτηση της πληροφορίας βάση ερωτήσεων χρηστών και
κατάταξή τους. Η ανάκτηση των εγγράφων είναι ο κύριος στόχων
των μηχανών αναζήτησης. Η σύγκριση των εγγράφων και των
περιεχομένων της ερώτησης αναζήτησης χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό εκείνων των ιστοσελίδων που μπορεί να είναι
κατάλληλες. Παρουσιάζονται με βάση την τιμή σχετικότητάς τους.
Ο καθορισμός των τιμών σχετικότητας πρέπει να αναπαριστά την
ακρίβεια και την πληρότητα των ευρεθέντων κειμένων. Η
διαδικασία εύρεσης των τιμών σχετικότητας ονομάζεται κατάταξη
(ranking). Ο κύριος στόχος των μεθόδων κατάταξης είναι η
επίτευξη αξιοπιστίας ανάμεσα στο επιθυμητό αποτέλεσμα και στο
σύνολο εγγράφων που προκύπτει από τη διαδικασία. Όλα τα
ανακτημένα αποτελέσματα ελέγχονται και τιμές σχετικότητας
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ανατίθενται σε αυτά. Το τελικό σύνολο εγγράφων αναπαριστά την
ταξινόμηση των εγγράφων βάσει των τιμών σχετικότητας. Κάποιες
μηχανές αναπαριστούν αυτές τις τιμές σαν ποσοστά, ενώ άλλες
χρησιμοποιούν το σύστημα των φυσικών αριθμών.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο καθορισμός της ερώτησης αναζήτησης
είναι αυτός που θα καθορίσει το τελικό σύνολο εγγραφών.
Όσον αφορά τη λειτουργία των μεταμηχανών αναζήτησης αυτές
στηρίζονται σε δύο κύριες ιδέες:
• Προσαρμογή της ερώτησης αναζήτησης στις διεπιφάνειες των
απλών μηχανών αναζήτησης. Ο κύριος σκοπός των μεταμηχανών
αναζήτησης είναι η παροχή υψηλής αποτελεσμάτων μέσω της
παράλληλης ερώτησης των βάσεων δεδομένων των απλών
μηχανών αναζήτησης. Οι μεταμηχανές αναζήτησης θα πρέπει να
έχουν λοιπόν ένα μηχανισμό που προσαρμόζει την ερώτηση στα
προκαθορισμένα κριτήρια των απλών μηχανών. Η συντακτική
ανάλυση αποτελεί το κύριο τμήμα αυτού του αλγορίθμου. Η
συντακτική ανάλυση ερευνά τη δομή του όρου που αναζητείται, με
το καθορισμό της θέσης των λέξεων της ερώτησης μεταξύ τους.
Προϋπόθεση για την αποτελεσματική επεξεργασία αυτής της
ανάλυσης αποτελεί η γνώση των διαφόρων κριτηρίων που
χρησιμοποιούν οι απλές μηχανές, στις οποίες τελικά διοχετεύεται η
ερώτηση. Αν μια απλή μηχανή δεν ικανοποιεί κάποιο κριτήριο η
μεταμηχανή πρέπει να μετατρέψει την αρχική ερώτηση σε μορφή
επιτρεπτή για την απλή μηχανή
• Ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση του επαυξημένου συνόλου
αποτελεσμάτων. Οι μεταμηχανές λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες
διαφορετικής πληροφορίας από τις διάφορες απλές μηχανές. Είναι
πιθανό ότι το σύνολο της πληροφορίας που παρέχεται να είναι
επικαλυπτόμενο, οπότε ο χρήστης λαμβάνει περιττή πληροφορία..
Επομένως

οι

μεταμηχανές

πρέπει

να

αναλύσουν

και

να

αξιολογήσουν περαιτέρω την λαμβανόμενη πληροφορία. Στόχος
αυτού του καθήκοντος είναι η εξάλειψη των διπλοεγγραφών και η
κατάταξη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με βάση τη
σχετικότητά τους με την αρχική ερώτηση. Η εξάλειψη των ομοίων
εγγραφών γίνεται με έλεγχο των διευθύνσεων σε πρώτο βήμα και
στη συνέχεια με έλεγχο του πλήρες εγγράφου.
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Αρχιτεκτονική

Η περιγραφή της αρχιτεκτονικής θα χωριστεί και αυτή σε δύο κατηγορίες.
Η αρχιτεκτονική των απλών μηχανών αναζήτησης αποτελείται από
τέσσερα κύρια τμήματα:
• Ο διαχειριστής αναζήτησης. Τα κύρια καθήκοντα του διαχειριστή
αναζήτησης είναι αρχικοποίηση και ο έλεγχος της απόκτησης
πληροφορίας καθώς και η τοποθέτηση δεικτών. Είναι υπεύθυνος
για την συντακτική ανάλυση καθώς και για την αποθήκευση και την
διαχείριση της βάσης δεδομένων. Ακριβείς εντολές παρέχονται
στους πράκτορες για την έναρξη της ανάκτησης της πληροφορίας.
Οι τιμές σχετικότητας υπολογίζονται για όλα τα ευρεθέντα έγγραφα
τα

οποία

στη

συνέχεια

προωθούνται

στον

εξυπηρετητή

ερωτήσεων.

Διαχειριστής
Αναζήτησης

Πράκτορες

Εξυπηρετητής
Ερωτήσεων

•

Πράκτορες.

Βάση Δεδομένων

Το πρωταρχικό καθήκον των πρακτόρων 14 είναι η

ανάκτηση των εγγράφων στα οποία έχουν τοποθετηθεί δείκτες,
καθήκον σημαντικό για τη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης,
αλλά και η αναγνώριση των ανενεργών συνδέσμων καθήκον
απαραίτητο

για

τη

σωστή

συντήρηση.

Κάποιες

μηχανές

χρησιμοποιούν αρκετούς πράκτορες εν παραλληλία για την
ελάττωση του χρόνου ανάκτησης των εγγράφων. Λειτουργούν
αποκλειστικά για τον εξυπηρετητή ερωτήσεων. Οι πράκτορες
πλοηγούνται στο χώρο του παγκοσμίου ιστού, από το ένα έγγραφο
14

Στην ορολογία του παγκοσμίου ιστού οι πράκτορες συχνά αναφέρονται με

ονομασίες όπως Web robots, spiders και wanderers [Fan-Chun Cheong 1996].
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τους

συνδέσμους

που

είναι

ενσωματωμένοι στις σελίδες. Αναγνωρίζουν και «ομιλούν» τη
γλώσσα 15 του παγκοσμίου ιστού και τη χρησιμοποιούν για να
ανακτήσουν τα απαραίτητα έγγραφα από τους εξυπηρετητές [FanChun

Cheong

1996].

Επικοινωνούν

με

τον

εξυπηρετητή

αναζήτησης μόνο για την ανάθεση των καθηκόντων και την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
•

Η βάση δεδομένων. Η βάση ευθύνεται για την μόνιμη τοποθέτηση
των δεικτών. Πέρα από τους δείκτες στα πλήρη κείμενα, σε αυτή
σε πολλές των περιπτώσεων διατηρούνται και διευθύνσεις και
παραπομπές σε κείμενα που δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί
δείκτες. Η βάση δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε ένα μόνο
εξυπηρετητή.

•

Ο εξυπηρετητής ερωτήσεων. Είναι υπεύθυνος για τη παροχή στο
χρήστη μιας διεπιφάνειας για τον καθορισμό της ερώτησής του και
για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική των μεταμηχανών αναζήτησης και σε
αυτήν παρουσιάζονται τέσσερα κύρια τμήματα.

Διεπιφάνεια
Eρωτήσεων
Πράκτορες

Διαχειριστής
Αναζήτησης

Modular Πλατφόρμα

Απλή Μηχανή
Αναζήτησης 1

Απλή Μηχανή
Αναζήτησης 2

...

Απλή Μηχανή
Αναζήτησης ν

• Ο διαχειριστής αναζητήσεων. Ο διαχειριστής ερωτήσεων ευθύνεται
για την ανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς
15

HTTP Hypertext Transfer Protocol
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και την αναγνώριση και εξάλειψη των διπλοεγγραφών. Επιπλέον
προωθεί την τροποποιημένη ερώτηση αναζήτησης στις απλές
μηχανές και το επαυξημένο τελικό σύνολο αποτελεσμάτων στην
διεπιφάνεια ερωτήσεων.
• Modular

πλατφόρμα.

Η

πλατφόρμα

αυτή

ομαδοποιεί

τις

επιλεγμένες απλές μηχανές αναζήτησης. Ουσιαστικά ελέγχει αν η
τροποποιημένη ερώτηση μπορεί να επεξεργαστεί από την απλή
μηχανή. Επιπλέον προωθεί τις αναφορές εγγράφων από τις απλές
μηχανές στους πράκτορες. Παρέχει και πληροφορίες κατάστασης,
όπως χρόνοι απόκρισης και επεξεργασίας των απλών μηχανών,
στον διαχειριστή ερωτήσεων. Το τμήμα αυτό εξασφαλίζει την
επικοινωνία των απλών μηχανών με την μεταμηχανή αναζήτησης.
• Πράκτορες. Οι πράκτορες ανακτούν τα κείμενα στα οποία γίνονται
αναφορές. Οι διαδικασία αυτή μπορεί να είναι είτε παράλληλη είτε
ξεχωριστή. Οι πράκτορες επεξεργάζονται τις αναφορές της
modular πλατφόρμας και πλοηγούνται ανεξάρτητα ώστε να
ανακτήσουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Όπως έχει προαναφερθεί η
μόνη τους εξάρτηση είναι από τα πρωτόκολλα που κάνουν τον
παγκόσμιο ιστό να λειτουργεί.
• Διεπιφάνεια ερωτήσεων. Είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της
ερώτησης αναζήτησης και για τη παρουσίαση του ολοκληρωμένου
συνόλου αποτελεσμάτων. Εκτελεί και την προσαρμογή της αρχικής
ερώτησης στο καθορισμό των διαφόρων απλών μηχανών
αναζήτησης.

2.7

Παρακολούθηση Νέων

2.7.1

Εισαγωγή

Ο στόχος από την πλευρά του χρήστη στη κατηγορία εφαρμογών
παρακολούθησης νέων είναι η ομαδοποίηση και η αυτόματη ενημέρωση
νέων και μηνυμάτων από το διαδίκτυο. Ο ορισμός ενός προσωπικού προφίλ
παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα να προμηθεύεται ατομικά με τις
τελευταίες ειδήσεις και πληροφορίες. Όσον αφορά το επίπεδο εξέλιξης, οι
πράκτορες που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές αυτής της κατηγορίας
λειτουργούν στατικά και με περιορισμένη ευφυία.
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Οι τεχνολογίες «έλξης» πληροφορίας (pull technologies) καθορίζουν τις
εφαρμογές στις οποίες η ανάκτηση της πληροφορίας συμβαίνει με τη χρήση
παροχέων πληροφορίας. Ο ίδιος ο χρήστης έλκει την πληροφορία από το
δίκτυο και έχει περιορισμένη επίδραση στη ποσότητα και το περιεχόμενό
της.
Οι τεχνολογίες «ώθησης» (push technologies) έχουν αναστρέψει την
διαδικασία ανάκτησης πληροφορίας. Σε αυτήν ένας παροχέας παρέχει τον
χρήστη με συγκεκριμένη πληροφορία προσαρμοσμένη στο χρήστη. Το ποιο
σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της τεχνολογίας είναι ο χρονικός
διαχωρισμός της ανάκτησης πληροφορίας με την παρακολούθησή της. Η
κατηγορία

της παρακολούθησης νέων συνδυάζει χαρακτηριστικά της

εξατομίκευσης των νέων και της τεχνολογίας ώθησης. Οι συγκεκριμένες
εφαρμογές βέβαια μπορεί να επικεντρώνονται και σε μία από τις δύο
τεχνολογίες. Για παράδειγμα το PointCast Network (www.pointcast.com) ή
το Backweb (www.backweb.com) έχουν σαν δυνατό τους σημείο την
εξατομίκευση των νέων, της πληροφορίας και άλλων υπηρεσιών, ενώ το
Marimba

(www.marimba.com)

ή

o

Microsoft

Internet

Explorer

5.5

(www.microsoft.com/ie) δίνουν έμφαση στις τεχνολογίες ώθησης.
Στην κατηγορία αυτή έχουν αναπτυχθεί και εφαρμογές που πληροφορούν
τους χρήστες για ένα μόνο θεματικό πεδίο. Τα θεματικά πεδία που
περισσότερο από άλλα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των χρηστών είναι η
πληροφόρηση για τον καιρό και για τα διεθνή χρηματιστήρια.
2.7.2

Ιδέες

Η λειτουργία των εφαρμογών παρακολούθησης νέων βασίζεται σε δύο
κύριες ιδέες. Σχεδόν όλες από τις εφαρμογές σε αυτό το πεδίο
παρουσιάζουν μια κοινή λειτουργία, την παρουσίαση δηλαδή των νέων και
της πληροφορίας με τη μορφή καναλιών (channels):
•

Εξατομίκευση των καναλιών νέων. Η ραγδαία ανάπτυξη των
εφαρμογών

αυτού

του

πεδίου

οφείλεται

στην

αυξανόμενη

διαθεσιμότητα πληροφορίας στο διαδίκτυο. Το κύριο καθήκον των
εφαρμογών αυτών είναι το φιλτράρισμα της πληροφoρίας που
ενδιαφέρει και αναζητεί ο χρήστης από τον τεράστιο όγκο
διαθέσιμης

πληροφορίας.

Ο

καθορισμός

των

προσωπικών

ενδιαφερόντων για κάθε χρήστη ξεχωριστά αποτελεί αναγκαία
συνθήκη για την υλοποίησης αυτών των εφαρμογών. Έτσι τα
προκαθορισμένα

κανάλια

υπάρχουν

για

την

καλύτερη
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κατηγοριοποίηση των ατομικών περιοχών ενδιαφέροντος από τα
οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα θέματα. Τα
προκαθορισμένα

κανάλια

παρέχονται

πληροφορίας

και

συνήθως

διαφορετική

κατηγοριοποίηση.

κάθε
Τα

από

παροχέας

τον

παροχέα

χρησιμοποιεί

διατιθέμενα

κανάλια

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του χρήστη με μια διαδικασία
εξατομίκευσης με τη χρήση της διεπιφάνειας χρήσης αυτών των
εφαρμογών.
•

Αυτόματο ταίριασμα πληροφορίας. Η διαδικασία αυτή εγγυάται τη
συνεχή διαθεσιμότητα των τελευταίων νέων και πληροφορίας. Οι
προϋποθέσεις είναι ο καθορισμός των παραμέτρων ενημέρωσης,
όπως ο χρόνος και ο τύπος της σύνδεσης και η πλατφόρμα που
παρέχει τα νέα, από τον χρήστη. Η διαδικασία αυτή θυμίζει την
συνδρομή σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό και βέβαια γίνεται και
αυτή μέσω της διεπιφάνειας της εφαρμογής.

Η διαδικασία

μετάδοσης των νέων λαμβάνει χώρα χωρίς τη συμμετοχή του
χρήστη.
2.7.3

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών της κατηγορίας παρακολούθησης νέων
βασίζεται στην αρχή πελάτη – εξυπηρετητή (client server principle), που
αποτελεί την αρχή των περισσότερων εφαρμογών δικτύου. Τα κύρια
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής αυτής είναι τα εξής:
• Ο viewer καναλιών. Ο viewer καναλιών είναι υπεύθυνος για την
οργάνωση των εισερχόμενων νέων σε κανάλια και ακολούθως την
παρουσίαση αυτών των δεδομένων. Κάθε εφαρμογή για να
«επιτρέψει» την εργασία του viewer καναλιών κάνει χρήση ενός
συμβατικού ή δικού της φυλλομετρητή ιστοσελίδων.
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Ερώτηση

Πράκτορας Χρήστη
Viewer καναλιών

Αποστολέας Νέων

Βάση Δεδομένων

Απάντηση

Εξατομικευμένη
Βάση Δεδομένων

• Ο πράκτορας του χρήστη. Ο πράκτορας του χρήστη είναι
υπεύθυνος για την έναρξη μετάδοσης των τελευταίων νέων. Ο
σαφής καθορισμός των παραμέτρων όπως ο χρόνος και η
διάρκεια της μετάδοσης αποτελούν προϋπόθεση. Ο πράκτορας
απαιτεί αυτούς τους καθορισμούς για να ξεκινήσει των μεταφορά
των τρεχόντων νέων από τον εξυπηρετητή. Η λειτουργία του
πράκτορα παραμένει ανεξάρτητη μετά τον καθορισμό των
παραπάνω παραμέτρων.
• Εξατομικευμένη

βάση

δεδομένων.

Η

εξατομικευμένη

βάση

δεδομένων είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση τοπικά στον
υπολογιστή του πελάτη, των εξατομικευμένων νέων, ώστε να
μπορεί ο viewer καναλιών να έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στην
πληροφορία. Κάθε ενημέρωση αντικαθιστά τα προηγούμενα νέα με
τα εισερχόμενα. Ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης καθορίζεται
δυναμικά από τις εφαρμογές.
• Ο αποστολέας νέων.

Ο αποστολέας νέων επεξεργάζεται τις

ερωτήσεις ενημέρωσης από τους διαφόρους πράκτορες των
χρηστών και εξασφαλίζει την μετάδοση των απαιτούμενων νέων. Ο
πράκτορας του χρήστη ενημερώνει τον αποστολέα νέων για το
είδος της πληροφορίας που απαιτεί στην αρχή της διαδικασίας
ενημέρωσης. Στη συνέχεια ο αποστολέας νέων επιλέγει τα
κατάλληλα νέα και πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του
εξυπηρετητή

και

αποστέλλει

τη

πληροφορία

αυτή

στην

εξατομικευμένη βάση δεδομένων του πελάτη.
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• Η βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων περιέχει όλες τις
πληροφορίες του παροχέα που είναι διαθέσιμες. Αυτές οι βάσεις
δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιούνται σαν ιεραρχικοί
κατάλογοι θεμάτων.

2.8

Πράκτορες Ειδοποίησης 16

2.8.1

Εισαγωγή

Τυπικά μιλώντας ένας πράκτορας ειδοποιήσεων, κοινοποιεί στους
χρήστες γεγονότα με σημασία γι’ αυτούς. Τα γεγονότα αφορούν στην
αλλαγή της κατάστασης της πληροφορίας όπως:
• Αλλαγή περιεχομένου σε μια συγκεκριμένη σελίδα.
• Προσθήκες σε μηχανές αναζήτησης για συγκεκριμένες ακολουθίες
ερωτήσεων.
• Υπομνήσεις για προσωπικά γεγονότα
Συνήθως οι πράκτορες αυτής της κατηγορίας είναι προγράμματα serverbased 17 που καταγράφουν συγκεκριμένες τοποθεσίες στον παγκόσμιο ιστό.
Υπάρχουν βέβαια και προγράμματα desktop ειδοποίησης τα οποία
παρέχουν

την

ίδια

λειτουργικότητα,

αλλά

περιορίζονται

από

την

υπολογιστική ισχύ ενός υπολογιστή.
Οι κυριότερες μέθοδοι με τις οποίες οι πράκτορες ειδοποίησης
αντιλαμβάνονται την αλλαγή πληροφορίας είναι οι εξής:
• Η HTTP “If-Modified-Since” request. Πρόκειται για μια ειδική αίτηση
του πρωτοκόλλου HTTP που επιστρέφει ένα έγγραφο μόνο εάν
έχει

τροποποιηθεί

από

την

καθορισμένη

ημερομηνία

που

συνοδεύει την αίτηση.
• Ανάκτηση εγγράφου. Οι πράκτορες μεταφέρουν το περιεχόμενο της
ιστοσελίδας στον τοπικό υπολογιστή και το αναλύουν, σε σχέση με
προηγούμενες μορφές του, για να διαπιστώσουν τυχόν αλλαγές.
• Ενσωματωμένες προεκτάσεις HTTP. Πρόκειται για ειδικές εντολές 18
του πρωτοκόλλου HTTP τις οποίες ενσωματώνει ο διαχειριστής
16

Μετάφραση του αγγλικού όρου Notification

17

Πρόκειται για προγράμματα που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, συνήθως

της εταιρείας που τα κατασκευάζει.
18

Μετάφραση του αγγλικού όρου Tags.
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και ειδοποιούν τους

πράκτορες να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες. Θεωρείται
αυτονόητο ότι ο πράκτορας έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί
αυτές τις εντολές
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων αυτής της κατηγορίας
πρόκειται για πράκτορες με δυνατότητες μεταφοράς και όχι αυξημένες
απαιτήσεις ευφυίας. Οι μελλοντικές κατευθύνσεις κάνουν λόγο για
πράκτορες με ικανότητες συνεργασίας.

2.8.2

Παραδείγματα

Πρόκειται για μια ευρεία κατηγορία πρακτόρων με πολλά παραδείγματα.
Για παράδειγμα όταν ένας χρήστης πλοηγείται στην εταιρεία Amazon.com
ένας πράκτορας τον ειδοποιεί για όλες τις καινούριες εκδόσεις που
συμφωνούν με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.
Προγράμματα όπως το MindIt 19 ή το AreYouThere 20παρακολουθούν
δικτυακούς τόπους και ενημερώνουν τον χρήστη όταν συμβούν αλλαγές στις
ιστοσελίδες του.
Τέλος προγράμματα eMail Alert! 21 ή το 3DMail Effect 22 ελέγχουν συνέχεια
τους λογαριασμούς email των χρηστών τους και τους ενημερώνουν όταν
φτάσει ένα νέο mail.

2.8.3

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα

Οι πράκτορες αυτοί παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στους ανθρώπους
που ασχολούνται ενεργά με το διαδίκτυο. Είναι απαραίτητοι για πολλούς
διαχειριστές ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, που παρατηρούν τις αλλαγές σε
ανταγωνιστικές τοποθεσίες. Η εξοικονόμηση χρόνου που επιτυγχάνεται είναι
σημαντική. Τα πλεονεκτήματα φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.

19

http://mindit.netmind.com

20

http://www.cyberspyder.com/AreYouThere

21

http://www.mactoolkit.com/emailalert

22

http://www.3dmaileffects.com
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Χαρακτηριστικό

Πλεονέκτημα

Παρακολούθηση

Ελάττωση δουλειάς χρήστη

Παρακολούθηση χωρίς φυλλομετρητές

Αύξηση αποτελεσματικότητας δικτύου

Προσδιορισμός αλλαγής

Ελάττωση δουλειάς χρήστη

Υλοποίηση σε εξυπηρετητές

Εξοικονόμηση bandwidth χρήστη

2.9

Παροχή συμβουλών πλοήγησης και εστίασης

2.9.1

Εισαγωγή

Οι δύο προηγούμενες περιοχές εφαρμογών, έδειξαν ότι ο χρήστης
μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο τις μηχανές αναζήτησης όσο και τις
τεχνολογίες ώθησης για τη παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας. Στην
περιοχή που περιγράφεται στη παρούσα ενότητα για την εκπλήρωση του
στόχο της αναζήτησης πληροφοριών, προσωπικοί βοηθοί βοηθούν τον
χρήστη στη δουλειά του με τους φυλλομετρητές. Με την παρακολούθηση
του χρήστη, οι βοηθοί μαθαίνουν από τις ενέργειές του και του δίνουν
συμβουλές και πληροφορία για την περαιτέρω δουλεία του. Σαν συνέπεια ο
χρήστης μπορεί να επικεντρωθεί στη σημαντική δουλειά (εστίαση).
Οι πράκτορες αυτής τις κατηγορίας εφαρμογών είναι στατικοί και με
περιορισμένο βαθμό ευφυίας. Αποτελεί όμως απαίτηση του πεδίου αυτού η
αύξηση της ευφυίας τους.
Οι εφαρμογές σε αυτό το πεδίο επιτρέπουν την αποδοχή και

την

αξιολόγηση της αναζήτησης πληροφορίας. Συνδυάζουν αυτά τα καθήκοντα
με την αυτοματοποίηση λειτουργιών του χρήστη που καταναλώνουν χρόνο,
όταν

αυτός

εργάζεται

με

το

φυλλομετρητή.

Μπορούν

ακόμα

να

δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο προφίλ χρήστη, προσαρμοσμένο στις
πληροφοριακές ανάγκες του. Η πλειονότητα των καθηκόντων σε αυτή τη
περιοχή ανατίθεται σε πράκτορες, απαιτώντας υψηλό βαθμό ευφυίας από
αυτούς, και πιο συγκεκριμένα υψηλή ικανότητα μάθησης. Η ικανότητα
μάθησης, στο πεδίο αυτό, σημαίνει ότι οι πράκτορες καταγράφουν και
μιμούνται τη συμπεριφορά του χρήστη και ότι μπορούν να προσαρμόσουν
την συμπεριφορά τους κάνοντας χρήση της ικανότητας επικοινωνίας με το
χρήστη. Οι πράκτορες μπορούν να εκπαιδευτούν από το χρήστη με
παραδείγματα και να επικοινωνήσουν και με άλλους πράκτορες. Οι
___________________________________________________________________
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βάρος

κυρίως

στη

διαδικασία

παρακολούθησης και εξαγωγής συμπερασμάτων από τη συμπεριφορά του
χρήστη καθώς και στην επικοινωνία με το χρήστη. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αυτής της κατηγορίας και μια από τις πρώτες προσπάθειες στο
πεδίο αποτελεί η εφαρμογή Letizia του πανεπιστημίου MIT (Massachusetts
Institute of Technology), μέσα από την οποία γίνεται εμφανής η εσωτερική
λειτουργία των εφαρμογών αυτού του πεδίου.

2.10

Διασκέδαση

2.10.1 Εισαγωγή
Οι

εφαρμογές

στην

περιοχή

της

διασκέδασης

στοχεύουν

στην

υποστήριξη του χρήστη στην επιλογή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που
ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δίνεται
βοήθεια στις περιοχές των διαδικτυακών αγορών, ταινιών, μουσικής και
τηλεόρασης. Όλες αυτές οι ψυχαγωγικές περιοχές χαρακτηρίζονται από
τεράστιες ποσότητες πληροφορίας διαθέσιμες στο διαδίκτυο και απαιτούν
έρευνα που καταναλώνει σημαντικές ποσότητες χρόνου στον χρήστη. Οι
εφαρμογές στην περιοχή της διασκέδασης προσπαθούν να απαλλάξουν τον
χρήστη από την ανεύρεση πληροφορίας, δημιουργώντας ένα προσωπικό
προφίλ χρήστη. Στη συνέχεια οι εφαρμογές έχουν σαν καθήκον την
παρουσίαση της εξατομικευμένης πληροφορίας.
Οι πράκτορες αυτής της κατηγορίας, στα τρέχοντα επίπεδα εξέλιξης,
λειτουργούν στατικά και έχουν περιορισμένη ευφυία. Το κύριο μειονέκτημα
των πρακτόρων αυτών είναι η περιορισμένη ικανότητα συνεργασίας. Δεν
υπάρχει ακόμα η ικανότητα πολλών πρακτόρων που θα δουλέψουν μαζί για
την επίλυση ενός προβλήματος αυτής της περιοχής. Για την απόκτηση
επαρκούς γνώσης γύρω από τις περιοχές ενδιαφέροντος και τις προτιμήσεις
του χρήστη, οι πράκτορες θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τα διάφορα
προφίλ χρηστών μεταξύ τους, επικοινωνώντας παράλληλα και με τον
χρήστη. Μια από τις λίγες εφαρμογές που το επιτύγχανε αυτό ήταν το Firefly
(www.firefly.com).
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Εφαρμογές Groupware

2.11.1 Εισαγωγή
Οι εφαρμογές groupware παρέχουν υποστήριξη σε ομάδες εργασίες κατά
την επεξεργασία κοινών και σχετικά αδόμητων καθηκόντων. Από την
οικονομική άποψη τα συστήματα groupware δημιουργούν πληροφορία και
περιεχόμενο, που ομαδοποιείται, αναλύεται

και κατανέμεται στην ομάδα

εργασίας. Οι κύριες μορφές εφαρμογών groupware περιλαμβάνουν
συστήματα επικοινωνίας όπως π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα
υποστήριξης

αποφάσεων

και

προγράμματα

προγραμματισμού

συναντήσεων.
Οι πράκτορες χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εφαρμογές για την
υποστήριξη της ανάκτησης της πληροφορίας και της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος.
Επιτρέπουν τη παροχή και διαχείριση σημαντικής πληροφορίας σε όλα τα
μέλη της ομάδας εργασίας και την αποδοχή της δουλείας ρουτίνας. Οι
εφαρμογές
περιορισμένη

πρακτόρων
ευφυία

αυτής
και

τις

περιοχής

συνήθως

χαρακτηρίζονται

αποτελούνται

από

από

αρκετούς

συνεργαζόμενους πράκτορες.
Η διαχείριση και επεξεργασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε
μια ομάδα εργασίας αποτελεί μια ιδανική λειτουργική περιοχή για τους
πράκτορες. Η χρήση τους επιτρέπει τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους
της δουλειάς ρουτίνας, όπως η ανάγνωση, διαγραφή, εκτύπωση και
προώθηση

των

ηλεκτρονικών

μηνυμάτων.

Στη

περιοχή

του

προγραμματισμού μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμοι στη διαδικασία
προγραμματισμού της δουλειάς, των συνεδριάσεων και των συναντήσεων.
Βοηθούν τα άτομα στην επίλυση των προβλημάτων και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται μερικά γενικά στοιχεία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αγορές.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά γενικά στοιχεία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Γίνεται αναφορά στην έννοια και τον ορισμό του
ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση του, ανάλογα
με τους εταίρους που συμμετέχουν στην εμπορική πράξη. Έτσι διακρίνουμε
ηλεκτρονικό εμπόρων μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο εσωτερικό των εταιρειών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια των αγορών
γενικότερα.

Αναφέρονται

και

περιγράφονται

τα

τρία

κυρίαρχα

χαρακτηριστικά των αγορών, δηλαδή το ταίριασμα αγοραστών και πωλητών,
η διευκόλυνση των συναλλαγών και η παροχή νομοθετικού πλαισίου. Στη
συνέχεια περιγράφεται η γενικότερη επίδραση των νέων τεχνολογιών και του
διαδικτύου στην μεταμόρφωση των παραδοσιακών αγορών σε ηλεκτρονικές
αγορές και αναφέρονται οι ομοιότητες και οι διαφοροποιήσεις.
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3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
3.1

Ορισμός

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η χρήση δικτυωμένων υπολογιστών για τη
δημιουργία και το μετασχηματισμό επιχειρηματικών σχέσεων. Οι εφαρμογές
παρέχουν επιχειρηματικές λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των αγαθών
και των υπηρεσιών , αυξάνουν την ταχύτητα παράδοσης των υπηρεσιών και
ελαχιστοποιούν το κόστος της επιχειρηματικής λειτουργίας. Αποτελεί μια
άλλη

μεθοδολογία

για

την

επιχειρηματικότητα

σε

τρεις

περιοχές

[eCommerce 1998] :
•

Business to Business ( Επιχείρηση προς επιχείρηση )

•

Business to consumer ( Επιχείρηση προς καταναλωτή )

•

Intra business
Το ηλεκτρονικό εμπόριο συσχετίζεται συνήθως με την αγορά και πώληση

πληροφορίας,
Χρησιμοποιείται

προϊόντων
όμως

και

και

υπηρεσιών

για

την

μέσω

μεταφορά

και

του
το

διαδικτύου.
διαμοιρασμό

πληροφορίας μέσα σε οργανισμούς μέσω ιντρανετς. Το νέο παράδειγμα του
ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζεται όχι μόνο στις συναλλαγές αλλά στη
δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση των εμπορικών σχέσεων.
Το EDI ( electronic data interchange ) έχει καθιερωθεί στην ιστορία ως
ένας τρόπος για την διενέργεια επιχειρήσεων ηλεκτρονικά, αλλά είναι
ακριβό, κλειστό σύστημα και ιδιόκτητο και διαθέσιμο μόνο στις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις.
Στον αντίποδα το ηλεκτρονικό εμπόριο με τη σημερινή του μορφή είναι
ένας νέος τρόπος για τη διενέργεια επιχειρήσεων, διαθέσιμος σε εταιρείες
κάθε μεγέθους, για τη δημιουργία νέων σχέσεων και την επέκταση ήδη
υπαρχόντων.
3.2

Οι κύριες εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή τρεις είναι οι μεγάλες περιοχές
εστίασης του ηλεκτρονικού εμπορίου
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ Business to Business
Το διαδίκτυο μπορεί να ενώσει όλες τις εταιρίες μεταξύ τους, ανεξάρτητα
από τη τοποθεσία τους και τη θέση τους στην αλυσίδα προμήθειας ( supply
chain ). Η δυνατότητα αυτή εξαλείφει την ανάγκη για την ύπαρξη ενδιάμεσων
όπως μεσιτών και χονδρεμπόρων στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Οι
εταιρίες πλέον έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με τους
προμηθευτές, μειώνοντας έτσι δραματικά το κόστος παραγωγής και
βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες.
Ήδη το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων αναπτύσσεται
ταχύτητα με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται να έχει σύνολο
συναλλαγών πάνω από 7.9$ τρις, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων
Gartner Group. Μια άλλη έρευνα του Boston Consulting Group προβλέπει
συνολικό μερίδιο αγοράς επί των εμπορικών συναλλαγών 6% μέχρι το 2010.
Η κύρια έννοια για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων είναι η
διαχείριση της αλυσίδας παραγωγής ( Supply chain management ).
Πρόκειται για την ιδεατή ενοποίηση, ηλεκτρονικά, όλων των συμμετεχόντων
στις αλυσίδες προμηθειών. Η διαχείριση αλυσίδας παραγωγής εξασφαλίζει
ότι οι πρώτες ύλες πηγαίνουν στον κατασκευαστή και τελικά το προιόν στον
καταναλωτή.
Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει την σμίκρυνση του κύκλου προμήθειας
αποθεμάτων μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης, την μετατροπή όλων των
εγγράφων

σε

ηλεκτρονική

ανταλλάξιμη

επιχειρηματικών διαδικασιών και

μορφή,

την

αλλαγή

των

την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των

οικονομικών συναλλαγών.
Το πρότυπο EDI
Το πρότυπο EDI

χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για την βελτίωση

διακριτών διαδικασιών όπως η αυτοματοποίηση πληρωμών ή η διαδικασία
μεταφοράς κεφαλαίων. Πρακτικά το EDI είναι πρότυπα που μετατρέπουν τη
μορφή ενός εγγράφου στην μορφή του υπολογιστή που το δέχεται. Την
εποχή που εφαρμόστηκε αποτελούσε ένα γρήγορο και αποτελεσματικό
τρόπο για την ανταλλαγή εγγράφων. Με τις σημερινές εξελίξεις όμως στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου φαντάζει πεπαλαιωμένο και παρωχημένο
ιδίως ως προς την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ Business to Consumer
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι
εταιρίες επικοινωνούν και κάνουν δουλείες με τους καταναλωτές. Οι
καταναλωτές ολοένα και περισσότερο εμπιστεύονται το διαδίκτυο για τις
αγορές τους που αυξάνονται κάθε χρόνο. Οι πωλήσεις λιανικού εμπορίου
στο διαδίκτυο τα δύο τελευταία χρόνια εμφανίζονται στο παρακάτω
γράφημα.

Εικόνα : Οι μηνιαίες πωλήσεις στο διαδίκτυο τα έτη 2000 -2001
Η φύση του μάρκετινγκ στις σχέσεις επιχείρησης – καταναλωτή έχει
μεταβληθεί από μαζικό σε εξατομικευμένο. Οι βασικές ιδέες πίσω από τη
νέα αυτή φύση είναι :
•

Η διατήρηση της πίστης και της αξίας του καταναλωτή.

•

Η εξατομίκευση των προϊόντων

•

Η κατανόηση των αναγκών του κάθε καταναλωτή

•

Η δημιουργία νέου αγοραστικού κοινού

Και βέβαια τα μοναδικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου ιστού κάνουν
εφικτή την υλοποίηση των παραπάνω. Οι εταιρίες μέσω του διαδικτύου
έχουν την δυνατότητα :
•

Μάρκετινγκ

•

Αγορών μέσω του ιστού. Η ύπαρξη ασφαλών συνδέσεων στον
παγκόσμιο ιστό επιτρέπει στις εταιρίες να διαθέτουν τα προιόντα
τους απευθείας στον παγκόσμιο ιστό. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι
και τα virtual μαγαζιά υπάρχουν παντού.

•

Μάρκετινγκ σχέσεων ( relationship marketing ). Το μάρκετινγκ
σχέσεων ταιριάζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών με τα
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προιόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης Η δυνατότητα
καταγραφής των κινήσεων των χρηστών στον παγκόσμιο ιστό
επιτρέπει στις εταιρίες να πειραματιστούν με αυτή τη μεθοδολογία
για έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ σχέσεων φτιάχνοντας εν τέλει
καταναλωτικά προφίλ, εξατομικεύοντας προιόντα και υπηρεσίες
και πετυχαίνοντας το κτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με του
καταναλωτές. Η καταγραφή γίνεται είτε με απευθείας ερωτήσεις
στους πελάτες είτε με την καταγραφή των ενεργειών του πελάτη
στον δικτυακό τόπο της εταιρείας.
Υπάρχουν τρία επίπεδα εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου για
δουλείες μέσω του παγκόσμιου ιστού:
•

Παροχή βασικών υπηρεσιών. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν
θεμελιώδεις δικτυακούς τόπους που παρέχουν πληροφορία για την
επιχείρηση, τα προιόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Συνήθως προσφέρουν και υπηρεσίες εξυπηρέτησης on–line, όπως
δυνατότητα αποστολής

μηνύματος, αναζήτηση στον δικτυακό

τόπο και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

(frequently asked

questions). Συχνά αυτοί οι δικτυακοί τόποι δεν έχουν και
συστηματικούς τρόπους παρακολούθησης των ενεργειών των
πελατών.
•

Επέκταση της αλυσίδας διανομής προϊόντων. Πολλές εταιρίες
πλέον παρέχουν την δυνατότητα στους πελάτες να παραγγέλνουν
τα προιόντα on line από τον δικτυακό τους τόπο. Οι πελάτες έχουν
πρόσβαση στον κατάλογο των προϊόντων και θέτουν τις
παραγγελίες τους. Στους δικτυακούς αυτούς τόπους δεν δίνονται
δυνατότητες εξατομίκευσης των προϊόντων.

•

Μάρκετινγκ σχέσεων. Οι εταιρίες που υλοποιούν το μάρκετινγκ
σχέσεων

συνήθως

ζητούν

από

τους

πελάτες

τους

να

συμπληρώσουν μια φόρμα προτιμήσεων. Από τις προτιμήσεις
αυτές των χρηστών και από την παρακολούθηση αγοραστικών
συνηθειών του χρήστη προκύπτει το αγοραστικό προφίλ του κάθε
χρήστη, που αποτελεί οδηγό για την παρουσίαση εξατομικευμένων
προϊόντων. Το μάρκετινγκ σχέσεων έχει σαν τελικό στόχο να
κρατήσει

τον

πελάτη

όσο

το

δυνατόν

περισσότερο

στο

πελατολόγιο της εταιρίας[eCommerce 1998].
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ Intra Company
Τα νέα εργαλεία του ηλεκτρονικού εμπορίου ενεργοποίησαν τη
δημιουργία, διαμοιρασμό και χρήση πληροφορίας μέσα στις επιχειρήσεις. Οι
εφαρμογές intra company με τεχνολογία παγκοσμίου ιστού καλούνται
intranets ( ιντρανετς ).
Με τη χρήση των ιντρανετς οι εταιρίες
•

Ελαχιστοποιούν το κόστος

•

Βελτιώνουν την επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση

•

Διανέμουν εύκολα λογισμικό
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Ηλεκτρονικές Αγορές

4.1

Εισαγωγή

Οι αγορές παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στην οικονομία διευκολύνοντας την
ανταλλαγή της πληροφορίας, των αγαθών, των υπηρεσιών και των
πληρωμών. Στη διαδικασία παράγουν οικονομική αξία για αγοραστές,
πωλητές, μεσάζοντες και για την κοινωνία μιλώντας πιο γενικά. Η επίδραση
της τεχνολογίας στις ηλεκτρονικές αγορές και ειδικά στο ηλεκτρονικό
εμπόριο business to consumer υπήρξε ραγδαία τα τελευταία χρόνια με πιο
τρανταχτό παράδειγμα την εμφάνιση μεγάλου αριθμού online δημοπρασιών.
4.2
Οι

Λειτουργίες της αγοράς
αγορές έχουν τρεις κύριες λειτουργίες όπως φαίνεται και στον

παρακάτω

συνοπτικό

πίνακα.

Ταιριάζουν

αγοραστές

και

πωλητές,

διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, αγαθών, υπηρεσιών και
πληρωμών σχετικών με τις συναλλαγές και παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο
για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Στην μοντέρνα οικονομία οι
δύο πρώτες λειτουργίες παρέχονται από ενδιάμεσους και η τρίτη λειτουργία
από τις κυβερνήσεις. Οι ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιούν την τεχνολογία
της

πληροφορικής

για

να

υλοποιήσουν

αυτές

τις

λειτουργίες

με

αποτελεσματικότητα δίνοντας αγορές ευέλικτες «χωρίς τριβή» ( friction less
).
Ταίριασμα αγοραστών και πωλητών
Οι αγορές λειτουργούν ταιριάζοντας την αγορά με την ζήτηση. Οι αγορές
παρέχουν πληροφορία στους πωλητές για την ζήτηση επιτρέποντάς τους να
εισάγουν κεφάλαια για την παραγωγή προϊόντων που ταιριάζουν με τις
ανάγκες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές με την σειρά τους κάνουν τις
αγορές τους επιλέγοντας από τα προσφερόμενα προιόντα με βάση
κάποιους παράγοντες όπως η τιμή και τα χαρακτηριστικά τους. Για να
αποκτήσουν αυτήν την πληροφορία οι αγοραστές αντιμετωπίζουν κόστη.
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας της αγοράς .όπως
φαίνονται και στον πίνακα είναι η προσφορά των προϊόντων από τους
πωλητές, η ανακάλυψη της πληροφορίας για τιμές και προιόντα από τους
αγοραστές και η τελική ανακάλυψη της τιμής της συναλλαγής.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ταίριασμα Αγοραστών και Πωλητών
•

Καθορισμός της προσφοράς προϊόντων

•

Αναζήτηση
-

Πληροφορίας για προιόντα και τιμές

•

Ταίριασμα προσφορών πωλητών με τις προτιμήσεις των καταναλωτών
Ανακάλυψη τιμής

Διευκόλυνση των συναλλαγών
•

Μεταφορά των προϊόντων

•

Εξόφληση
-

•

Μεταφορά της πληρωμής στον πωλητή

Εμπιστοσύνη

Πλαίσιο Λειτουργίας
•

Νομοθετικό πλαίσιο

•

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Διευκόλυνση των συναλλαγών
Η διαδικασία ταιριάσματος αγοραστή και πωλητή εγκαθιστά μια ισότιμη
σχέση μεταξύ τους. Με τη συμφωνία της συναλλαγής, το πωληθέν προιόν
πρέπει μεταφερθεί στον αγοραστή και η εξόφληση του στον πωλητή. Οι
αγορές διαθέτουν ενσωματωμένους μηχανισμούς για τη μεταφορά και
εξόφληση προϊόντων. Τα τραπεζικά συστήματα και οι εταιρίες μεταφορών
αποτελούν τον κυριότερο μηχανισμό στο χαμηλότερο και τελικό επίπεδο της
συναλλαγής.
Πλαίσιο λειτουργίας
Το πλαίσιο λειτουργίας καθορίζει τους νόμους, τους κανόνες και τις
σχέσεις που διέπουν τις συναλλαγές στην αγορά, για θέματα όπως τα
συμβόλαια, η επίλυση διαφορών ή θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και
παρέχει μηχανισμούς για την επιβολή τους.
4.3

Η επίδραση του διαδικτύου στις αγορές

Οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν σημαντική επίδραση στους ρόλους των
αγορών όπως τους είδαμε παραπάνω [Bailey 1997], [Riggins 1998].
Προσφορά προϊόντων
Δύο νέες αναπτυσσόμενες τάσεις ξεχωρίζουν τα προιόντα στις
ηλεκτρονικές αγορές από τις παραδοσιακές για το ταίριασμα των αναγκών
των πελατών και την υποστήριξη νέων στρατηγικών τιμολόγησης: η
αυξημένη εξατομίκευση και προσαρμογή των προσφερόμενων προϊόντων
και η ολοκλήρωση προϊόντων σχετικών με ψηφιακή πληροφορία.
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Οι ηλεκτρονικές αγορές υποστηρίζουν την εξατομίκευση και προσαρμογή
μες δύο τρόπους :
•

Η τεχνολογία παρακολούθησης των πελατών επιτρέπει την
αναγνώριση κάθε αγοραστή. Η δημογραφική πληροφορία, τα
προφίλ των χρηστών και η σύγκριση με υπάρχοντες προτιμήσεις
παρόμοιων πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
καθορισμό ή την εκτίμηση των προτιμήσεων τους 23.

•

Προιόντα

πλούσια

σε

πληροφορία

οδηγούν

εύκολα

στην

προσαρμογή χωρίς μεγάλα κόστη. Για παράδειγμα η μεταφορά
μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας προσαρμοσμένης στα ενδιαφέροντα
ενός χρήστη δεν είναι κοστίζει ακριβότερα από τη μεταφορά του
ίδιου αντιγράφου σε όλους τους συνδρομητές.
Στην πορεία αυτής εργασίας θα δούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα
εφαρμογής της τεχνολογίας των πρακτόρων για την υλοποίηση των
ανωτέρω.
Ο τελικός στόχος για τον πωλητή είναι η παροχή προσαρμοσμένων
υπηρεσιών σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις είτε αυτές εκφράζονται
άμεσα είτε συμπεραίνονται. Οι αυξημένες πωλήσεις προέρχονται από τον
σχεδιασμό κατάλληλων αγαθών που εκφράζουν τις ανάγκες του κάθε
καταναλωτή και από την αναγνώριση της στιγμής στην όποια πρόκειται ο
καταναλωτής να αποφασίσει να αγοράσει και από κατάλληλη προετοιμασία
γι αυτή τη στιγμή, ώστε να προληφθεί ο ανταγωνισμός.
Οι νέες στρατηγικές τιμολόγησης προέρχονται από την ανάγκη μείωσης
του συνολικού κόστους παραγωγής των προϊόντων. Στην παραδοσιακή
αγορά η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου αγαθού, όπως η αγορά
αυτοκινήτου, απαιτεί τμηματικές διαδικασίες και μεσολάβηση ενδιαμέσων
που προσθέτουν αξία στην τελική τιμή του αγαθού. Στις ηλεκτρονικές αγορές
όμως η δημιουργία νέων ενδιάμεσων και υπηρεσιών εξαλείφει αυτά τα
κόστη σε μεγάλο βαθμό 24.

23

24

Αναφορά στο μάρκετινγκ σχέσεων όπως το περιγράψαμε στο 3ο κεφάλαιο
Η ηλεκτρονική αγορά στο παράδειγμα της αγοράς αυτοκινήτων έχει να

παρουσιάσει νέους ενδιαμέσους που διεκπεραιώνουν όλες τις λειτουργίες, όπως η
Auot-by-Tel ( www.auto-by-tel.com )
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Η περίπτωση των πληροφοριακών αγαθών είναι ενδεικτική των
παραπάνω. Τα ψηφιακά πληροφοριακά αγαθά όπως νέα, εικόνες, μουσική
και προγράμματα επιτρέπουν ακριβή αντίγραφα να δημιουργηθούν και να
διανεμηθούν με ελάχιστο κόστος. Το διαδίκτυο επιταχύνει την ελάττωση στο
κόστός παραγωγής και διανομής αλλά σ’ αυτό των συναλλαγών. Το γεγονός
αυτό παρέχει τη δυνατότητα για την πώληση και τιμολόγηση των αγαθών με
βάση νέες στρατηγικές ολοκλήρωσης των προϊόντων [Bakos 1997].
Αναζήτηση αγαθών
Οι ηλεκτρονικές αγορές χαμηλώνουν το κόστος των αγοραστών για την
απόκτηση πληροφορίας σχετικά με το κόστος και τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων αλλά και το κόστος των πωλητών για να επικοινωνήσουν με τους
πελάτες. Ένας αγοραστής πλέον έχει την δυνατότητα να συγκρίνει τις
διαφορετικές τιμές των πωλητών για κάποιο προιόν, χρησιμοποιώντας
εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως τα shopping bots ( πράκτορες αγορών ),
φαίνεται στη φωτογραφία. Παρόμοια σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες εταιριών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση λεπτομερούς πληροφορίας
για κάποιο προιόν. Ελαττώνοντας τα κόστη αναζήτησης οι ηλεκτρονικές
αγορές αυξάνουν την οικονομική απόδοση. Η αναζήτηση όμως βοηθά
επιπλέον

και

στην

εύρεση

προϊόντων

καταλληλότερων

για

τους

καταναλωτές. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε την συνεισφορά της
τεχνολογίας

ευφυών πρακτόρων στην εύρεση των αγαθών και της

πληροφορίας και περαιτέρω μείωση του κόστους απόκτησης των αγαθών.
Ανακάλυψη τιμής
Οι ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπουν νέους τύπους ανακάλυψης τιμής να
εφαρμοστούν

σε

αγορές.

Για

παράδειγμα

αεροπορικές

εταιρίες

δημοπρατούν απούλητα εισιτήρια. Αλλά και ενδιάμεσοι όπως η Priceline (
www.priceline.com) επιτρέπουν σε αγοραστές να καθορίζουν τα προιόντα
που επιθυμούν και το ποσό που διατίθενται να πληρώσουν και στη συνέχεια
κάνουν ανάλογες προτάσεις σε πωλητές, αναστρέφοντας την παραδοσιακή
λιανική αγορά. Στις μέρες μας το ρόλο αυτό των ενδιαμέσων παίζουν οι

___________________________________________________________________

69

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

ευφυείς πράκτορες που μπορούν να διαπραγματευτούν συναλλαγές εκ
μέρους των αγοραστών και πωλητών [Guttman 1998]. 25
Επιπλέον το μάρκετινγκ σχέσεων και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί
βελτιώνει τη δυνατότητα του πωλητή να κάνει «διάκριση τιμών», να χρεώνει
δηλαδή διαφορετικά το ίδιο προιόν για διαφορετικούς χρήστες. Η διάκριση
τιμών ελκύει νέους αγοραστές στην αγορά και χρησιμοποιείται ως εργαλείο
ικανοποίησης των συνεπών πελατών.
Είναι ήδη ορατά τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Οι αγοραστές
είναι οι κερδισμένοι αφού έχουν την δυνατότητα να διαπραγματεύονται
ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων. Κερδισμένοι είναι και οι πωλητές
που είναι ευέλικτοι και ακολουθούν την τάση εις βάρος άλλων εταιριών που
είναι καταδικασμένες στην οικονομική αποτυχία [Fortune 1994].
Διευκόλυνση
Το κόστος της διαδικασίας μεταφοράς αποτελεί σημαντικό ποσοστό του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Οι ηλεκτρονικές αγορές βοηθούν στην
μείωση του κόστους μεταφοράς και βοηθούν τις γρήγορες, στην ώρα τους
μεταφορές με παράλληλη μείωση των αποθηκών αποθεμάτων. Οι πωλητές
στο διαδίκτυο είναι υπεύθυνοι για την παράδοση των εμπορευμάτων και γι
αυτό συνάπτουν συμβόλαια με μεγάλες εταιρίες μεταφορών όπως η FedEx
και η UPS καθιστώντας τις εταιρίες αυτές σημαντικούς ενδιάμεσους στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.

25

Πράκτορες όπως οι Kasbah και

Tete-a-Tete υπήρξαν η απαρχή των

εξελίξεων στον τομέα αυτόν και θα ασχοληθούμε με αυτούς στην συνέχεια της
παρούσης εργασίας
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ενότητα αυτή αποτελεί τον κορμό της παρούσης εργασίας και
διαπραγματεύεται το θέμα της παρουσίας των ευφυών πρακτόρων
λογισμικού στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της
εργασίας, από το σημείο αυτό και μετά βασίζεται σε ένα θεωρητικό μοντέλο,
για τον ρόλο των πρακτόρων στην αγοραστική διαδικασία. Στο πέμπτο
κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο αυτό και τα επόμενα κεφάλαια
διαπραγματεύονται την παρουσία των πρακτόρων στα διάφορα στάδια του
μοντέλου αυτού.
Κάθε

κεφάλαιο

από

αυτά

αποτελείται

από

μια

εισαγωγή

με

χαρακτηριστικά στοιχεία εφαρμογών πρακτόρων της παρούσης αλλά και του
παρελθόντος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από
τη κατασκευή πρακτόρων σε κάθε στάδιο και παρουσιάζονται ερευνητικά
ευρήματα από τρέχουσες εργασίες. Ενδεικτικά παραδείγματα πρακτόρων
αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο.
Τα επόμενα κεφάλαια καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων
και των εφαρμογών τους που δεν καλύπτονται με το θεωρητικό μοντέλο.
Γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο
μεταξύ

επιχειρήσεων

αλλά

και

στις

έξυπνες

διεπιφάνειες

που

χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γίνεται περιγραφή των
οργανισμών που ασχολούνται με

την χρήση των πρακτόρων στην

καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων και η ενότητα τελειώνει με τα
συμπεράσματα και τις μελλοντικές αναφορές.
Στα παραρτήματα στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται γνωστές
ερευνητικές εφαρμογές πρακτόρων του παρελθόντος και τα τρέχοντα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο των πρακτόρων. Η
εργασία κλείνει με εκτεταμένο κατάλογο διευθύνσεων του παγκόσμιου ιστού
που σχετίζονται με τους πράκτορες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Ρόλοι των πρακτόρων στο ηλεκτρονικό
εμπόριο

5.1

Εισαγωγή

Δημοφιλείς πράκτορες λογισμικού έχουν χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα
χρόνια για το φιλτράρισμα της πληροφορίας και για την αυτοματοποίηση
επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς. Μόνο τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία
των πρακτόρων εφαρμόστηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, υποσχόμενη μια
επανάσταση στις συναλλαγές, είτε μεταξύ επιχειρήσεων ( business to
business) είτε μεταξύ επιχειρήσεων και αγοραστών ( business to consumer
). Το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός αποτελούν ένα αυξανόμενα
σημαντικό κανάλι για το εμπόριο και οι έρευνες των δημογραφικών του
διαδικτύου αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Βέβαια η δυναμική του διαδικτύου στο να μετασχηματισμό του εμπορίου
δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα. Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι σε μεγάλο βαθμό
μη αυτοματοποιημένες. Ενώ η πληροφορία σχετικά μες τα προιόντα και τους
πωλητές είναι πιο εύκολα προσβάσιμος και οι πληρωμές και οι παραγγελίες
διαχειρίζονται ηλεκτρονικά, η παρουσία των ανθρώπων απαιτείται σε όλες
σχεδόν τα επίπεδα της αγοραστικής διαδικασίας. Ο αγοραστής είναι σε
πολλές περιπτώσεις υπεύθυνος για τη συλλογή και ερμηνεία της
πληροφορίας σχετικά με πωλητές και προιόντα, παίρνοντας αυτός τις
τελικές αποφάσεις για τις αγορές [Maes 1999].
Οι τεχνολογίες πρακτόρων λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αυτοματοποίηση όλων των σταδίων της αγοραστικής διαδικασίας
εξασφαλίζοντας πολύτιμο χρόνο στον αγοραστή. Οι ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά των πρακτόρων, όπως τα έχουμε συναντήσει στο δεύτερο
κεφάλαιο, βοηθούν στην βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας
αλλάζοντας τη δομή και τη φύση του εμπορίου [Moukas 1998]. Για
παράδειγμα μια εταιρεία που χρειάζεται να παραγγείλει προμήθειες χαρτιού
μπορεί να χρησιμοποιήσει πράκτορες να παρακολουθούν τα αποθέματα,
εκκινώντας πράκτορες αγορών όταν τα αποθέματα είναι χαμηλά.
Οι πράκτορες στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυτόματα συλλέγουν πληροφορία
για επιχειρήσεις και προιόντα που ταιριάζουν με τις ανάγκες των αγοραστή,
παίρνουν την απόφαση ποιους/ποια από αυτούς/αυτά να διερευνήσουν,
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των

συναλλαγών

και

εν

τέλει

πραγματοποιούν τις συναλλαγές.
5.2

Το μοντέλο αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή

Σχεδόν σε όλες τις εργασίες που συναντήσαμε στην παρούσα έρευνα
γίνεται χρήση ενός κοινού πλαισίου εργασίας, που εξετάζει τους ρόλους των
πρακτόρων σαν ενδιάμεσους στο ηλεκτρονικό εμπόριο [Maes 1999]. Το
μοντέλο που χρησιμοποιείται πηγάζει από την έρευνα της αγοραστικής
συμπεριφοράς του καταναλωτή ή ΑΣΚ( Consumer Buying Behavior – CBB ).
Παρόλο που η ΑΣΚ καλύπτει πολλές περιοχές είναι σημαντικό να
αναγνωριστούν οι περιορισμοί του. Η έρευνα της ΑΣΚ καλύπτει και
επικεντρώνεται κυρίως στην σχέση επιχείρησης καταναλωτή ( business to
consumer ), παρόλο που οι περισσότερες των ιδεών πίσω από αυτήν
διατηρούνται και στις αγορές μεταξύ των επιχειρήσεων. Επιπλέον το
ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή θεμάτων όπως η
διαχείριση back-office και αλυσίδων προμηθειών. Στο κεφάλαιο της χρήσης
και

εφαρμογής

των

πρακτόρων

στο

ηλεκτρονικό

εμπόριο

μεταξύ

επιχειρήσεων θα διερευνηθούν περαιτέρω αυτές οι διαφορές.
Διάφορες θεωρίες και μοντέλα

προσπαθούν να διερευνήσουν την

αγοραστική συμπεριφορά συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων : Nicosia,
Howard-Sletch, Engel-Blackwell, Bettman, Andreasen . [Andreasen],
[Bettman], [Howard], [Engel], [Nicosia]
Όλα τα παραπάνω διακρίνουν έξι θεμελιώδη στάδια της αγοραστικής
διαδικασίας.
•

1ο στάδιο : Αναγνώριση Ανάγκης ( Need Identification )
Χαρακτηρίζει

τον

καταναλωτή

που

αναγνωρίζει

κάποια

πρωτοεμφανιζόμενη ανάγκη. Ο καταναλωτής κατά την διάρκεια αυτού του
σταδίου παρακινείται μέσω πληροφοριών προϊόντων.
•

2ο στάδιο : Μεσιτεία Προϊόντος ( Product Brokering )
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την επανάκτηση της πληροφορίας με σκοπό

να καθοριστεί τι θα αγοραστεί. Η ανάκτηση της πληροφορίας περιλαμβάνει
την αξιολόγηση των εναλλακτικών

προϊόντων η οποία βασίζεται στα

κριτήρια που δίνονται από τον καταναλωτή. Το αποτέλεσμα αυτού του
σταδίου ονομάζεται σύνολο μελέτης (consideration set) των προϊόντων.
•

3ο στάδιο : Μεσιτεία Εμπόρου ( Merchant Brokering )
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Αυτό το στάδιο συνδυάζει το σύνολο μελέτης από το προηγούμενο
στάδιο μαζί με την πληροφορία του κάθε εμπόρου με σκοπό να καθοριστεί
από ποιόν θα αγοραστεί το προϊόν. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των εναλλακτικών εμπόρων η οποία βασίζεται σε κριτήρια που
επιλέγει ο καταναλωτής όπως για παράδειγμα τιμή, εγγύηση, διαθεσιμότητα,
χρόνος παράδοσης, φήμη κ.α
•

4ο στάδιο : Διαπραγμάτευση ( Negotiation )
Αυτό το στάδιο, σκοπεύει στον καθορισμό των όρων της συναλλαγής. Η

διαπραγμάτευση ποικίλει σε διάρκεια και πολυπλοκότητα ανάλογα με την
αγορά. Στην παραδοσιακή λιανική αγορά, οι τιμές και άλλα θέματα που
αφορούν την συναλλαγή είναι συνήθως προκαθορισμένα και σταθερά και
έτσι δεν αφήνεται περιθώριο διαπραγμάτευσης. Σε άλλες αγορές όμως ( π.χ.
μετοχές, καλές τέχνες κ.α ) η διαπραγμάτευση της τιμής ή άλλων θεμάτων
της συμφωνίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της αγοράς.
•

5ο στάδιο : Αγορά και Παράδοση ( Purchase and Delivery )
Η αγορά και η παράδοση του προϊόντος μπορεί είτε να σημάνει το τέλος

του σταδίου διαπραγμάτευσης είτε να συμβεί λίγο αργότερα. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ( όπως για παράδειγμα
μόνο μετρητά ) ή οι επιλογές παράδοσης μπορεί να επηρεάσουν το 2ο και 3ο
στάδιο.
•

6ο στάδιο : Εξυπηρέτηση και Αξιολόγηση ( Service and Evaluation )
Αυτό το στάδιο αναφέρεται στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή και στην

αξιολόγηση για την ικανοποίηση της όλης διαδικασίας αγοράς και
απόφασης.
Όπως τα περισσότερα μοντέλα αυτά τα στάδια αναπαριστούν μια
προσέγγιση

και

απλοποίηση

πολύπλοκων

συμπεριφορών.

Συχνά

επικαλύπτονται και η μεταπήδηση από το ένα στο άλλο μπορεί να είναι μη
γραμμική.
Βοηθούν όμως στην αναγνώριση του χώρου στον οποίο οι τεχνολογίες
των πρακτόρων εφαρμόζονται στην αγοραστική εμπειρία, βοηθώντας τους
ερευνητές να κατατάξουν με συστηματικό τρόπο υπάρχοντα συστήματα
πρακτόρων

στο

ηλεκτρονικό

εμπόριο.

Η

εξατομικευμένη,

συνεχούς
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εκτέλεσης, αυτόνομη φύση των πρακτόρων τους καθιστά ιδανικούς για
καταναλωτικές συμπεριφορές μεσιτείας συμπεριλαμβανομένων: ανάκτηση
και φιλτράρισμα πληροφορίας, εξατομικευμένες αποτιμήσεις, πολύπλοκους
συντονισμούς και χρονικές αλληλεπιδράσεις. Αυτοί οι ρόλοι αντιστοιχούν
κυρίως στα τέσσερα πρώτα στάδια του μοντέλου της αγοραστικής
συμπεριφοράς.

Τα

περισσότερα

εμπορικά

συστήματα

πρακτόρων

καλύπτουν κάποια από τα τέσσερα αυτά στάδια, αλλά έχουν εμφανιστεί
πρωτότυπα και θεωρητικές προσεγγίσεις και για τα υπόλοιπα. Στο
παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα έξι στάδια του μοντέλου αγοραστικής
συμπεριφοράς

και

φαίνεται

η

κατηγοριοποίηση

υπαρχόντων

και

παλαιότερων συστημάτων πρακτόρων σε αυτό το πλαίσιο.
Persona

Firefly

Logic

Bargain

Auctio

Finder

nBot

Jango

Kasbha

Tete
tete

Αναγνώριση Ανάγκης
Μεσιτεία προίοντος

X

Μεσιτεία Εμπόρου
Διαπραγμάτευση

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Αγορά και Παράδοση
Εξυπηρέτηση και
Αξιολόγηση

Πίνακας : Ρόλοι και παραδείγματα παλιότερων πρακτόρων στο
ηλεκτρονικό εμπόριο
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6.

Αναγνώριση Ανάγκης

6.1

Εισαγωγή

Σε μεγάλο βαθμό η τεχνολογία των πρακτόρων αποδεικνύεται στην
αυτοματοποίηση ή στην υποβοήθηση του χρήστη στο στάδιο αναγνώρισης
ανάγκης. Συγκεκριμένα οι πράκτορες μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε
αγορές που είναι επαναλαμβανόμενες, όπως προμήθειες, ή προβλέψιμες,
όπως οι καταναλωτικές συνήθειες. Ένα από τα παλαιότερα παραδείγματα
και απλούστερα παραδείγματα πρακτόρων είναι και τα αποκαλούμενα
monitors, δηλαδή προγράμματα που τρέχουν συνεχώς παρακολουθώντας
ένα

σύνολο

αισθητήρων

κάνοντας

ενέργειες

όταν

συγκεκριμένες

προκαθορισμένες συνθήκες εκπληρώνονται.
Τα παραδείγματα είναι άφθονα στην αγορά μετοχών όσο και σε
δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού εμπορίου. Για παράδειγμα η εταιρεία
Amazon 26 παρέχει στους πελάτες της έναν πράκτορα ειδοποίησης
(notification agent) που παρατηρεί τον κατάλογο της με τα βιβλία και
ειδοποιεί τον πελάτη όταν κάποια γεγονότα που μπορεί να ενδιαφέρουν
τους πελάτες συμβούν, όπως η κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία [Maes 1999]
.

26

www.amazon.com
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Μεσιτεία Προϊόντος

7.1

Εισαγωγή

Αφού ο πελάτης αναγνωρίσει την ανάγκη να αγοράσει κάτι, πρέπει να
αποφασίσει τι θα αγοράσει μέσω συνεχούς αποτίμησης ή ανακτημένης
πληροφορίας προϊόντων.
Το οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να είναι σε
θέση να ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις στην επιλογή
των προϊόντων, βοηθώντας στην αποδοτική αγορά τους και προτείνοντας
εναλλακτικές

επιλογές

όταν

απαιτείται.

Οι

προτάσεις

μπορεί

να

περιλαμβάνουν εναλλακτικά προιόντα, σχετικά προιόντα ή προτάσεις για
τον ανασχηματισμό της αρχικής αναζήτησης του πελάτη. Τα προτεινόμενα
προιόντα θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις
προτιμήσεις του κάθε χρήστη ξεχωριστά.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 υπάρχουν μερικά γνωστά συστήματα
agents στο δεύτερο στάδιο του μοντέλου όπως είναι οι Personalogic, Firefly
και Tete-a-Tete τα οποία μειώνουν το κόστος αναζήτησης με το οποίο
επιφορτίζεται ο καταναλωτής [Guttman 1998].
Ο Personalogic 27 είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους καταναλωτές να
μειώσουν την λίστα των προϊόντων που είναι πιο κοντά στις ανάγκες τους,
οδηγώντας τους μέσα από μια πληθώρα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
Το σύστημα διαλέγει τα ανεπιθύμητα προϊόντα επιτρέποντας στους
αγοραστές να καθορίσουν περιορισμούς στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Έτσι, επιστρέφεται στον καταναλωτή μια λίστα από μόνο εκείνα τα προϊόντα
που ικανοποιούν τους βασικούς περιορισμούς τους οποίους έθεσε ο
καταναλωτής.
To Tete-a-Tete 28 χρησιμοποιούσε συγκρίσιμες τεχνικές για να προτείνει
περίπλοκα προιόντα με βάση τη θεωρία multiattribute utility [Maes 1999] .
27

Ο δικτυακός τόπος του προϊόντος ήταν www.personalogic.com . Ανέστειλε την

λειτουργία του τους προηγούμενους μήνες.
28

Το Tete-a-Tete αποτέλεσε τη πρώτη ερευνητική προσπάθεια για την

κατασκευή ευφυούς πράκτορα που κάλυπτε τα τέσσερα βασικά στάδια του
μοντέλου ΑΣΚ, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η υλοποίηση του αποτελούσε project
του τμήματος ευφυών πρακτόρων του πανεπιστημίου MIT. Μέχρι τα τέλη του 2000
η

ιστοσελίδα

του

ήταν

ενεργή

και

βρίσκονταν

στην

διεύθυνση
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Ομοίως, και οι υπηρεσίες του Firefly 29 βοηθούσαν τους καταναλωτές να
βρουν προϊόντα. Αντί όμως να διαλέγει τα προϊόντα βασιζόμενος στα
χαρακτηριστικά τους, προτείνει προϊόντα μέσω του μηχανισμού πρότασης
«word of mouth” [Maes 1995] (προφορικής επικοινωνίας ) που ονομάζεται
αυτοματοποιημένο

συνεργατικό

φιλτράρισμα

(

ACF-Automated

Collaborative Filtering ). Η ACF πρώτα συγκρίνει τις εκτιμήσεις-αξιολογήσεις
του προϊόντος του αγοραστή με αυτές άλλων αγοραστών. Αφού εντοπίσει
τους «κοντινότερους γείτονες» του αγοραστή δηλαδή αυτούς που έχουν
παρόμοια γούστα, προτείνει προϊόντα που έχουν εκτιμηθεί υψηλά απ’
αυτούς αλλά δεν έχουν εκτιμηθεί από τον αγοραστή. Ουσιαστικά, το
σύστημα Firefly χρησιμοποιεί την γνώμη ανθρώπων που έχουν παρόμοια
άποψη με τον αγοραστή για να κάνει προτάσεις. Αυτό το σύστημα
χρησιμοποιείται για να προτείνει μουσική, βιβλία, εστιατόρια

7.2

Θεωρητική προσέγγιση

Οι πράκτορες που εκτελούν την μεσιτεία προϊόντος θα πρέπει να
παρουσιάζουν ορισμένες βασικές ιδιότητες [Dastani 2000]:
•

Παρατήρηση της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Η παρατήρηση της
πληροφορίας απαιτεί την ικανότητα εκκίνησης παρατηρήσεων και
την ικανότητα αναγνώρισης της λαμβάνουσας πληροφορίας.
Συνήθως η λαμβάνουσα πληροφορία αποθηκεύεται σε γνωστικές
βάσεις δεδομένων.

•

Επικοινωνία με άλλους πράκτορες. Ο πράκτορας θα πρέπει να
έχει την ικανότητα επικοινωνίας με άλλους πράκτορες ζητώντας
πληροφορία για προιόντα και έχοντας δυνατότητες επεξεργασίας
της λαμβάνουσας πληροφορίας. Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη
και ο πράκτορας που του ζητείται πληροφορία για ένα προιόν, θα
πρέπει να αναγνωρίσει την πληροφορία αυτή στο δικό του
σύστημα και να παρέχει πληροφορίες σε πιο αφαιρετικό επίπεδο,
συνήθως για περισσότερα προιόντα.

http://ecommerce.media.mit.edu/tete-a-tete .Από τότε η σελίδα είναι δεν είναι
προσβάσιμη και πληροφορίες αντλήθηκαν από σχετικές εργασίες.
29

Ο δικτυακός τόπος του προϊόντος ήταν www.firefly.com. Ανέστειλε την

λειτουργία του τον προηγούμενο χρόνο
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Διατήρηση της λαμβανόμενης πληροφορίας για τα προιόντα.
Αφορά την αποθήκευση της πληροφορίας στο εσωτερικό του
συστήματος.

•

Διατήρηση

του

εύρους

της

πληροφορίας

προϊόντος

που

παρέχεται. Ανά πάσα στιγμή ο πράκτορας πρέπει να γνωρίζει τι
αντιπροσωπεύει η πληροφορία για τα προιόντα.
•

Έλεγχος διαδικασιών. Ο πράκτορας πρέπει να έχει την σχετική
αυτονομία για ελέγχει τις διαδικασίες.

•

Pro-active συμπεριφορά. Ένας pro-active πράκτορας σε τακτά
χρονικά διαστήματα παίρνει την πρωτοβουλία να επικοινωνεί με
πράκτορες πωλητών για πληροφορία προϊόντων που ταιριάζει με
κάποια από τα διαθέσιμα προφίλ και μοντέλα χρηστών

•

Διατήρηση μοντέλου προτιμήσεων. Το μοντέλο προτιμήσεων του
χρήστη είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει στους πράκτορες
που εκτελούν μεσιτεία προϊόντος και εμπόρου. Η κατάλληλη
αποθήκευση και διατήρηση του είναι επιτακτική.

•

Καθορισμός των ταιριασμάτων. Ο πράκτορας θα πρέπει να έχει
εκείνα τα τμήματα που του επιτρέπουν να ταιριάξει την
πληροφορία για τα προιόντα με τα μοντέλα προτιμήσεων των
χρηστών.

Οι περισσότερες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τους πράκτορες που
μετέχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο στις μέρες μας πηγάζουν από τον κλάδο
της Τεχνητής Νοημοσύνης ( AI-Artificial Intelligence ) και προβλέπεται ότι ο
κλάδος αυτός θα συνεχίσει να παρέχει στους πράκτορες λογισμικού την
τεχνολογία

ώστε να διευκολύνουν τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού

εμπορίου.
7.2.1
Το

Μοντελοποίηση Προτιμήσεων
μοντέλο

προτιμήσεων

(preference

model)

ενός

χρήστη

χρησιμοποιείται για να καθορίσει πόσο ενδιαφέρον είναι ένα προιόν σε
κάποιο

χρήστη.

Το

μοντέλο

προτιμήσεων

συνεπώς

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί για να επιλέξει και δώσει προτεραιότητες σε προιόντα που
ενδιαφέρουν τον χρήστη. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να προτιμά
γαλλικά ή γερμανικά αυτοκίνητα και να προτιμά τα γερμανικά σε σχέση με τα
γαλλικά [Dastani 2000].
Η δομή και οι ιδιότητες των μοντέλων προτιμήσεων εξαρτάται από το
πεδίο της εφαρμογής στην οποία χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα στα
___________________________________________________________________
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συστήματα αποφάσεων με βάση πολλαπλά χαρακτηριστικά η προτίμηση
του χρήστη για ένα προιόν καθορίζεται με ανάθεση τιμών στα διάφορα
χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς αυτά τα
χαρακτηριστικά, την σημασία δηλαδή αυτών των χαρακτηριστικών Σε άλλα
πεδία εφαρμογών όπως τα συστήματα προτάσεων (recommendation
systems), το μοντέλο προτιμήσεων μπορεί να οριστεί είτε σε όρους
στατιστικής συσχέτισης μεταξύ των χρηστών και των εκτιμήσεών τους, είτε
με σύνολα τιμών που περιγράφουν τα προιόντα.
Γενικά οι προτιμήσεις ενός χρήστη ως προς ένα σύνολο προϊόντων
μπορεί να οριστεί σε όρους πληροφορίας που αφορά είτε το περιεχόμενο
των

προϊόντων

(πληροφορία

περιεχομένου),

είτε

την

χρήση

των

αντικειμένων από μια κοινότητα χρηστών. Στα παρακάτω χρησιμοποιούνται
οι όροι μοντέλο προτιμήσεων βάση περιεχομένου (content-base) για τα
μοντέλα που καθορίζονται με όρους περιεχομένου των αντικειμένων και
συνεργατικά μοντέλα προτιμήσεων (collaborative-based) για τα μοντέλα που
καθορίζονται

με

όρους

συνεργατικής

πληροφορίας.

Τα

δύο

είδη

πληροφορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μοντέλων σε
πολλά είδη εφαρμογών.
Η κατασκευή ενός μοντέλου προτιμήσεων είναι μια φορτική διαδικασία
που καταναλώνει αρκετό χρόνο. Σε εφαρμογές όπως η ανάκτηση και το
φιλτράρισμα πληροφορίας, ο χρήστης εκφράζει τις προτιμήσεις τους σε
σχέση με διάφορα χαρακτηριστικά και τιμές χαρακτηριστικών. Ακόμα σε
υπηρεσίες προτάσεων ο χρήστης μπορεί να ερωτηθεί να βαθμολογήσει
δεκάδες προϊόντων, πριν του προταθεί κάποιο.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποκτήσει κάποιος πληροφορίες σχετικά
με τις προτιμήσεις των χρηστών. Πολλά συστήματα ζητούν από τον χρήστη
να συμπληρώσει μια φόρμα που αποτελείται από πολλές ερωτήσεις σχετικά
με τις προτιμήσεις του, κάθε φορά που χρησιμοποιεί το σύστημα. Άλλα
συστήματα αλληλεπιδρούν με τον χρήστη μόνο όταν η πληροφορία
απαιτείται. Τέλος κάποια συστήματα εφαρμόζουν αυτόματες μεθόδους για
να

υποθέσουν

τις

προτιμήσεις

των

χρηστών,

παρατηρώντας

την

συμπεριφορά τους στο πέρασμα του χρόνου. Οι μέθοδοι αυτοί συνήθως
δεν μοντελοποιούν πλήρως τις προτιμήσεις των χρηστών, αλλά τις πιο
συχνές και προβλέψιμες. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ο κίνδυνος,
συστήματα που απαιτούν μεγάλες αλληλεπιδράσεις από τους χρήστες να
καταστούν αναποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει
ισορροπία μεταξύ της ποσότητας αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και της
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απαιτούμενης αποτελεσματικότητας του προφίλ που κατασκευάζεται από
τον πράκτορα.
Η μοντελοποίηση στα πλαίσια και των δύο ειδών πληροφορίας μπορεί να
θεωρηθεί σαν ένα πρόβλημα μάθησης, όπου στόχος είναι η μάθηση της
καλούμενης συνάρτησης προτιμήσεων για κάποιον χρήστη. Η συνάρτηση
προτίμησης χρήστη αντιστοιχεί προιόντα από ένα πεδίο με κάποιες τιμές
που εκφράζουν την σημασία των προϊόντων για τον χρήστη. Με αυτό τον
τρόπο η δομή του εύρους των τιμών παίζει σημαντικό ρόλο. Διάφοροι τύποι
συναρτήσεων προτιμήσεων μπορεί να υπάρχουν και ο τύπος της
συνάρτησης καθορίζει τη δομή του μοντέλου προτιμήσεων. Για παράδειγμα
σε κάποια συνάρτηση το εύρος μπορεί να αποτελείται μόνο από δύο
διακριτές τιμές, ενώ σε άλλη από σύνολο πραγματικών αριθμών. Η δομή
στην πρώτη περίπτωση είναι ονομαστική (nominal) και στην δεύτερη μερική
(partial).
Η πρόκληση για τα συστήματα πρακτόρων είναι να βελτιώσουν την
ποιότητα των προτάσεων τους προς τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές
απαιτούν προτάσεις που μπορούν να εμπιστευτούν ότι θα τους βοηθήσουν
να βρουν τα προιόντα που ψάχνουν. Εάν ένας πελάτης εμπιστεύεται ένα
σύστημα και ανακαλύψει ότι τα προιόντα που αγόρασε με τη βοήθειά του
δεν τον ικανοποιούν, πιθανότατα δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει το σύστημα.
Τα συστήματα προτάσεων εμφανίζουν δύο χαρακτηριστικούς τύπους
λαθών: αρνητικά λάθη όταν ένα προιόν που θα εκτιμούσε ο καταναλωτής
δεν προτείνεται και θετικά λάθη όταν προτείνονται προιόντα που δεν
αρέσουν στον καταναλωτή. Τα συστήματα θα πρέπει να αποφεύγουν τον
δεύτερο τύπο λαθών γιατί δυσαρεστούν τους καταναλωτές [Sarwar 2000].
Στην συνέχεια εξετάζουμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην
μεσιτεία προϊόντος με βάση όσα αναφέραμε και παραπάνω.
Κανόνες συσχετίσεων με ανίχνευση δεδομένων
Μια από τις περισσότερες χρησιμοποιημένες τεχνικές ανίχνευσης
δεδομένων (data mining) στο ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν και είναι η εύρεση
κανόνων συσχέτισης μεταξύ συνόλων από προιόντα [Sarwar 2000]. Με την
τεχνική αυτή ανιχνεύονται οι βάσεις δεδομένων των συναλλαγών των
εταιριών, για την ανακάλυψη επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών στις
αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Στη συνέχεια εφαρμόζουν αυτές
τις συμπεριφορές για να βοηθήσουν τους αγοραστές να βρουν άλλα
προιόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Η διαδικασία αποσκοπεί στην
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ανακάλυψη συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων προϊόντων, έτσι ώστε η
παρουσία κάποιων σε μια συναλλαγή συνεπάγεται ότι τα προιόντα από το
άλλο σύνολο είναι επίσης παρόντα στη συναλλαγή.
Η ποιότητα των κανόνων αυτών μετράται με τον έλεγχο δύο
συναρτήσεων της συχνότητας και της εμπιστοσύνης. Η συχνότητα ενός
κανόνα μετρά την εμφάνιση του κανόνα στο σύνολο των συναλλαγών, ενώ
η εμπιστοσύνη μετρά την δύναμη του συσχετισμού 30. Οι κανόνες με χαμηλή
συχνότητα είναι συνήθως χωρίς ενδιαφέρον γιατί δεν περιέχουν μεγάλο
πληθυσμό, ενώ οι κανόνες με μεγάλο επίπεδο εμπιστοσύνης είναι συνήθως
πολύ σημαντικοί.
Στην πράξη για κάθε πελάτη υπολογίζονται, από το ιστορικό των
συναλλαγών του, όλοι οι κανόνες που υποστηρίζει. Στην συνέχεια παράγεται
το σύνολο των προϊόντων που προβλέπονται από τους κανόνες, αλλά δεν
έχουν αγοραστεί ακόμα. Τέλος τα προιόντα του συνόλου αυτού με
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ταξινομούνται πρώτα και προτείνονται στον
καταναλωτή.
Συνεργατικό φιλτράρισμα
Στην συνεργατική προσέγγιση, το μοντέλο προτιμήσεων κατασκευάζεται
στην βάση προϊόντων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί από
τον χρήστη και από τις προτιμήσεις άλλων χρηστών που αναπαριστώνται
σαν

σύνολα

βαθμολογημένων

προϊόντων.

Τα

συστήματα

που

χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούν την επανατροφοδότηση και
αξιολόγηση από διαφορετικούς καταναλωτές για να μη λάβουν υπόψη την
πληροφορία η οποία δεν είναι σχετική [Maes 1995], [Lashkari].
Αυτά τα συστήματα δεν έχουν ως σκοπό να αναλύσουν ή να καταλάβουν
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αλλά χρησιμοποιούν την αξιολόγηση των
καταναλωτών για να δημιουργήσουν έναν δείκτη "ευαρέσκειας-προτίμησης"
για κάθε προϊόν. Αυτός ο δείκτης δεν είναι γενικός, αλλά υπολογίζεται
στατιστικά για κάθε χρήστη στην στιγμή, χρησιμοποιώντας το προφίλ άλλων
χρηστών με παρόμοια γούστα. Κατά αυτόν τον τρόπο ένα σύνολο χρηστών
που βαθμολογούν προιόντα παρόμοια θεωρούνται ότι έχουν παρόμοιο
γούστο ή ενδιαφέροντα. Εν τέλει προτείνονται τα προϊόντα που προτιμούν οι
άνθρωποι με παρόμοια γούστα [Dastani 2000].
30

Δεν είναι τίποτα περισσότερο από την δεσμευμένη πιθανότητα ενός γεγονότος

Χ προς ένα γεγονός Y.
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Η ανακάλυψη της σχετικότητας δυο χρηστών γίνεται συνήθως με
μαθηματικές συναρτήσεις. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι η Pearson
correlation και η Cosine. Αφού υπολογιστούν οι συναρτήσεις σχηματίζονται
τα σύνολα γειτνίασης των χρηστών [Sarwar 2000]. Υπάρχουν αρκετά
σχήματα για την δημιουργία των συνόλων αυτών. Τα κυριότερα είναι το
κεντρικοποιημένο σχήμα, το ποίο απλά επιλέγει τους κοντινότερους άλλους
πελάτες, και το επαυξημένο σχήμα. Στο τελευταίο για το σύνολο γειτνίασης
επιλέγεται αρχικά ο κοντινότερος γείτονας. Στην συνέχεια με μαθηματική
συνάρτηση επιλέγεται αυτός που είναι πιο κοντά και στους δύο και η
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου..
Τα συνεργατικά μοντέλα προτιμήσεων χρησιμοποιούνται σε συστήματα
ανάκτησης και φιλτραρίσματος για την ανάκτηση διαθέσιμων προϊόντων
στους χρήστες. Μάλιστα ο σκοπός των συστημάτων αυτών είναι να
βοηθήσουν τον χρήστη με την επιλογή, βαθμολόγηση και παρουσίαση
διαθέσιμων προϊόντων με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη. Επομένως τα
προιόντα παρουσιάζονται με τον βαθμό σχετικότητάς τους ως προς τον
χρήστη. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται συχνά σαν συστήματα
προτάσεων.

Παραδείγματα

τέτοιων

συστημάτων

συναντήσαμε

στην

εισαγωγή.
Οι προτάσεις γίνονται από την γειτονιά του πελάτη με χρήση δύο κυρίως
τεχνικών [Sarwar 2000]:
•

Προτάσεις των πιο συχνών αντικειμένων. Στη διαδικασία αυτή
κάθε γείτονας ανιχνεύεται μέσω των ιστορικών του δεδομένων, και
γίνεται η καταμέτρηση των προϊόντων. Στη συνέχεια το σύστημα
ταξινομεί τα προιόντα με βάση την συχνότητα τους και απλά
επιστρέφει σαν πρόταση τα Ν πιο συχνά προιόντα που δεν έχει
αγοράσει ο καταναλωτής.

•

Προτάσεις βάσει κανόνων συσχέτισης. Οι προτάσεις αυτές κάνουν
χρήση

και

της

τεχνικής

των

κανόνων

συσχέτισης

που

αναφέρθηκαν παραπάνω. Όμως αντί για την χρήση ολόκληρου του
πληθυσμού των πελατών για την εξαγωγή των κανόνων, η τεχνική
χρησιμοποιεί μόνο τους γείτονες του καταναλωτή. Οι κανόνες που
παράγονται συνδυάζονται με τον αλγόριθμο των πιο συχνών
αντικειμένων για την παραγωγή των τελικών προτάσεων
Στα συστήματα αυτά ένα αντικείμενο μπορεί να προταθεί μόνο αν ο
χρήστης έχει εκφράσει τις προτιμήσεις του. Ένα μειονέκτημα από το γεγονός
αυτό είναι ότι νέα αντικείμενα δεν μπορούν να προταθούν αν δεν έχουν
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βαθμολογηθεί. Θα πρέπει επίσης να καταγραφεί ότι η ποιότητα των
προτιμήσεων

στα

συστήματα

που

χρησιμοποιούν

την

συνεργατική

προσέγγιση, αυξάνει καθώς αυξάνει ο αριθμός των χρηστών και των
βαθμολογημένων

προϊόντων.

Ταυτόχρονα

όμως

τα

συστήματα

αντιμετωπίζουν προβλήματα υπολογιστικής ισχύος, πρόβλημα που μπορεί
να ξεπεραστεί με πιο αποτελεσματικούς αλγόριθμους. Επιπλέον σε
συστήματα που παρακολουθούν συστηματικά τον χρήστη μεγάλο μέρος της
υπολογιστικής ισχύος καταναλώνεται για αυτή τη λειτουργία, μειώνοντας
περαιτέρω

την

αποτελεσματικότητα

των

αλγορίθμων

συνεργατικού

φιλτραρίσματος.
Τα

συνεργατικά

μοντέλα

προτιμήσεων

είναι

αποτελεσματικά

για

εφαρμογές που είτε είναι αδύνατη η συλλογή πληροφορίας για τους
χρήστες, είτε ο αριθμός των χρηστών είναι μεγάλος. Επίσης σε περιπτώσεις
που το περιεχόμενο των προϊόντων δεν είναι διαθέσιμο [Dastani 2000].
Μοντελοποίηση βάση περιεχομένου
Η προσέγγιση βάση περιεχομένου παρέχει το μοντέλο προτιμήσεων στην
βάση των ιδιοτήτων και των τιμών των χαρακτηριστικών των προϊόντων.
Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι είναι ενδιαφέρον για ένα χρήστη εάν έχει
ιδιότητες οι τιμές όπως προβλέπονται από το μοντέλο προτιμήσεων. Η
προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν τα αντικείμενα μπορούν να
περιγραφούν σε όρους ιδιοτήτων και τιμών χαρακτηριστικών. Παραδείγματα
τέτοιων συστημάτων συναντήσαμε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου.
Η παρούσα προσέγγιση συναντάται και σε εφαρμογές διαπραγματεύσεων
[Dastani 2000].
Γενικά τα μοντέλα βάση περιεχομένου αποτελούνται από σύνολα
χαρακτηριστικών. Με δεδομένο το σύνολο των χαρακτηριστικών το μοντέλο
δομείται

με

την

παροχή

τιμών

στα

χαρακτηριστικά

αυτά.

Πρώτα

βαθμολογείται κάθε χαρακτηριστικό ως προς την σημασία του και στην
συνέχεια αναθέτονται τιμές. Η ανάθεση τιμών εξαρτάται από τους τύπους
των χαρακτηριστικών-αριθμητικά, ονομαστικά κ.α.
Το μοντέλο προτιμήσεων στην παρούσα προσέγγιση κατασκευάζεται
αυτόματα με την ανακάλυψη κανονικότητας μεταξύ ιδιοτήτων και των τιμών
τους. Ο νέος χρήστης στα συστήματα αυτά απαιτείται να κάνει προσπάθεια
παρέχοντας ανάδραση στο σύστημα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το μοντέλο
του λειτουργεί σωστά. Η ποιότητα των μοντέλων εξαρτάται από τον αριθμό
των προϊόντων για τα οποία είναι γνωστά οι προτιμήσεις του χρήστη, όχι
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όμως και από τον αριθμό των άλλων χρηστών. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της
προσέγγισης είναι ότι ένα καινούριο αντικείμενο μπορεί αμέσως να θεωρηθεί
ότι ενδιαφέρει ένα χρήστη, χωρίς να απαιτείται η βαθμολόγηση του από
άλλους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσης
προσέγγισης χρησιμοποιείται ευρύτατα και στο στάδιο της μεσιτείας
εμπόρου, για την εύρεση των κατάλληλων εμπόρων. Για λόγους συνέπειας
του θεωρητικού πλαισίου παρουσιάζεται η προσέγγιση στο παρόν κεφάλαιο.

Μοντελοποίηση με επαγωγικό λογικό προγραμματισμό
Ο επαγωγικός λογικός προγραμματισμός (Inductive Logic Programming)
συνδυάζει επαγωγική μάθηση μηχανής (inductive machine learning) με
αναπαραστάσεις της προγραμματιστικής λογικής (computational logic)
[Muggleton]. Η προγραμματιστική λογική είναι πολύ δυνατή γλώσσα
αναπαράστασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση
προτιμήσεων με την ταυτόχρονη χρήση προηγούμενης γνώσης, με τη
μορφή Prolog, στην επαγωγική διαδικασία. Ένα τέτοιο σύστημα παίρνει σαν
είσοδο παραδείγματα και προηγούμενη γνώση και παράγει υποθέσεις σαν
έξοδο, που προβλέπουν τα ενδιαφέροντα των χρηστών [Dastani 2000].
Η μέθοδος αυτή λόγω της τυποποίησης και των κανόνων που
χρησιμοποιεί παράγει εξόδους κατανοητές, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να
κατανοήσει και στη συνέχεια να επέμβει στο μοντέλο προτιμήσεων.
Επιπλέον λόγω της ευελιξίας στην είσοδο δεδομένων κάθε γεγονός μπορεί
να καταγραφεί ανεξάρτητα από τη φύση του
Φιλτράρισμα βάση περιορισμών
Η μέθοδος φιλτραρίσματος βάση περιορισμών (constraint-based filtering)
χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων για να καθορίσει πόσο
σχετίζονται μεταξύ τους. Οι τεχνικές αυτές απαιτούν το πρόβλημα και η λύση
να παίρνουν την μορφή μεταβλητών, πεδίων ορισμού και περιορισμών. Από
τη στιγμή που διαμορφώνονται μ' αυτόν τον τρόπο, μπορούν να
υιοθετηθούν ένας αριθμός από γενικού σκοπού τεχνικές προβλημάτων
ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction problem - CSP) για να
βρεθεί λύση [Tsang].
Οι τεχνικές CSP πεπερασμένου πεδίου αποτελούνται από τρία μέρη: ένα
πεπερασμένο σύνολο μεταβλητών κάθε μια από τις οποίες σχετίζεται με ένα
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πεδίο και ένα σύνολο περιορισμών που ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών, περιορίζοντας τις τιμές που μπορούν να πάρουν ταυτόχρονα οι
μεταβλητές. Η δουλεία μιας μηχανής CSP είναι να αναθέσει μια τιμή σε κάθε
μεταβλητή ικανοποιώντας όλους τους περιορισμούς. Ο αριθμός, η φύση και
ο σκοπός των μεταβλητών

θα καθορίσει πόσο περιορισμένο είναι το

πρόβλημα καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση του
[Koumar].
Στο σύστημα PersonaLogic, οι CSP τεχνικές χρησιμοποιούνται στο
δεύτερο στάδιο του μοντέλου αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή για
να αξιολογηθούν τα εναλλακτικά του προϊόντος. Δεδομένου μιας σειράς
περιορισμών που αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους
οποίους παρέχουν οι καταναλωτές, το PersonaLogic φιλτράρει τα προϊόντα
τα οποία δεν έχουν τους "αυστηρούς" περιορισμούς και κατατάσσει τα
υπόλοιπα χρησιμοποιώντας τους "χαλαρούς" περιορισμούς ( που δεν
χρειάζεται να ικανοποιούνται πλήρως ).
Το φιλτράρισμα βάση περιορισμών χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα
συστήματα πρακτόρων για μεσιτεία προϊόντος. Στην συνέχεια η τεχνολογία
επεκτάθηκε και χρησιμοποιείται και έχει χρησιμοποιηθεί και στα επόμενα
δύο στάδια του μοντέλου ΑΣΚ, δηλαδή τη μεσιτεία εμπόρου και την
διαπραγμάτευση. Επειδή ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας καλύπτεται στο
παρόν κεφάλαιο δεν γίνεται αναφορά στα επόμενα δύο κεφάλαια στο γενικό
πλαίσιο της θεωρίας αυτής παρά μόνο σε επιμέρους στοιχεία και
λεπτομέρειες της.
Σε προσθήκη με τις παραπάνω ένας μεγάλος αριθμός δικτυακών τόπων
χρησιμοποιούν τεχνικές απλών κανόνων ( simple rule-based) όπως αυτοί
που παρέχονται από την εταιρεία Broadvision 31 για την εξατομίκευση των
προσφερόμενων προϊόντων στους αγοραστές.
Από την θεωρία προκύπτει ότι μια κατάλληλη και ίσως ιδανική
προσέγγιση για την μοντελοποίηση προτιμήσεων θα πρέπει [Dastani 2000]:
•

Να επιτρέπει στους πράκτορες να εξάγουν τις προτιμήσεις των
συμμετεχόντων αυτόματα, παρατηρώντας την συμπεριφορά τους.

31

www.broadvision.com Η εταιρεία έχει μετεξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες

επιχειρήσεις που παρέχουν έτοιμες λύσεις και πλατφόρμες για business to business
ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τις αλλαγές στα
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, προσαρμόζοντας ανάλογα και
τα μοντέλα τους προτιμήσεων.

•

Να

επιτρέπουν

προτιμήσεων

σε

την

επαναχρησιμοποίηση

διαφορετικά

πεδία

και

για

του

μοντέλου

διαφορετικούς

σκοπούς.
•

Να είναι αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που η πληροφορία δεν
είναι ολοκληρωμένη.

7.3

Μεσιτεία προϊόντος σε ερευνητικές εργασίες

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν χαρακτηριστικές ερευνητικές εργασίες
που ασχολούνται με τη διερεύνηση του πεδίου της μεσιτείας προϊόντος σε
συστήματα πρακτόρων.
Sen και Hernandez
Οι Sen και Hernandez [Sen 2000] στην εργασία τους προτείνουν μια
αρχιτεκτονική για την κατασκευή πρακτόρων για αγορές προϊόντων.
Παρουσιάζουν ένα μοντέλο για την ρητή και σαφή αναπαράσταση
περιορισμών που περιέχονται στις ερωτήσεις αναζήτησης των χρηστών. Η
βασική υπόθεση στο μοντέλο αυτό είναι ότι το περιβάλλον μπορεί να
μοντελοποιηθεί με ένα μοντέλο σχεσιακών δεδομένων, αφού οι συγγραφείς
πιστεύουν ότι τα σχεσιακά μοντέλα είναι αποτελεσματικά για την σωστή
μοντελοποίηση σχεδόν όλων των πεδίων εφαρμογών.
Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεσιακού μοντέλου παίζουν οι
λειτουργικές εξαρτήσεις (functional dependencies). Είναι σημαντικός ο
καθορισμός τους μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός πεδίου. Οι περισσότεροι
χρήστες μπορεί να αγνοούν τις εξαρτήσεις αυτές, αλλά η γνώση αυτή μπορεί
να τους αποδειχτεί χρήσιμη. Επιπλέον οι χρήστες μπορεί να βοηθηθούν και
από άλλους περιορισμούς που υφίστανται μεταξύ των δεδομένων, οι οποίοι
παράγονται δυναμικά από την εισαγωγή και διαγραφή νέων δεδομένων.
Η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που παράγει κανόνες για να
συσχετίσει τους περιορισμούς της ερώτησης με το υποκείμενο σχεσιακό
μοντέλο τους περιβάλλοντος. Το εργαλείο αυτό κάνει χρήση μηχανισμών
μάθησης κανόνων και παράγει επαγόμενους περιορισμούς. Η πληροφορία
αυτή περιορίζει το πεδίο τον απαντήσεων και ο χρήστης μπορεί να πάρει
καλύτερες αποφάσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αποτελείται από πέντε τμήματα:
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Τη διεπιφάνεια. Με την διεπιφάνεια ο χρήστης ορίζει μια δομημένη
ερώτηση, με περιορισμούς πεδίου. Η ερώτηση μεταφέρεται στην
μηχανή ανάκτησης δεδομένων και στο τμήμα ανάλυσης και τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται σους χρήστες.

•

Μηχανή ανάκτησης δεδομένων. Ο σκοπός της είναι να ερωτά την
αγορά και να συλλέγει δεδομένα. Αποτελεί ένα μηχανισμό
συλλογής πληροφορίας από τους διάφορους δικτυακούς τόπους
και έχει ανάλογη πολυπλοκότητα κατασκευής.

•

Γεννήτρια περιορισμών αγοράς. Η γεννήτρια αυτή χρησιμοποιεί τη
μηχανή

ανάκτησης

αντιπροσωπευτικό

δεδομένων

μέρος

των

για

να

υπαρχόντων

ανακτήσει

ένα

δεδομένων

της

αγοράς. Τα δεδομένα στην συνέχεια αναλύονται για την εύρεση
υπαρχόντων συσχετίσεων. Ανάλογα με το πεδίο διαφορετικές
μέθοδοι

χρησιμοποιούνται

για

την

σωστή

δειγματοληψία

δεδομένων.
•

Ο συνταιριαστής περιορισμών. Περιέχει ένα σχετικά απλό
μηχανισμό μάθησης κανόνων που ταιριάζει τις ερωτήσεις με τους
κανόνες. Σαν αποτέλεσμα παράγονται όλοι οι κανόνες για τους
περιορισμούς μια ερώτησης

•

Το τμήμα ανάλυσης. Το τμήμα αυτό καλεί τον συνταιριαστή
περιορισμών για την παραγωγή των συνεπαγόμενων κανόνων
από την ερώτηση. Χρησιμοποιείται για την καλύτερη διαμόρφωση
των ερωτήσεων και εν τέλει για την δημιουργία προτάσεων με
βάση τους κανόνες.

Για την αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής δημιουργήθηκε ένα πρωτότυπο.
Το πεδίο στην έρευνα αυτή ήταν η ενοικίαση δωματίων.
Αρχικά δημιουργήθηκε το σχεσιακό μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του.
Κατόπιν έγινε συλλογή δεδομένων από μία συγκεκριμένη περιοχή, τα οποία
αποθηκεύτηκαν σε μια τοπική βάση δεδομένων. Το επόμενο βήμα ήταν
ανίχνευση των κανόνων από τα δεδομένα της βάσης, με χρήση τους
εργαλείου C5.0 32. Οι κανόνες είχαν μια ακρίβεια πολύ μεγάλη επιτρέποντας
μικρές μόνο εξαιρέσεις. Επιπλέον μέσα από τεχνικές διήθησης οι τελικοί
κανόνες ήταν συνεπείς και δεν ήταν αντικρουόμενοι.
Οι κανόνες του πεδίου των διαμερισμάτων εμφανίζονταν σε δύο οθόνες
της εφαρμογής. Στην πρώτη ο χρήστης επέλεγε τους σημαντικούς
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περιορισμούς, που θα έπρεπε να καλύπτει η αναζήτηση του. Στην δεύτερη
επέλεγε τα λιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά. Αφού ο χρήστης είχε
συμπληρώσει

τους

περιορισμούς

μια

νέα

σελίδα

εμφανιζόταν

παρουσιάζοντας όλους τους περιορισμούς που είχε επιλέξει.
Αφού ο χρήστης επιβεβαίωνε τις επιλογές η ερώτηση επεξεργαζόταν και
τα αποτελέσματα εμφανίζονταν σε μια νέα οθόνη. Τα αποτελέσματα
περιείχαν

πληροφορία

για

τα

δωμάτια

που

ικανοποιούσαν

τους

περιορισμούς του χρήστη και μια δεύτερη λίστα με τους επαγόμενους
περιορισμούς με βάση αυτούς τους περιορισμούς και τις συνθήκες της
αγοράς.

VanderMeer, Dutta και Datta
Οι VanderMeer, Dutta και Datta [VanderMeer 2000]στην εργασία τους
προτείνουν ένα σύστημα, τον eGlue server, που κάνει χρήση δυναμικών
προφίλ

και

εξατομίκευσης,

βάσει

ιστορικών

δεδομένων

και

της

παρακολούθησης των χρηστών με το σύστημα .
Το σύστημα παρακολουθεί τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο όσο
πλοηγούνται σ’ αυτό, ανακτά δεδομένα από βάσεις δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο και παράγει μια κατάλληλη αντίδραση προς τον χρήστη
βάσει της γνώσης του συστήματος για την τρέχουσα συμπεριφορά του
χρήστη και της πληροφορίας από τις βάσεις δεδομένων. Για την
διεκπεραίωση της διαδικασίας τρεις τύποι δεδομένων αποθηκεύονται:
δεδομένα πλοήγησης, συναλλαγών, και τρίτων όπως για παράδειγμα
δημογραφικά δεδομένα.
Η

εργασία

επικεντρώνεται

στην

δημιουργία

δυναμικών

προφίλ,

χρησιμοποιώντας τεχνικές και αλγορίθμους για την πρόβλεψη των
ενεργειών του αγοραστή. Οι ερευνητές θεωρούν ότι για την παροχή
εξατομικευμένων υπηρεσιών το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει ποιες
σελίδες είναι πιθανό να δει ο χρήστης, σε ποιες κατηγορίες θα πλοηγηθεί και
πότε είναι πιθανό να εγκαταλείψει το σύστημα. Το δυναμικό προφίλ είναι
απλά η συλλογή της πληροφορίας που παρέχει πρόβλεψη για την επόμενη
ενέργεια του χρήστη.
Το σύστημα υλοποιεί το δυναμικό προφίλ με χρήση κανόνων δύο τύπων:

32

Ο δικτυακός τόπος του εργαλείου είναι: www.rulequest.com/see5-info.html
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Κανόνες ενέργειας. Οι κανόνες ενέργειας προβλέπουν την
επόμενη ενέργεια του χρήστη με βάση την ακολουθία των
ενεργειών του στην τρέχουσα πλοήγηση. Έτσι μέσω των session
logs στον Web server παράγονται οι κανόνες, με χρήση κάποιου
εμπορικού εργαλείου. Οι κανόνες αυτοί έχουν την μορφή που
περιγράφηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, και αποθηκεύονται σε μια
βάση κανόνων. Το σύστημα χρησιμοποιεί τους κανόνες αυτούς για
να προβλέψει την επόμενη κίνηση του χρήστη.

•

Κανόνες συσχέτισης αγοράς προϊόντων. Οι κανόνες αυτοί
παρέχουν πληροφορία πρόβλεψης για αντικείμενα που αγοράζουν
κάποια σύνολα αγοραστών. Το σύστημα χρησιμοποιεί τους
κανόνες αυτούς για την υποστήριξη προτάσεων και τον καθορισμό
των περιεχομένων των σελίδων.

Το προφίλ του χρήστη αποτελείται από τους δύο αυτούς τύπους κανόνων
που προβλέπουν τις προθέσεις και τις διαθέσεις του. Το προφίλ
υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο, μετά από κάθε ενέργεια του χρήστη.
Αυτό καθίσταται εφικτό με την χρήση αποδοτικών μεθόδων αποθήκευσης
και διαχείρισης των προφίλ.
Το

σύστημα

eGlue

συνεργάζεται

με

υπάρχοντες

εξυπηρετητές

ηλεκτρονικού εμπορίου και παγκοσμίου ιστού. Όταν ένας από αυτούς τους
εξυπηρετητές λαμβάνει μια αίτηση από τον χρήστη, μεταφέρει την
πληροφορία αυτή στο eGlue. Το eGlue αφού ενημερώσει την ακολουθία των
ενεργειών του χρήστη στο σύστημα, στη συνέχεια παράγει μια πρόβλεψη. Η
πρόβλεψη είναι απλά ζευγάρια ενεργειών με τις αντίστοιχες πιθανότητες,
αυτές οι ενέργειες να συμβούν. Οι πιθανότητες παράγονται με βάση τους
κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όταν ο εξυπηρετητής λάβει μια πρόβλεψη από το eGlue παράγει μια
προσαρμοσμένη ιστοσελίδα σελίδα για τον χρήστη. Ο τρόπος και τα
κριτήρια που παράγεται η σελίδα μετά την παροχή της πρόβλεψης εξαρτάται
από τις ανάγκες του δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα στην υποτιθέμενη
περίπτωση που ένας χρήστης έχει κάνει μια ακολουθία ενεργειών και δεν
έχει αγοράσει τίποτα, είναι πιθανό ότι το σύστημα eGlue θα παράγει την
πρόβλεψη ότι στην επόμενη ενέργεια θα εγκαταλείψει τον δικτυακό τόπο.
Τότε η επιχειρηματική λογική θα έλεγε ότι η επόμενη κίνηση θα ήταν η
παραγωγή μιας ιστοσελίδας που θα περιείχε ειδικές προσφορές προς τον
καταναλωτή, με σκοπό αυτός να συνεχίσει να βρίσκεται στον δικτυακό τόπο.
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7.4

Παραδείγματα εφαρμογής πρακτόρων

7.4.1

Το σύστημα CHAYANI

Το σύστημα CHAYANI [Dutta 2001] είναι ένας βοηθητικός πράκτορας για
τον ανασχηματισμό των αναζητήσεων των χρηστών. Οι τύποι των δυνατών
ανασχηματισμών

εξαρτώνται

από

την

πληροφορία

που

είναι

κωδικοποιημένη στο μοντέλο πεδίου του πράκτορα. Πιο συγκεκριμένα η
κατηγορία της πληροφορίας είναι σημαντική για την εξειδίκευση ενός
πράκτορα. Επιπλέον ο ανασχηματισμός μιας αναζήτησης είναι πιο απλός
όταν υπάρχουν σχέσεις που συνδέουν τις υποκατηγορίες μέσα σε μια
κατηγορία.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από:
•

Τη διεπιφάνεια χρήστη. Η διεπιφάνεια επιτρέπει στο χρήστη να
στείλει μια ερώτηση στο σύστημα και παρουσιάζει τα ανακτημένα
αποτελέσματα.

•

Η οντολογία πεδίου. Η οντολογία κωδικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ
των

διαφόρων

κατηγοριών.

Περιέχει

την

πληροφορία

της

κατηγορίας αλλά και των χαρακτηριστικών της γνωρισμάτων.
•

Ο επεξεργαστής ερωτήσεων. Αναλύει την ερώτηση του χρήστη με
βάση την πληροφορία που υπάρχει στην οντολογία πεδίου, για τον
καθορισμό

της

κατηγορίας

του

αντικειμένου

και

των

υποκατηγοριών του.
•

Ο ανασχηματιστής ερωτήσεων. Προτείνει βοηθητικές ερωτήσεις
βάση των αποτελεσμάτων που λαμβάνει από των επεξεργαστή
ερωτήσεων, αλλά και της οντολογίας πεδίου.

•

Online

repositories.

Πρόκειται

για

δικτυακούς

τόπους

με

πληροφορία σχετικά με ηλεκτρονικά προιόντα.
Το σύστημα κάνει χρήση πληροφορίας για ηλεκτρονικό αντικείμενα από
συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και παρέχει τους ακόλουθους τύπους
ανασχηματισμού ερωτήσεων:
•

Αποτυχημένη αναζήτηση. Όταν η αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο
προιόν αποτυγχάνει να επιστρέψει αποτελέσματα, το σύστημα
εντοπίζει άλλες υποκατηγορίες που ταιριάζουν με τον περιορισμό
του χαρακτηριστικού του προϊόντος, με το οποίο έγινε η
αναζήτηση. Επιπλέον ενημερώνει το χρήστη κατά πόσο θα πρέπει
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να τροποποιήσει το χαρακτηριστικό, που είναι συνήθως η τιμή, για
να αποκτήσει το αρχικό προιόν.
•

Γενικές ερωτήσεις. Μια ερώτηση γενικού περιεχομένου, π.χ. αγορά
κάμερας, επιστρέφει μεγάλο αριθμό αντικειμένων που μπορεί να
μπερδέψουν

τον χρήστη.

Αντί

να

επιστρέψει

βαθμολογίες

προϊόντων, το σύστημα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ζητώντας
από τον χρήστη να επιλέξει προιόντα από υποκατηγορίες.
•

Εναλλακτικές προτάσεις. Το σύστημα προτείνει εναλλακτικά
προιόντα, που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που
αναζητά ο χρήστης. Για παράδειγμα σε αναζήτηση συσκευής CD
player το σύστημα επιστρέφει σαν εναλλακτική λύση μια συσκευή
που παίζει μουσική με χρήση συμπίεσης MP3.
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8.1

Εισαγωγή
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Ενώ το στάδιο της Μεσιτείας Προϊόντος συγκρίνει τις εναλλακτικές λύσεις
του προϊόντος, το στάδιο της Μεσιτείας Εμπόρου συγκρίνει τις εναλλακτικές
λύσεις

μεταξύ

λειτουργικότητα

των

εμπόρων.

αυτού

του

Οι

πράκτορες

σταδίου

που

ουσιαστικά

υλοποιούν

την

συγκρίνουν

τα

χαρακτηριστικά προϊόντων των διαφόρων εταιριών και παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα

αυτής

της

σύγκρισης

στους

αγοραστές.

Υπάρχουν

εφαρμογές πρακτόρων που υλοποιούν μόνο την παραπάνω λειτουργικότητα
και ονομάζονται shopping bots (πράκτορες σύγκρισης προϊόντων) και άλλοι
πράκτορες στους οποίους η μεσιτεία προϊόντος αποτελεί μόνο μία από τις
δυνατότητες της. Τα shopping bots 33 τη στιγμή που γράφεται η εργασία
αποτελούν την πλειονότητα των πρακτόρων που κυκλοφορούν στο δίκτυο.
Ο BargainFinder 34 της εταιρείας Andersen Consulting ήταν ο πρώτος
agent της αγοράς που έκανε on-line συγκρίσεις τιμών. Για ένα δεδομένο
προϊόν ο BargainFinder ζητούσε την τιμή του από κάθε διαφορετική
ιστοσελίδα εμπόρου που μπορούσε να προσπελάσει χρησιμοποιώντας την
ίδια αίτηση όπως θα γινόταν από έναν Web Browser. Παρόλο που δεν ήταν
ένα σύστημα που σκεφτόταν πολύ, προσέφερε σημαντικές διεισδύσεις σε
θέματα που αφορούσαν συγκρίσεις τιμών στον on-line κόσμο.
Για παράδειγμα, το ένα τρίτο από τους on-line εμπόρους CD που
προσπελαζόταν από τον BargainFinder μπλοκάρισαν όλες τις αιτήσεις του
για τιμές. Ένας λόγος που έγινε αυτό είναι ότι γενικά οι έμποροι δεν θέλουν
να ανταγωνίζονται με άλλους συγκρινόμενοι μόνο ως προς τις τιμές τους.

33

Μεγάλη συλλογή shopping bots μπορεί να βρει κανείς στον παρακάτω

δικτυακό

τόπο

http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Retailers/Virt
ual_Malls/Shopping_Agents
34

Η αρχικός δικτυακός τόπος του προϊόντος ήταν http://bf.cstar.ac.com/bf . Τη

στιγμή αυτή δεν είναι διαθέσιμος, όμως στον δικτυακό τόπο της εταιρείας
http://www.accenture.com

υπάρχουν

χρήσιμα

στοιχεία

για

τρέχοντα

και

ενδιαφέροντα project ηλεκτρονικού εμπορίου και πρακτόρων.
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Επιπλέον υπηρεσίες που προσέφεραν οι έμποροι δεν λαμβάνονταν υπόψη
από τον BargainFinder και έτσι δεν επηρέαζαν την απόφαση αγοράς του
καταναλωτή. Εντούτοις όμως, η εταιρεία είχε λάβει τον ίδιο αριθμό αιτήσεων
από εμπόρους που δεν ήταν πολύ γνωστοί για να συμπεριληφθούν και
αυτοί στη λίστα του BargainFinder για σύγκριση τιμών. Δηλαδή υπήρχαν
εταιρείες που ήθελαν περισσότερο διαφήμιση και ήθελαν να συγκριθούν με
άλλες ως προς τις τιμές τους, ενώ άλλες όχι.
To Jango 35 μπορεί να θεωρηθεί ως ένας βελτιωμένος BargainFinder. Η
αρχική έκδοση του Jango [Doorenbos] έλυνε το πρόβλημα με το
μπλοκάρισμα που προκαλούσαν οι έμποροι κάνοντας τις αιτήσεις από τον
Web Browser κάθε καταναλωτή και όχι από μια κεντρική ιστοσελίδα όπως
έκανε ο BargainFinder. Έτσι, οι αιτήσεις στους εμπόρους φαινόταν να είναι
"πραγματικών" πελατών. Επομένως αυτή η "βίαιη διείσδυση" εξυπηρετεί
τους καταναλωτές αλλά δεν αφήνει πολλές επιλογές στους εμπόρους. Αν
προσφέρουν on-line καταλόγους, μπορούν να προσπελαστούν από
πράκτορες είτε το θέλουν είτε όχι

Εικόνα : Το Jango βασιζόμενο στην τιμή που δέχεται ο αγοραστής
και σε μια περιορισμένη σειρά χαρακτηριστικών του προϊόντος κάνει
τις προτάσεις του

35

Ο αρχικός δικτυακός τόπος ήταν www.jango.com . Εδώ και λίγο καιρό έχει

ενσωματωθεί στο βασικό δικτυακό τόπο της εταιρείας Excite www.excite.com
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Η λειτουργικότητα του Jango ήταν πολύ απλή. Μόλις ο αγοραστής
αναγνωρίσει ένα προιόν το Jango ερωτά ταυτόχρονα τους δικτυακούς
τόπους των επιχειρήσεων, από μια λίστα που διατηρεί, για την τιμή, την
διαθεσιμότητα και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα αποτελέσματα
αυτά επιτρέπουν στον αγοραστή να συγκρίνει τις προσφορές των
επιχειρήσεων. Το Jango όμως δεν βοηθούσε

όμως τους αγοραστές να

αποφασίσουν ποιο προιόν να αγοράσουν [Guttman 1998].
Η ανάγκη για αναζήτηση της σωστής πληροφορίας στα περίπλοκα
μονοπάτια του διαδικτύου οδηγεί στην δημιουργία μεγάλου αριθμού και
διαφορετικών τύπων shopping bots. Μάλιστα αποτελούν ένα από τα
ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως
φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Εικόνα : Η αγορά των shopping bots αποτελεί το δεύτερο πιο
ανεπτυγμένο τμήμα της αγοράς

8.2

Θεωρητική προσέγγιση

Οι τεχνολογίες ιδεατών βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές μάθησης για
ημιαυτόματα προγράμματα που διαβάζουν το περιεχόμενο δικτυακών
τόπων (wrappers) βοηθούν στην κατασκευή πρακτόρων για την μεσιτεία και
σύγκριση επιχειρήσεων [Maes 1999]. Η τεχνολογία της XML και των
μετακινούμενων

πρακτόρων

υπόσχεται

την

ευκολότερη

και

αποτελεσματικότερη υλοποίηση τέτοιων πρακτόρων.
Σε άλλες περιπτώσεις η διαδικασία του ταιριάσματος στο στάδιο αυτό
γίνεται αυτόματα από τους ίδιους τους πράκτορες. Αυτό επιτυγχάνεται με
την περιγραφή του αγαθού η της υπηρεσίας που ενδιαφέρεται να
εμπορευτεί. Μπορεί να διαφημίσει αυτήν την υπηρεσία, να ψάξει για άλλες
___________________________________________________________________
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σχετικές ή συνδυασμό τους. Η διαφήμιση περιγράφει αυτά που παρέχει ή
απαιτεί ο πράκτορας. Η περιγραφή της υπηρεσίας με την μορφή ειδικής
γλώσσας ή οντολογίας περιέχεται σε αυτές τις «διαφημίσεις» ή σε ερωτήσεις
που αφορούν διαφημίσεις [Preist 2001].
Ορισμός: Η οντολογία αναπαριστά ένα κοινό λεξικό και συμφωνία πάνω σε
έννοιες, συμπεριλαμβανομένων ορισμών για την περιγραφή συγκεκριμένων
πεδίων [Calisti 2001]. Όλα τα συστήματα που επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν
και λειτουργούν μαζί πρέπει να μοιράζονται μια οντολογία. Οι οντολογίες
μπορεί

να

ρητές

ή

υπονοούμενες.

Οι

υπονοούμενες

οντολογίες

αναπαρίστανται μόνο με διαδικασίες. Οι ρητές χαρακτηρίζονται από ρητή
αναπαράσταση μέσω γλώσσας αναπαράστασης. Για τον ορισμό της
οντολογίας είναι απαραίτητη η σχεδίαση που μοντέλου του πεδίου σε όρους
αντικειμένων, χαρακτηριστικών, σχέσεων και δυνατών ενεργειών.
Οι οντολογίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και στο στάδιο της
διαπραγμάτευσης, όπου οι πράκτορες που διαπραγματεύονται θα πρέπει να
μοιράζονται μια κοινή γλώσσα για τα προιόντα και τις υπηρεσίες της
διαπραγμάτευσης.

8.2.1

Φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο

Με τη μέθοδο φιλτραρίσματος με βάση το περιεχόμενο (content-based
filtering)

το σύστημα παίρνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και

προσπαθεί να βγάλει χρήσιμα στοιχεία και χαρακτηριστικά για το
περιεχόμενο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σ' αυτήν την μέθοδο
φιλτραρίσματος διαφέρουν στην πολυπλοκότητα. Μια από τις πιο απλές
τεχνικές είναι αυτή που βασίζεται στις λέξεις κλειδιά κατά το ψάξιμο και κάνει
διαφορετικούς συνδυασμούς λέξεων κλειδιών ( μερικές φορές και σε μορφή
boolean ). Μια πιο αναπτυγμένη τεχνική είναι αυτή που βγάζει την σημαντική
πληροφορία από ένα κείμενο, με χρήση wrappers. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως συσχετιζόμενων δικτύων από
λέξεις κλειδιά μέσα σε μια πρόταση.
Ένας wrapper ορίζεται σαν μια διαδικασία για την εξαγωγή του
περιεχομένου μιας συγκεκριμένης πληροφοριακής πηγής και αποτελείται
από ένα σύνολο κανόνων εξαγωγής και τον κώδικα για την εφαρμογή τους.
Οι wrapper κατασκευάζονται για κάθε ηλεκτρονική αγορά ξεχωριστά, αφού η
δομή των δικτυακών τόπων είναι ετερογενής.
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Στο στάδιο αυτό ένας πράκτορας που κάνει συγκρίσεις μεταξύ εμπόρων,
ενεργοποιεί, με βάση και με το θεωρητικό πλαίσιο που είδαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, wrappers οι οποίοι ταξιδεύουν στους αντίστοιχους
δικτυακούς τόπους συλλέγουν την πληροφορία και την μεταφέρουν στον
πράκτορα, ο οποίος με τις τεχνικές που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο,
παράγει την τελική πληροφορία στον χρήστη.
Συστήματα όπως το BargainFinder και το Jango προσπαθούν να
μαζέψουν πληροφορία από διαφορετικές πηγές του Web. Αυτές οι πηγές
απευθύνονται σε ανθρώπους για αυτό και είναι έτσι γραμμένη η πληροφορία
τους ( π.χ. σε HTML ). Διαφορετικές πηγές έχουν διαφορετικά inputs (π.χ.
CGI-scripts, Java scripts, Java applets) και μεθόδους παράστασης γι' αυτό
και τα συστήματα αυτά θα πρέπει να προσαρμόζουν τις μεθόδους
αλληλεπίδρασης τους ανάλογα με την ιστοσελίδα. Μια που δεν υπάρχει ένας
στάνταρ τρόπος καθορισμού και προσπέλασης των προσφορών των
εμπόρων, τα περισσότερα από τα αναφερθέντα συστήματα χρησιμοποιούν
"wrappers" για να μεταφέρουν την πληροφορία από κάθε ιστοσελίδα τοπικά
σε μια κοινή φόρμα. Διαφορετικά συστήματα ακολουθούν διαφορετικές
μεθόδους στη δημιουργία των "wrappers". Στο κοντινό μέλλον η XML όπως
και η τεχνολογία των φορητών agents θα διευκολύνει αυτό το φιλτράρισμα.

8.3

Παραδείγματα εφαρμογής πρακτόρων

8.3.1

Morpheus – Ένας πράκτορας για την σύγκριση τιμών

O Morpheus [Yang 2001] είναι ένας πράκτορας για την σύγκριση τιμών
που κάνει χρήση εξελιγμένων wrapper. Αποτελείται από τρία τμήματα, την
γεννήτρια wrapper, τον ερμηνευτή wrapper και την γεννήτρια εξόδου. Ο
ερμηνευτής wrapper ενεργοποιεί την γεννήτρια wrapper και παραδίδει τα
αποτελέσματα της αναζήτησης στην γεννήτρια εξόδου, που ολοκληρώνει τα
αποτελέσματα από πολλά on line καταστήματα και σχηματίζει μια
ενοποιημένη έξοδο.
Γεννήτρια wrapper
Η γεννήτρια wrapper είναι το κύριο τμήμα και κατασκευάζει ένα wrapper
για κάθε κατάστημα. Χρησιμοποιεί ένα επαγωγικό μηχανισμό μάθησης για
την ανακάλυψη της τυποποίησης (format) των περιγραφών των προϊόντων,
μέσα από συνεχείς αναζητήσεις.
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Σχεδόν σε όλα τα καταστήματα η σελίδα που παρουσιάζεται στο χρήστη,
μετά από κάποια αναζήτησή του, περιέχει μια λίστα με περιγραφές
προϊόντων και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Τα προιόντα μπορεί να
έχουν διαφορετικό αριθμό χαρακτηριστικών, αλλά σε κάθε κατάστημα η
σειρά παρουσίασης τους είναι σταθερή, αφού οι σελίδες παράγονται από
υποκείμενες βάσεις δεδομένων.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται χωρίζει τον κώδικα της HTML σε
λογικές γραμμές κατηγοριοποιώντας τις σε ομάδες. Με βάση τις ομάδες
αυτές ο αλγόριθμος καθορίζει την τυποποίηση των περιγραφών των
προϊόντων αναγνωρίζοντας επαναλαμβανόμενα δείγματα, στην ακολουθία
των λογικών γραμμών.
Πειράματα που έγιναν, επιβεβαίωσαν ότι σχεδόν στο σύνολο των
περιπτώσεων ο αλγόριθμος παρείχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το
project στη παρούσα βρίσκεται στην φάση εξέλιξης του ερμηνευτή wrapper
με τη χρήση XML για την περιγραφή των προϊόντων.

8.3.2

mySimon

To mySimon αποτελεί το μεγαλύτερο δικτυακό τόπο σύγκρισης τιμών,
φιλοξενώντας πάνω από 2000 εμπόρους σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.
Η υπηρεσία προσφέρει αμερόληπτη πληροφορία για προιόντα και
εμπόρους,

συμπεριλαμβανομένων

συγκρίσεων

τιμών,

διαθεσιμότητα

προϊόντων και άλλες πληροφορίες. Η υπηρεσία διατείνεται ότι εξοικονομά
χρόνο και χρήματα στους χρήστες της. Το mySimon ανήκει στο δίκτυο της
εταιρείας CNET μια από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του διαδικτύου.
Η υπηρεσία ξεκίνησε το 1998 και σήμερα το mySimon είναι πρωτοπόρος
εταιρεία στην χρήση τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
προέρχονται από το χώρο της παράλληλης αναζήτησης και της τεχνητής
νοημοσύνης.

Το

αυτόματο

σύστημα

ανακάλυψης

πληροφορίας

του

mySimon είναι ιδανικό για υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Με χρήση ευφυών
πρακτόρων και προηγμένες τεχνολογίες παράλληλης αναζήτησης, το
mySimon αυτόματα ερευνά τους δικτυακούς τόπους των εμπόρων για
πληροφορία τιμών και προϊόντων και την παρουσιάζει έτσι ώστε να είναι
εύκολο να διαβαστεί και να ταξινομηθεί.
Η ιδιοκτήτη τεχνολογία ιδεατών πρακτόρων μάθησης (Virtual Learning
Agent- VLA) δημιουργία μεγάλο πλήθος πρακτόρων που μιμούνται την
ανθρώπινη συμπεριφορά και μπορούν να εκπαιδευτούν να εξάγουν
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συγκεκριμένη πληροφορία από οποιοδήποτε δικτυακό τόπο. Οι πράκτορες
δημιουργούνται από τους ανθρώπους του mySimon που αλληλεπιδρούν με
το σύστημα VLA. Το σύστημα VLA μεταφράζει την συμπεριφορά πλοήγησης
των ανθρώπων σε μια γλώσσα που έχουν αναπτύξει οι προγραμματιστές
του συστήματος, για την παραγωγή μεγάλου πλήθους πρακτόρων.
Η υπηρεσία αναζητά όχι μόνο σε δικτυακούς τόπους πρακτόρων αλλά και
σε δημοπρασίες και δικτυακούς τόπους διαφημίσεων. Άμεσα επιστρέφεται
πληροφορία για σύγκριση τιμών και σύγκριση σε άλλα χαρακτηριστικά.
Παρότι είναι αμερόληπτη υπηρεσία, έμποροι που έχουν συνάψει εμπορικές
συμφωνίες με την υπηρεσία mySimon, διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο
παρουσίασης των προϊόντων τους και παρουσιάζονται πιο ψηλά στην
ιεραρχία από άλλους εμπόρους.

Εικόνα : Σύγκριση τιμών στο mySimon για αγορά ενός βιβλίου.
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9.1

Εισαγωγή

Βογιατζής Σωτήριος

Το θέμα της διαπραγμάτευσης είναι παρόν σε πολλά ερευνητικά πεδία
και σαν αποτέλεσμα πολλοί ορισμοί έχουν προταθεί [Chi-Hang]. Ο ορισμός
που έχει κυριαρχήσει είναι ο παρακάτω:
Ορισμός: Διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία με την οποία ένα σύνολο
πρακτόρων επικοινωνούν μεταξύ τους, προσπαθώντας και φτάνοντας σε
μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία
Στο στάδιο της διαπραγμάτευσης καθορίζονται η τιμή και άλλοι όροι της
συναλλαγής. Τέτοια παραδείγματα όπου βλέπουμε διαπραγματεύσεις είναι
το χρηματιστήριο, οι δημοπρασίες έργων τέχνης κ.α.
Στο λιανικό εμπόριο οι καταναλωτές είναι συνηθισμένοι με σταθερές
τιμές, παρόλο που οι πωλήσεις με σταθερή τιμή ξεκίνησαν πριν έναν αιώνα
περίπου. Το πλεονέκτημα της δυναμικής διαπραγμάτευσης της τιμής ενός
προϊόντος επιτρέπει στον έμπορο να μην είναι αναγκασμένος από πριν να
καθορίσει την τιμή του.

Βέβαια υπάρχουν και εμπόδια σ' αυτήν την

διαπραγμάτευση. Στον φυσικό κόσμο, κάποιες δημοπρασίες απαιτούν όλοι
οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή για
παράδειγμα στα κτίρια δημοπρασίας. Επίσης, η διαπραγμάτευση μπορεί να
είναι πολύπλοκη και αποκαρδιωτική για τον μέσο καταναλωτή. Τέλος,
κάποιες διαδικασίες διαπραγμάτευσης διαρκούν μεγάλο χρονικά διάστημα
και επομένως δεν κατάλληλες για καταναλωτές που έχουν περιορισμένο
χρόνο. Γενικά, οι διαπραγματεύσεις στον πραγματικό κόσμο αυξάνουν τα
έξοδα της συναλλαγής και για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους.
Πολλά όμως από τα εμπόδια αυτά δεν υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο.
Για παράδειγμα, οι OnSale 36 και eBay's AuctionWeb 37 είναι δύο δημοφιλές
ιστοσελίδες που πωλούν μεταχειρισμένα και ανακαινισμένα προϊόντα
χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα δημοπρασίας. Αυτά αντίθετα από τα κτίρια
δημοπρασίας δεν απαιτούν από τους συμμετέχοντες να είναι στην ίδια
γεωγραφική περιοχή αλλά και αυτά απαιτούν από τους καταναλωτές να
διαχειρίζονται τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης για αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η τεχνολογία των πρακτόρων .
36

www.onsale.com

37

www.ebay.com
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Στο κεφάλαιο αυτό η θεωρία και η έννοια των δημοπρασιών παίζουν
πρωτεύοντα ρόλο. Οι περισσότερες από τις ερευνητικές προσπάθειες στο
στάδιο της διαπραγμάτευσης σχετίζονται με διενέργεια δημοπρασιών μεταξύ
των πρακτόρων. Επί παραδείγματι το AuctionBot 38 είναι ένας γενικού
σκοπού server δημοπρασίας στο Internet του πανεπιστημίου του Michigan.
Οι χρήστες του AuctionBot δημιουργούν νέες δημοπρασίες για να
πουλήσουν προϊόντα διαλέγοντας τον τύπο της δημοπρασίας που
επιθυμούν και καθορίζοντας τις παραμέτρους της. Σ' ένα τυπικό σενάριο, ο
πωλητής θα προσφέρει μια αρχική τιμή αφού δημιουργήσει την δημοπρασία
και θα αφήσει μετά τον AuctionBot να διοικήσει και να ενισχύσει τα
χτυπήματα-προσφορές των αγοραστών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις
παραμέτρους της δημοπρασίας. Αυτό που κάνει τον AuctionBot να διαφέρει
από τις άλλες ιστοσελίδες δημοπρασίας είναι ότι προσφέρει στους χρήστες
μια εφαρμογή αλληλεπίδρασης που μπορεί να προγραμματιστεί ( APIApplication Programmable Interface ) για να δημιουργούν μόνοι τους
πράκτορες λογισμικού και να συναγωνίζονται αυτόνομα στην αγορά του
AuctionBot 39. Μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου
της διαπραγμάτευσης, μεταξύ πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είχαν
δύο project του πανεπιστημίου MIT τα Kasbah και Tete-a-Tete τα οποία
ήταν πρωτοπόρα και για το λόγο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτά στο
Παράρτημα Α.
9.2

Θεωρητική προσέγγιση

Για να γίνει η διαπραγμάτευση αυτόματα οι εταίροι θα πρέπει να
συμφωνήσουν στο πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης και κάθε εταίρος θα
πρέπει να έχει τη δικιά του στρατηγική. Ο ρόλος του πρωτοκόλλου
διαπραγμάτευσης είναι ο συντονισμός της ροής των μηνυμάτων μεταξύ των
συμμετεχόντων πρακτόρων και ο καθορισμός των όρων του παιχνιδιού.
Αυτοί οι κανόνες μπορεί να επιλεγούν για εξασφαλίζουν δικαιοσύνη και
εντιμότητα μεταξύ των πρακτόρων, να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους κ.α. Τα
πρωτόκολλα και οι στρατηγικές είναι πάρα πολλές και το πεδίο της
διαπραγμάτευσης

είναι

το

ερευνητικό

πεδίο

που

συγκεντρώνει

το

38

http://auction.eecs.umich.edu

39

Στο θεωρητικό μέρος του κεφαλαίου θα δούμε την συνεισφορά του AuctionBot

στην θεωρία των δημοπρασιών, αφού απετέλεσε τη πρώτη πλατφόρμα για τη
διενέργεια δημοπρασιών μεταξύ πρακτόρων
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μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα τα στάδια του ΑΣΚ αυτήν την περίοδο
[Preist 2001].
Στην ευρύτερη της έννοια λοιπόν, η αυτόματη διαπραγμάτευση σχετίζεται
με την ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την αλληλεπίδραση των πρακτόρων.
Δύο βασικά τμήματα είναι σημαντικά στην κατασκευή ενός αυτόματου
συστήματος διαπραγμάτευσης [Wooldridge 2000]:
•

Το πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης. Το πρωτόκολλο καθορίζει τους
όρους της συνάντησης μεταξύ των συμμετεχόντων πρακτόρων.
Είναι

οι

περιστάσεις

κατά

τις

οποίες

λαμβάνει

χώρα

η

αλληλεπίδραση των πρακτόρων: ποιες συμφωνίες μπορούν να
γίνουν και ποιες ακολουθίες προσφορών επιτρέπονται. Είναι
γενική αρχή ότι οι πράκτορες πρέπει να συμφωνήσουν πρώτα στο
πρωτόκολλο

διαπραγμάτευσης

πριν

ξεκινήσει

η

ίδια

η

διαπραγμάτευση.
•

Οι στρατηγικές της διαπραγμάτευσης. Οι στρατηγικές είναι η
προδιαγραφή

της

ακολουθίας

των

ενεργειών

(συνήθως

προσφορές ή απαντήσεις), που ο πράκτορας σχεδιάζει να κάνει
κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Συνήθως υπάρχουν
πολλές στρατηγικές που είναι συμβατές με ένα πρωτόκολλο, κάθε
μια από τις οποίες παράγει τελικά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Είναι προφανές ότι η στρατηγική που εφαρμόζει ο πράκτορας
παίζει κορυφαίο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνει
ακόμα ξεκάθαρο ότι στρατηγικές με καλό αποτέλεσμα σε
συγκεκριμένα πρωτόκολλα δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε
άλλα πρωτόκολλα. Επομένως η επιλογή της στρατηγικής θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται
στην διαπραγμάτευση.
Ο μηχανισμός της διαπραγμάτευσης συνίσταται από το πρωτόκολλο
διαπραγμάτευσης μαζί με τις στρατηγικές των πρακτόρων. Υπάρχουν κοινά
αποδεκτές

ιδιότητες που θεωρούνται επιθυμητές στους μηχανισμούς

διαπραγμάτευσης [Sandholm 1999].
•

Η

υπολογιστική

αποδοτικότητα.

Ιδανικά

αναζητείται

ένας

μηχανισμός που είναι υπολογιστικά ιδανικός. Παρόλο που
παράγονται συνέχεια ικανότεροι υπολογιστές, ελάχιστοι είναι οι
αλγόριθμοί που είναι EXPTIME-complete.
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Η επικοινωνιακή αποδοτικότητα. Απαιτείται ένας μηχανισμός που
διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων με αποδοτικό
τρόπο. Στέλνοντας ευρέως μηνύματα (broadcasting) σε όλους τους
πράκτορες κατά αυτήν την έννοια δεν είναι η ιδανικότερη των
λύσεων.

•

Η ορθολογικότητα (rationality). Ο μηχανισμός πρέπει να είναι
ξεχωριστά λογικός για κάθε πράκτορα. Με άλλα λόγια ο
πράκτορας θα πρέπει να ενδιαφέρεται για να συμμετέχει στην
διαπραγμάτευση, διαφορετικά ένας λογικός πράκτορας δεν θα
συμμετέχει.

•

Η κατανομή των υπολογισμών. Ένας μηχανισμός που κατανέμει
το υπολογιστικό φορτίο στους πράκτορες είναι σε γενικές γραμμές
προτιμότερος

από

άλλους

στους

οποίους

ένας

κεντρικός

εξυπηρετητής αναλαμβάνει όλο το φορτίο. Αυτό προτιμάται για
πολλούς

λόγους

συμπεριλαμβανομένων

της

επιθυμίας

για

αποφυγή των συνεπειών από την αποτυχία του κεντρικού κόμβου.
•

Η μεγιστοποίηση των οφελών. Ένα σύστημα που εγγυάται ότι το
συνολικό καλό μεγιστοποιείται είναι καταλληλότερο.

•

Συμμετρία. Συστήματα στα οποία οι πράκτορες εμφανίζουν
συμμετρία ως προς τον έλεγχο της διαπραγμάτευσης θεωρούνται
προτιμότερα.

Παράμετροι της διαπραγμάτευσης
Ακόμα και με αυτές τις γενικές οδηγίες στα υπόψη, πολλοί διαφορετικοί
μηχανισμοί μπορούν να σχεδιαστούν. Οι μηχανισμοί αυτοί εξαρτώνται σε
μεγάλο

βαθμό

από

τα

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά

του

πεδίου

διαπραγμάτευσης, το σύνολο δηλαδή όλων των δυνατών παιγνίων
διαπραγμάτευσης [Wooldridge 2000].
Οι παράμετροι της διαπραγμάτευσης είναι πάρα πολλές και έχουν γίνει
αρκετές προσπάθειες κατηγοριοποίησής τους [Wurman 1998], πάνω σε
ευρείες ομάδες χαρακτηριστικών, όπως οι παρακάτω:
•

Τα πλήθη στην διαδικασία διαπραγμάτευσης

•

Τα χαρακτηριστικά τους

•

Το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων

•

Παράμετροι γεγονότων

•

Παράμετροι πληροφοριών
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Παράμετροι κατανομής

Κάτω από αυτή τη θεώρηση η στρατηγική διαπραγμάτευσης ενός
πράκτορα είναι απλά κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Στις παρακάτω
υποενότητες αναλύονται εκτενέστερα τα παραπάνω. Το πρωτόκολλο σαν
σύνολο προκύπτει από τον ορισμό όλων των χαρακτηριστικών.
Πλήθος της διαπραγμάτευσης
Μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των αριθμητικών συνόλων του ίδιου
του πεδίου διαπραγμάτευσης και των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν
μέρος, ως ακολούθως [Wooldridge 2000]:
•

Πεδίο διαπραγμάτευσης. Ένα ή πολλά ζητήματα

•

Αλληλεπιδράσεις. Μία προς μία, μία προς πολλές, πολλές προς
πολλές.

Το πεδίο της διαπραγμάτευσης μπορεί να θεωρηθεί σαν το σύνολο των
tuples στα οποία οι πράκτορες διαπραγματεύονται. Αυτά τα tuples
αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά και θέματα όπως η τιμή, η ποιότητα, ο
χρόνος παραλαβής κ.α. [Faratin]. Στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης
πολλαπλών χαρακτηριστικών τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να σχετίζονται
με κάποια αποδεκτή συνάρτηση ωφελιμότητας (utility function). Η διαδικασία
της δημιουργίας προσφορών κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη γιατί
κάθε πράκτορας μπορεί να υπολογίσει την συνάρτηση ωφελιμότητας των
άλλων πρακτόρων. Η διαπραγμάτευση με την ύπαρξη πολλαπλών
χαρακτηριστικών παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και για το
λόγο αυτό εξετάζεται σε παρακάτω υποενότητα.
Οι

αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

των

πρακτόρων

μπορούν

να

κατηγοριοποιηθούν με βάση τον αριθμό των πρακτόρων που συμμετέχουν
στην διαπραγμάτευση [Wooldridge 2000].
•

Διαπραγμάτευση μία προς μία (one-to-one). Αυτού του είδους η
διαπραγμάτευση είναι σημαντική για πρακτικούς και θεωρητικού
λόγους. Θεωρητικά είναι σημαντική για τις τεχνικές δυσκολίες που
παρουσιάζει αυτή η φαινομενικά απλή διαδικασία. Για παράδειγμα
πολλά παίγνια που
διαπραγμάτευση

παράγονται από την μια προς μια

αποδεικνύεται

ότι

έχουν

διαφορετικά

αποτελέσματα. Πρακτικά είναι σημαντική εξαιτίας του σπουδαίου
ρόλου των μια προς μια σχέσεων, ως προς τις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων

σε

business-to-business

ηλεκτρονικό

εμπόριο

[Osborne 1994].
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Διαπραγμάτευση πολλές προς μία. Σε αυτό το είδος της
διαπραγμάτευσης πολλοί πράκτορες διαπραγματεύονται μόνο με
ένα. Πρόκειται για το σενάριο που συναντάται ευρύτατα στις
δημοπρασίες, στις οποίες εκτενέστερη αναφορά γίνεται σε
ακόλουθες ενότητες, όπου ο ένας πράκτορας παίζει το ρόλο του
πωλητή και οι πολλοί των αγοραστών.

•

Διαπραγμάτευση πολλές προς πολλές. Το σενάριο αυτό είναι και
το πιο πολύπλοκο αφού πολλοί πράκτορες διαπραγματεύονται με
πολλούς άλλους ταυτόχρονα. Το σενάριο της συνεχούς διπλής
δημοπρασίας

είναι

το

πιο

πολύπλοκο

από

αυτά

που

χρησιμοποιούνται [Friedman].
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ένα σύστημα μπορεί να
έχει πολλούς πράκτορες ανεξάρτητα από το πλήθος με τους οποίους μπορεί
να διαπραγματεύεται ταυτόχρονα.
Τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων
Κάθε πράκτορας αποτελεί υπολογιστική οντότητα και θεωρείται ότι έχει
τρόπους να βαθμολογεί τις προτιμήσεις του, ώστε ν μπορεί να αποτιμήσει
και να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών αγοραπωλησιών. Περαιτέρω οι
πράκτορες χαρακτηρίζονται από [Wooldridge 2000]:
•

Τον ρόλο τους. Οι πράκτορες μπορούν να διαπραγματεύονται σαν
αγοραστές, πωλητές ή και τα δύο μαζί. Αυτός είναι ο ρόλος που
παίζουν

στην

διαπραγμάτευση.

Για

κάποια

πεδία

διαπραγματεύσεων, οι αγοραστές και οι πωλητές είναι προφανώς
οι κυρίαρχες οντότητες, όμως υπάρχουν και σενάρια, όπως στις
δημοπρασίες για παράδειγμα, στα οποία ενδιάμεσες οντότητες
(intermediaries) έχουν μεγαλύτερο ρόλο.
•

Την ορθολογικότητα. Η ορθολογικότητα μπορεί να είναι απόλυτη ή
περιορισμένη

[Osborne

1994].

Η

υπόθεση

της

απόλυτης

λογικότητας έχει εφαρμογή σε πράκτορες με δυνατότητες πολύ
μεγάλων υπολογισμών. Σε όλες τις πρακτικές εφαρμογές οι
πράκτορες δεν έχον την υπολογιστική ισχύ και ικανότητα για την
εκτέλεση

τέτοιων υπολογισμών

και είναι αναγκασμένοι να

παίρνουν αποφάσεις στη βάση πεπερασμένων υπολογισμών. Για
αυτόν τον λόγο μοντέλα διαπραγμάτευσης που υποθέτουν
απόλυτη λογικότητα χρησιμοποιούν στην πράξη προσεγγίσεις.
___________________________________________________________________

106

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Έτσι τα μοντέλα που υποθέτουν περιορισμένη λογικότητα κατά
αυτήν την έννοια είναι πιο ρεαλιστικά.
•

Γνώση. Οι πράκτορες έχουν γνώση για τα προιόντα για τα οποία
θέτουν προσφορές και πιθανότητα κάποια γνώση για το πως άλλοι
πράκτορες αποτιμούν τα ίδια ή άλλα προιόντα. Ανάλογα με το πως
κατανέμεται η γνώση αυτή οι πράκτορες μπορεί να επιλέξουν
διαφορετικές στρατηγικές προσφορών. Το αν οι πράκτορες έχουν
την δυνατότητα να διατηρούν εσωτερική πληροφορία είναι
σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της στρατηγικής. Για
παράδειγμα

εσωτερικές

προθεσμίες

και

η

αποτίμηση

των

συναρτήσεων ωφελιμότητας των άλλων πρακτόρων μπορεί να
είναι σημαντικές παράμετροι στην στρατηγική των πρακτόρων.
•

Υποχρεώσεις (commitments). Διάφορα επίπεδα υποχρεώσεων
μπορούν να παρουσιαστούν. Για παράδειγμα αφού έχουν κάνει
μια προσφορά, οι πράκτορες μπορεί να υποχρεούνται να
σταματήσουν να κάνουν προσφορές για άλλα προιόντα, μέχρι την
αποδοχή της προσφοράς τους [Sandholm 1999] [Faratin].

•

Κοινωνική συμπεριφορά. Οι πράκτορες μπορεί να δρουν σαν
οντότητες που ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους καλό, σαν
αλτρουιστικές μονάδες σε ένα σύνολο ή σε μια ισορροπία μεταξύ
των παραπάνω καταστάσεων. Επιπλέον ανεξάρτητα από τη
συμπεριφορά τους μπορεί να δρουν ανεξάρτητα ή να επιδιώκουν
την δημιουργία ομάδων για να συνάψουν καλύτερες συμφωνίες
όταν αυτό γίνεται. Μια άλλη πιθανότητα είναι οι πράκτορες να
σχηματίζουν συνασπισμούς. Τέτοιοι συνασπισμοί αποτελούν ένα
πολύ δυνατό εργαλείο σε κάποια πεδία.

•

Η στρατηγική προσφορών. Η στρατηγική προσφορών του
πράκτορα είναι εν τέλει το τμήμα που αποφασίζει για την
τοποθέτηση ή αποδοχή προσφορών, κάνοντας αντιπροσφορές ή
αποσύροντας τον πράκτορα από την διαπραγμάτευση. Παρόλο
που σε επίπεδο ιδεών είναι ανεξάρτητη από άλλες παραμέτρους,
είναι λογικό η στρατηγική των προσφορών να σχετίζεται με όλες τις
παραπάνω παραμέτρους [Faratin].

Το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
Το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης είναι είτε στατικό είτε δυναμικό. Σε
ένα στατικό περιβάλλον οι μεταβλητές, όπως οι τιμές, είναι σταθερές στο
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πέρασμα του χρόνου. Αν το περιβάλλον είναι στατικό η συνάρτηση
ωφελιμότητας των πρακτόρων μπορεί να είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαπραγμάτευσης. Σε ένα δυναμικό περιβάλλον οι συναρτήσεις
ωφελιμότητας απαιτείται να ενημερώνονται, αντανακλώντας τις αλλαγές στις
παραμέτρους των προϊόντων [Wooldridge 2000].
Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι επίσης κρίσιμος παράγοντας στο
καθορισμό του πρωτοκόλλου διαπραγμάτευσης:
•

Η προσωπική / δημόσια αποτίμηση των αγαθών . Οι πράκτορες
μπορεί να αποτιμούν το προιόν διαφορετικά, ανάλογα με το αν το
προορίζεται για ατομική χρήση, π.χ. ένα κέικ, ή αν η αξία του
εξαρτάται και από το πως οι άλλοι πράκτορες το αποτιμούν, π.χ. οι
μετοχές. Συχνά και οι δυο αποτιμήσεις παίζουν ρόλο.

•

Η φύση των αγαθών. Το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης μπορεί
να είναι ένα διακριτό ή συνεχές σύνολο προϊόντων. Για
παράδειγμα

η

διαπραγμάτευση

για

θέματα

προθεσμιών,

ημερομηνίες παραλαβής, συμπλήρωση συμβολαίων, είναι ένα
μέγεθος

μη

μετρήσιμο.

Συνήθως

σε

τέτοια

μεγέθη

χρησιμοποιούνται απλοποιήσεις και μετρήσιμα ή και πεπερασμένα
σύνολα χρησιμοποιούνται εν τέλει.
Παράμετροι γεγονότων
Το πρωτόκολλο επηρεάζεται και από τους τρόπους με τους οποίους οι
προσφορές και άλλα γεγονότα συντονίζονται κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης. Πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα αντικείμενα αποτελούν
σημαντικά μέρη των προδιαγραφών ενός πρωτοκόλλου διαπραγμάτευσης
[Wooldridge 2000]:
•

Η εγκυρότητα των προσφορών. Για να είναι έγκυρες οι προσφορές
πρέπει να ικανοποιούν κάποια κριτήρια, συνήθως χρονικών και
περιορισμών σχετικά με την τιμή τους. Για παράδειγμα σε μια
αγγλικά δημοπρασία οι προσφορές πρέπει να γίνονται όταν ο
πλειστηριαστής καλεί για προσφορές και πρέπει να αυξάνονται
στην τιμή κατά την διάρκεια της δημοπρασίας. Παρόμοια
διαδικασίες για την κατάθεση προσφορών πρέπει να είναι
παρούσες κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης.

•

Η ορατότητα των προσφορών. Η ορατότητα των προσφορών έχει
νόημα στις δημοπρασίες μια προς πολλές και πολλές προς
πολλές. Σε ακραίες περιπτώσεις οι προσφορές μπορεί να είναι
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μυστικά μηνύματα που περνούν μεταξύ αγοραστή και πωλητή ή
μεταδίδονται σε όλους τους πράκτορες. Εναλλακτικά μπορεί να
υπάρχει ρυθμίσεις στις οποίες μόνο υποσύνολα πρακτόρων
βλέπουν κάποια επιλεγμένα μηνύματα, ειδικά σε περιπτώσεις που
επιτρέπονται οι σχηματισμοί συνασπισμών.
•

Προσωρινές και τελικές κατανομές προϊόντων. Η προσωρινή
κατανομή είναι ένα γεγονός που παράγει μια προσωρινή
αντιστοίχηση μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Οι προσωρινές
κατανομές

μπορούν

να

προγραμματιστούν

σε

τυχαίες

ή

προγραμματισμένες χρονικές στιγμές. Για παράδειγμα στην
αγγλική δημοπρασία κάθε γύρος προσφορών τελειώνει με την
προσωρινή κατανομή του δημοπρατούμενου προϊόντος στον
αγοραστή που δέχεται την τιμή του πλειστηριαστή.
κατανομές

δηλώνουν

το

τέλος

της

Οι τελικές

δημοπρασίας,

μετασχηματίζοντας τις προσωρινές κατανομές σε τελική συμφωνία
μεταξύ αγοραστή και πωλητή.
Παράμετροι πληροφοριών
Πριν και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μηνύματα πέρα των
προσφορών μπορεί να ανταλλαγούν μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα
μηνύματα αυτά είναι είτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει αγοραστές
και πωλητές να φτάσουν σε συμφωνία, είτε πληροφορία που βοηθά στον
περιορισμό των πολλών μηνυμάτων που παράγονται από τους πράκτορες
στην διαπραγμάτευση. Τέτοια μηνύματα μπορεί να γλιτώσουν υπολογιστικό
χρόνο στους πράκτορες. Ανάμεσα στα πολλά δυνατά μηνύματα ξεχωρίζουν
τα [Wooldridge 2000]:
•

Μηνύματα τιμών. Μηνύματα από δυνητικούς αγοραστές που
απαιτούν μια ενδεικτική τιμή από πωλητές πριν από την
διαπραγμάτευση

μπορεί

να

χρησιμεύσουν

σε

όλους

τους

συμμετέχοντες, μειώνοντας τον χρόνο διαπραγμάτευσης.
•

Ιστορία συναλλαγών. Η ιστορία παρόμοιων συναλλαγών μπορεί να
ζητηθεί από ένα πωλητή ώστε να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση
με αγοραστές. Η πληροφορία αυτή μπορεί να εγγυηθεί από τρίτες
οντότητες
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Παράμετροι κατανομής
Οι παράμετροι κατανομής εφαρμόζονται σε διαπραγματεύσεις μία προς
πολλές και πολλές προς πολλές. Καθορίζουν τον νικητή μιας δημοπρασίας
όταν παραπάνω από ένας πράκτορας έχει δείξει ενδιαφέρον για ένα προιόν.
Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά,
για να δουλέψει ο μηχανισμός θα πρέπει να υπάρχει μια κοινά αποδεκτή
συνάρτηση που θα σταθμίζει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που παράγουν
την αποτίμηση της ωφέλειας [Wooldridge 2000].

9.2.1

Δυναμική τιμολόγηση

Με την παροχή καλύτερων εργαλείων τιμολόγησης και ανάλυσης αγοράς
στους πωλητές και τις επιχειρήσεις, η δυναμική τιμολόγηση των προϊόντων
έρχεται στο προσκήνιο. Η χρήση πρακτόρων για την εφαρμογή πολιτικών
δυναμικής τιμολόγησης από τους πωλητές, σε μια ανταγωνιστική αγορά, θα
αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση τους στο άμεσο μέλλον. Αν ένας οι
πράκτορες των πωλητών είναι ενήμεροι για τους περιορισμούς της αγοράς
και μπορούν να παρατηρούν και να αναλύουν τις συμπεριφορές των
συναλλαγών, μπορούν να πουλήσουν τα αγαθά στις υψηλότερες δυνατές
τιμές. Οι δυσκολίες έγκεινται στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων των διαφόρων στρατηγικών τιμολόγησης [Maes 2001].
Η δυναμική τιμολόγηση κερδίζει χώρο γιατί οι αγοραστές είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν διαφορετικές τιμές για ίδια προιόντα. Επιπλέον
είναι ικανή η δυναμική τιμολόγηση να συλλάβει την ελαστικότητα της
ζήτησης [Morris 2001].

9.2.2

Τιμολόγηση με πολλαπλές παραμέτρους απόφασης

Σε πολλές αγορές οι αγοραστές κάνουν συναλλαγές με βάση άλλα
κριτήρια και όχι μόνο την τιμή του προϊόντος. Οι τάσεις σε αυτές τις
αγοραστικές συμπεριφορές μπορούν να εφαρμοστούν στην σχεδίαση
πρακτόρων αγορών [Maglio 2001].

___________________________________________________________________

110

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Μια από τις μεγαλύτερες έρευνες στο πεδίο αυτό έγινε από το MIT Media
Lab. Το πεδίο της έρευνας ήταν η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ενός
προϊόντος με πολλαπλές παραμέτρους. Οι υποθέσεις πίσω από την έρευνα
ήταν ότι για κάθε παράμετρο μιας πτήσης υπάρχει ένα εύρος τιμών και ότι οι
αγοραστές έχουν στο μυαλό τους συνήθως μια ιδανική πτήση. Οι εθελοντές
της έρευνας έπρεπε να αγοράσουν εισιτήρια από το διαδίκτυο και
ταυτόχρονα να βαθμολογήσουν την σημασία κάθε παραμέτρου της πτήσης.
Οι παράμετροι της αγοράς στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν έξι : τιμή,
ημερομηνία, αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, χρόνος ταξιδιού και
ανταποκρίσεις. Τα συμπεράσματα από την βαθμολόγηση των παραμέτρων
και την παρακολούθηση των ενεργειών των αγοραστών ήταν : Όταν ο
αγοραστής έχει απαιτήσεις για ένα ταξίδι που είναι σημαντικότερες από την
τιμή, ο αγοραστής θα αγοράσει το εισιτήριο και θα συμβιβαστεί με την τιμή.
Αν η τιμή είναι για τον αγοραστή η πιο σημαντική παράμετρος, τότε αν δεν
βρεθεί μια καλή τιμή με βάση και τις άλλες παραμέτρους το ταξίδι θα
ακυρωθεί. Με λίγα λόγια η τιμή έχει κύρια σημασία στην αγορά προϊόντων.
Χωρίς να είναι η μόνη παράμετρος που καθορίζει μια αγορά, παίζει
σημαντικό ρόλο στην απόφαση [Maglio 2001].
Τα παραπάνω συμπεράσματα από αυτήν και άλλες έρευνες θα
βοηθήσουν

στην

ανάπτυξη

πρακτόρων

και

διεπιφανειών

που

θα

υποστηρίζουν την εξαγωγή παραμέτρων και εύρους τιμών δίνοντας
ξεκάθαρες τιμές στις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των αγοραστών
οδηγώντας τους πράκτορες σε αποτελεσματικότερες διαπραγματεύσεις.

9.2.3

Συνασπισμοί

Οι συνασπισμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα αποτελέσουν τα επόμενα
χρόνια ένα μεγάλο ερευνητικό πεδίο στο τομέα των διαπραγματεύσεων.
Όπως έχει αναφερθεί ένας συνασπισμός είναι ένα σύνολο πρακτόρων με
ιδία συμφέροντα που συνεργάζονται για εκτελέσουν μια ενέργεια ή να
πετύχουν ένα στόχο. Ο στόχος που μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά το
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η ελάττωση του κόστους αγοράς ή η αύξηση του
κέρδους και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις η ελαχιστοποίηση των ρίσκων
και η αύξηση του μεριδίου αγοράς. Σαν ερευνητικό πεδίο έχουν ερευνηθεί
εκτενώς από τη θεωρία παιγνίων [Tsvetovat].
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Ήδη στον παγκόσμιο ιστό υπάρχουν δικτυακοί τόποι και εμπορικές
πλατφόρμες 40 που υποστηρίζουν την πώληση προϊόντων σε μεγάλες
ποσότητες

με

την

δημιουργία

συνασπισμών,

για

την

εξασφάλιση

οικονομικότερων συμφωνιών. Τα περιβάλλοντα όμως αυτά παραμένουν
στατικά χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες παραμέτρους και χωρίς να
έχουν την δυνατότητα να συλλαμβάνουν τις προτιμήσεις των χρηστών
[Yamamoto 2001].
Από την άποψη του προμηθευτή η δημιουργία συνασπισμών του
επιτρέπει να πουλήσει περισσότερα προιόντα σε τιμές χονδρικής,
μειώνοντας την τιμή κάθε μονάδος όσο αυξάνονται οι παραγγελίες,
αυξάνοντας εν τέλει το εισόδημα του μειώνοντας παράλληλα τα κόστη
διαφήμισης και κατανομής [Vassileva 2000].
Από την άλλη πλευρά οι αγοραστές λαμβάνοντας υπόψη και την
καμπύλη ευχρηστίας των προϊόντων ,δημιουργούν συνασπισμούς για να
ελαττώσουν το κόστος αγοράς. Οι συνασπισμοί είναι αποτελεσματικοί όταν
ωφελούνται από αυτόν όλοι οι πράκτορες.
Για την σχεδίαση συνασπισμών σε συστήματα πρακτόρων, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη θέματα όπως η σταθερότητα του συνασπισμού, ο
καταμερισμός του κόστους και των ρίσκων στα μέλη του και η σωστή
κατανομή της ωφέλειας μετά το τέλος της συναλλαγής.
Τα

περισσότερα

πρωτόκολλα

συνασπισμού

διαιρούνται

σε

δύο

κατηγορίες [Tsvetovat]:
•

Προ διαπραγμάτευσης. Στους συνασπισμούς αυτούς ο αρχηγός
διαπραγματεύεται μια συμφωνία με κάποιον προμηθευτή και στη
συνέχεια διαφημίζει την δημιουργία συνασπισμού περιμένοντας
πράκτορες να εγγραφούν σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή το
τελικό μέγεθος του συνασπισμού είναι άγνωστο, γεγονός ενέχει
ρίσκο.

40

Γνωστές εμπορικές πλατφόρμες και οι αντίστοιχοι δικτυακοί τους τόποι, που

υποστηρίζουν δημιουργία συνασπισμών για την εξοικονόμηση κερδών είναι οι
Mobshop (www.mobshop.com), BazaarE (www.bazaare.com) και Volumebuy
(www.volumebuy.com). Στην ελληνική αγορά συναντάμε τον δικτυακό τόπο
www.snowball.gr στον οποίο αγοραστές συμμετέχουν σε στατικούς συνασπισμούς
για να αποκτήσουν οικονομικά οφέλη, τα οποία όμως είναι εκ των προτέρων
γνωστά.

Δεν

υπάρχουν

στοιχεία

διαπραγμάτευσης.

Το

σύστημα

είναι

κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eBargain.
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Μετά διαπραγμάτευσης. Στο σενάριο αυτό πρώτα σχηματίζεται ο
συνασπισμός βάσει κριτηρίων και στη συνέχεια ο αρχηγός
διαπραγματεύεται παρουσιάζοντας την τελική συμφωνία στους
πράκτορες. Το ρίσκο στην περίπτωση αυτή αποτελεί η επιλογή του
αρχηγού.

Αρκετές

ερευνητικές

εργασίες

προσπαθούν

να

δημιουργήσουν

αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την δημιουργία συνασπισμών.
Είδη δημοπρασιών
Οι

δημοπρασίες

αποτελούν

μια

γενική

ομάδα

πρωτοκόλλων

διαπραγμάτευσης και έχουν οριστεί ως εξής:
Ορισμός: Η δημοπρασία είναι ένας μηχανισμός της αγοράς με ρητά και
σαφή σύνολα κανόνων που καθορίζουν την δέσμευση πόρων στην βάση
προσφορών από τους συμμετέχοντες της αγοράς.
Υπάρχουν αρκετά είδη δημοπρασιών, πέντε είδη όμως κυριαρχούν στις
αγορές [Agorics] 41:
•

Η

αγγλική

δημοπρασία.

Στην

αγγλική

δημοπρασία

ο

πλειστηριαστής ξεκινά με χαμηλή αρχική τιμή, τη χαμηλότερη
αποδεκτή, και συνεχίζει ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερες τιμές από
τους αγοραστές, μέχρι κανένας από τους αγοραστές να αυξήσει
την προσφορά του. Το προιόν πωλείται στον αγοραστή με την
μεγαλύτερη προσφορά και στην τιμή της τελευταίας προσφοράς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο πλειστηριαστής δεν αποκαλύπτει την
αρχική τιμή σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του.
•

Η Ολλανδική δημοπρασία 42. Στην δημοπρασία αυτή οι προσφορές
ξεκινούν σε μια εξαιρετικά υψηλή τιμή και σταδιακά μειώνονται
μέχρι κάποιος αγοραστής να αγοράσει το προιόν σε κάποια τιμή.
Όταν πολλαπλά παρόμοια προιόντα δημοπρατούνται, συνήθως
υπάρχουν πολλοί αγοραστές. Ο πρώτος νικητής παίρνει το προιόν
και πληρώνει την τιμή του και οι μετέπειτα νικητές πληρώνουν
λιγότερο. Όταν τα αγαθά εξαντλούνται, η διαδικασία τελειώνει. Με

41

Περισσότερες πληροφορίες για δημοπρασίες μπορεί να βρει κάποιος στον

δικτυακό τόπο http://www.agorics.com/Library/Auctions/bibliography.html. Υπάρχει
εκτενέστατη βιβλιογραφία για όλους τους τύπους δημοπρασιών.
42

Η διαδικασία πήρε την ονομασία της από την Ολλανδία, γιατί αυτός ο τύπος

χρησιμοποιούνταν στην δημοπράτηση λουλουδιών.
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την δημοπρασία αυτή ο πωλητής συνήθως αποκομίζει υψηλότερα
κέρδη γιατί ο αγοραστής που επιθυμεί ένα προιόν θα κάνει
προσφορές κοντά στην αρχική.
•

Η πρώτης-τιμής κρυφής προσφοράς δημοπρασία (first-price
sealed bid) . Στην δημοπρασία αυτή κάθε αγοραστής καταθέτει μια
προσφορά

έχοντας

άγνοια

των

προσφορών

των

άλλων

αγοραστών. Η υψηλότερη προσφορά κερδίζει την δημοπρασία και
αγοραστής

πληρώνει

το

αντίστοιχο

τίμημα.

Στο

διακριτό

(discriminatory) τύπο της δημοπρασίας, πολλαπλές μονάδες του
προϊόντος είναι διαθέσιμες. Οι προσφορές ταξινομούνται από την
υψηλότερη στην χαμηλότερη και οι μονάδες πωλούνται στους
αγοραστές ξεκινώντας από αυτόν με τη μεγαλύτερη προσφορά.
Έτσι οι μονάδες πωλούνται εν τέλει σε διαφορετικές τιμές.
•

Η δημοπρασία Vickrey 43. Η δημοπρασία Vickrey ή ενιαία δεύτερης
τιμής (uniform second-sealed) λειτουργεί και αυτή με κλειστές
προσφορές. Η διαφορά είναι ότι στη δημοπρασία αυτή ο
αγοραστής που καταθέτει την υψηλότερη προσφορά, αγοράζει το
προιόν στην τιμή της υψηλότερης προσφοράς που δεν κέρδισε. Αν
πωλούνται πολλαπλές μονάδες όλοι οι νικητές πληρώνουν την
τιμή της υψηλότερης προσφοράς που δεν κέρδισε.

•

Η συνεχής διπλή δημοπρασία. Η συνεχής διπλή δημοπρασία
(continuous double auction) είναι πιο περίπλοκη από τις
προηγούμενες [Minghua 2001]. Σε αυτήν συνυπάρχουν πολλαπλοί
αγοραστές και πωλητές. Για ένα αγαθό πωλητές και αγοραστές
κάνουν προσφορές. Οι αγοραστές προσπαθούν να ελαττώσουν
την υψηλότερη προσφορά αγοράς και οι πωλητές να αυξήσουν την
χαμηλότερη προσφορά πώλησης. Μόλις η τελευταία φτάσει την
υψηλότερη προσφορά αγοράς, γίνεται η συναλλαγή μεταξύ των
δυο πρακτόρων που έχουν προσφέρει τις τιμές εξισορρόπησης.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα των δημοπρασιών οι αγοραστές καταθέτουν
διαφορετικές προσφορές ανάλογα με τους κανόνες της δημοπρασίας,
επομένως η κατανόηση των κανόνων είναι σημαντικός παράγοντας. Στην
θεωρία παιγνίων οι οικονομολόγοι εξετάζουν την συμπεριφορά των
43

Πήρε το όνομα του William Vickrey νικητή του βραβείου Νόμπελ το 1996 στις

οικονομικές επιστήμες.
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συμμετεχόντων σε μια δημοπρασία κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Από την μια πλευρά ο πωλητής, πρέπει να επιλέξει τον τύπο της
δημοπρασίας και για αυτό πρέπει να προβλέψει την συμπεριφορά των
αγοραστών. Από την άλλη ο αγοραστής πρέπει να προβλέψει την
συμπεριφορά των άλλων αγοραστών. Οι προσφορές που έχουν όφελος
είναι συχνά θέμα καλών προβλέψεων για την συμπεριφορά των άλλων.
Από τη θεωρία αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση που οι αγοραστές δεν
αποτιμούν το ίδιο ένα προιόν στην σκέψη τους και οι πέντε βασικοί τύποι
δημοπρασιών έχουν το ίδιο σχεδόν αποτέλεσμα σε τιμές και εισόδημα. Στην
περίπτωση που το προιόν έχει κοινή αξία η αγγλική δημοπρασία έχει το
καλύτερο αποτέλεσμα και η Vickrey το χαμηλότερο.

Εικόνα : Το αναμενόμενο εισόδημα εξαρτάται από τον τύπο των τιμών.
Επομένως ο πωλητής ανάλογα με το προιόν που έχει να πουλήσει θα
κάνει και την ανάλογη επιλογή δημοπρασίας. Σπάνια και μοναδικά αγαθά
πωλούνται με την Αγγλική δημοπρασία, για παράδειγμα έργα τέχνης στους
διάφορους οίκους δημοπρασιών.
Τα παραπάνω σχήματα δημοπρασιών με τα αντίστοιχα συμπεράσματά
τους αφορούν τους τρόπους τιμολόγησης σε δημοπρασίες. Ανάλογα τώρα
με τον αριθμό των αντικειμένων που δημοπρατούνται κάθε φορά οι
δημοπρασίες μπορεί να είναι είτε ακολουθιακές (sequential), όπου ένα
αντικείμενο δημοπρατείται τη φορά, είτε συνδυαστικές (combinatorial), όπου
οι χρήστες θέτουν προσφορές σε συνδυασμούς προϊόντων.
Οι συνδυαστικές δημοπρασίες κατηγοριοποιούνται με βάση των αριθμό
των μονάδων των προϊόντων και των τύπων των προσφορών. Όσον αφορά
τον αριθμό των μονάδων διακρίνονται δύο είδη δημοπρασιών [Sandholm
2001]:
•

Δημοπρασίες μιας μονάδας. Σε αυτές ο πλειστηριαστής διαθέτει
ένα σύνολο προϊόντων που αποτελούνται από μια μονάδα. Οι
χρήστες καταθέτουν τις προσφορές σε υποσύνολα προϊόντων και
σκοπός είναι η μεγιστοποίηση των κερδών με τον περιορισμό ότι
κάθε αντικείμενο πρέπει να αποδοθεί σε ένα χρήστη.
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Δημοπρασίες με πολλές μονάδες προϊόντων. Σε αυτές ένα προιόν
μπορεί

να

έχει

πολλές

μονάδες.

Οι

χρήστες

καταθέτουν

προσφορές για σύνολα που περιλαμβάνουν κάποιες μονάδες από
κάποια προιόντα. Στόχος είναι και πάλι η μεγιστοποίηση των
κερδών με τον περιορισμό ότι κάθε μονάδα προϊόντος θα πρέπει
να αποδοθεί σε ένα χρήστη.
Όσον αφορά τα είδη προσφορών στις συνδυαστικές δημοπρασίες
διακρίνουμε [Sandholm 2001]:
•

Προσφορές OR. Σε αυτές ο χρήστης μπορεί να κάνει προσφορές
σε πολλούς συνδυασμούς προϊόντων και οποιοσδήποτε αριθμός
από αυτές μπορεί να αποδεχθούν.

•

Προσφορές XOR. Σε αυτές τις συνδυαστικές δημοπρασίες μόνο
ένας συνδυασμός προσφορών είναι αποδεκτός.

Πάρα πολλές εταιρείες προσφέρουν δικτυακούς τόπους δημοπρασιών
και οι χρήστες έχουν πολλές επιλογές. Υπάρχουν παραπάνω από 500
δικτυακοί τόποι δημοπρασιών την τρέχουσα περίοδο και τα συνολικά έσοδα
των δημοπρασιών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 19 δις δολάρια το 2003. Οι
περισσότερες από αυτές προσφέρουν αγγλικές δημοπρασίες, όπως οι
Ebay 44 και η ελληνική Fleamarket 45, χρησιμοποιώντας απλούς πράκτορες
προσφορών. Ο χρήστης εισάγει την μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένος να
πληρώσει και την συνάρτηση αύξησης της προσφοράς, και ο πράκτορας
τοποθετεί τις προσφορές στην δημοπρασία.
Προφανώς αυτοί οι μικρής δυναμικότητας πράκτορες δεν μπορούν να
συμμετέχουν σε πολλές δημοπρασίες ταυτόχρονα και ο χρήστης από τη
στιγμή που ενεργοποιεί ένα πράκτορα είναι υποχρεωμένος να κάνει την
συναλλαγή. Επιπλέον έχουν ένα ακόμα μειονέκτημα. Η χρήση τους
αποκαλύπτει την υψηλότερη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο
χρήστης, δίνοντας πολύτιμη πληροφορία στον δικτυακό τόπο που μπορεί να
την χρησιμοποιήσει εναντίον του χρήστη. Και επειδή οι δικτυακοί τόποι
δουλεύουν υπό το καθεστώς προμήθειας επί των συναλλαγών, είναι
δυνατόν να καθοδηγούν τις δημοπρασίες σε υψηλότερες τιμές, για την
εξασφάλιση μεγαλύτερης προμήθειας.
Έτσι για την επίτευξη καλύτερων τιμών οι χρήστες οφείλουν να
παρακολουθούν πολλές από τις δημοπρασίες καταθέτοντας τις ανάλογες
44
45

www.ebay.com

www.fleamarket.gr
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προσφορές, προσέχοντας μην αγοράσουν πάνω από ένα προιόν την φορά.
Όταν ο χρήστης παρακολουθεί μεγάλο αριθμό δημοπρασιών αυτή είναι μια
διαδικασία αποθαρρυντική, που απαιτεί κατανάλωση χρόνου. Και σε
περιπτώσεις που θελήσει να αγοράσει περισσότερα από ένα προιόντα,
όπως την περίπτωση του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου, η διαδικασία δεν
είναι ρεαλιστική.
Για τους παραπάνω λόγους οι εταιρείες δημοπρασιών προσφέρουν
στους χρήστες εργαλεία υποστήριξης με περιορισμένες δυνατότητες για την
διευκόλυνση της παρακολούθησης δημοπρασιών. Για παράδειγμα εργαλεία
αναζήτησης όπως τo Auction Beagle 46, επιτρέπουν στον χρήστη να
εντοπίζει και να παρακολουθεί δημοπρασίες. Άλλα όπως το Auction Rover 47
παρέχουν πληροφορίες διακύμανσης των τιμών για να βοηθήσουν τον
χρήστη να προσφέρει την κατάλληλη τιμή. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν
βοήθεια αλλά οι περιορισμένες δυνατότητες τους δεν τα κατατάσσουν άμεσα
στην κατηγορία των ευφυών πρακτόρων. Στο παράρτημα Δ υπάρχει μια
λίστα από παρόμοια εργαλεία και εταιρείες δημοπρασιών, διαθέσιμα στον
παγκόσμιο ιστό.

9.3

Στρατηγικές και πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης σε ερευνητικές
εργασίες

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν χαρακτηριστικές ερευνητικές εργασίες
που ασχολούνται με τη διερεύνηση του πεδίου των διαπραγματεύσεων
πρακτόρων. Το πεδίο είναι ευρύτατο και οι περισσότερες ερευνητικές
προσπάθειες επικεντρώνονται σε αυτό το στάδιο, με αποτέλεσμα την
παραγωγή πληθώρας ερευνητικών προσπαθειών.
Anthony, Hall, Dang και Jennings
Οι Anthony, Hall, Dang και Jennings [Anthony 2001] στην εργασία τους
παρουσιάζουν

έναν

αλγόριθμο

λήψης

αποφάσεων

για

αυτόνομους

πράκτορες που λαμβάνουν σε πολλαπλές ταυτόχρονες δημοπρασίες. Ο
αλγόριθμος εγγυάται την παράδοση εντός χρονικών ορίων των αγαθών και

46

www.auctionbeagle.com

47

www.auctionrover.com
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με τρόπο συνεπή ως προς τις προτιμήσεις των αγοραστών, υποστηρίζοντας
τρία είδη δημοπρασιών: αγγλικές, ολλανδικές και Vickrey. Για την λήψη των
αποφάσεων ο πράκτορας παράγει ένα σύνολο τακτικών και στρατηγικών
που κάνει χρήση με βάση το υπάρχον περιβάλλον.
Για την αξιολόγηση του αλγορίθμου κατασκευάστηκε ένα περιβάλλον
προσομοίωσης

που

παρήγαγε

δημοπρασίες

με

βάση

κατανομές

πιθανοτήτων. Το περιβάλλον αγοράς ήταν ευέλικτο και προσαρμοζόταν
ώστε να προσομοιώνει οποιοδήποτε αριθμό δημοπρασιών με οποιοδήποτε
χρονικό ορίζοντα. Ο πράκτορας είχε την δυνατότητα να καταθέτει
προσφορές σε όποιες δημοπρασίες ήθελε έχοντας σαν προϋπόθεση να
παραδώσει το αντικείμενο στον αγοραστή μέσα σε μια προθεσμία. Ο
πράκτορας έκανε χρήση της διαθέσιμης πληροφορίας για να πάρει την
απόφαση του. Η πληροφορία αυτή περιελάμβανε την τιμή κράτησης του
αγοραστή, τον εναπομείναντα χρόνο για την αγορά του αγαθού, την
τρέχουσα καλύτερη προσφορά κάθε δημοπρασίας και το σύνολο τακτικών
που διέθετε. Όταν ο πράκτορας δεν αγόραζε το αγαθό μέχρι τον
προκαθορισμένο χρόνο ενημέρωνε τον καταναλωτή.
Η στρατηγική προσφορών του πράκτορα μοντελοποιείται με βάση την
ιδέα των ενεργειών απόφασης σε δημοπρασίες. Το μοντέλο παραθέτει τις
κύριες αιτίες που καθοδηγούν την διαπραγματευτική συμπεριφορά του
πράκτορα και ορίζει μια απλή τακτική για κάθε μία από αυτές. Η συνολική
συμπεριφορά του πράκτορα είναι η συνένωση των τακτικών αυτών
σταθμισμένων

με

Αντιστοιχώντας

το

την

σχετική

μοντέλο

αυτό

σημασία
στο

τους

από

περιβάλλον

τον

χρήστη.

δημοπρασιών

ο

πράκτορας αποφασίζει με βάση την τρέχουσα προσφορά.
Ο αλγόριθμος συνοψίζεται με τα παρακάτω λίγα λόγια. Αφού η κάθε
δημοπρασία έχει διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ο πράκτορας πρώτα κτίζει
μια λίστα ενεργών δημοπρασιών καταγράφοντας αυτές που είναι ακόμα
ανοιχτές στην αγορά, που δεν έχουν τελειώσει χρονικά. Ο πράκτορας
αναγνωρίζει όλες αυτές και συλλέγει σχετικές πληροφορίες. Στην συνέχεια
υπολογίζει την μέγιστη τιμή που είναι διαθέσιμος να πληρώσει, την
τρέχουσα χρονική στιγμή με βάση τη στρατηγική του και την τιμή κράτησης.
Με βάση την μέγιστη τιμή προσφοράς εντοπίζει τις δημοπρασίες που μπορεί
να προσφέρει και υπολογίζει τι θα προσφέρει σε κάθε μια από αυτές τη
στιγμή εκείνη, επιλέγοντας εκείνη που θα του προσφέρει τη μεγαλύτερη
ωφελιμότητα. Η συνάρτηση ωφελιμότητας είναι συνδεδεμένη με τον τύπο
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και την τρέχουσα μέγιστη προσφορά σε αυτή τη

δημοπρασία ως προς την τιμή κράτησης.
Ο καθορισμός της μέγιστης τρέχουσας προσφοράς γίνεται λαμβάνοντας
υπόψη τέσσερις παράγοντες στον αλγόριθμο αυτό και με χρήση
πολυωνυμικών συναρτήσεων :
•

Τον χρόνο. Η τιμή υπολογίζεται βάσει του εναπομείναντα χρόνου
κατάθεσης προσφορών. Για παράδειγμα ο πράκτορας μπορεί να
καταθέσει μια χαμηλή προσφορά όταν έχει χρόνο και όσο ο
χρόνος μειώνεται να προσφέρει μια πιο κοντά στην τιμή κράτησης.

•

Τις εναπομείναντες δημοπρασίες. Παρομοίως ο πράκτορας
καταθέτει

υψηλότερες

προσφορές

όταν

ο

αριθμός

των

δημοπρασιών είναι μικρός.
•

Ο βαθμός απελπισίας. Όταν ένας πράκτορας επιθυμεί σφόδρα ένα
προιόν τότε καταθέτει προσφορές με πιο επιθετικό τρόπο, για να
αυξήσει τις πιθανότητές του να το αποκτήσει.

•

Η επιθυμία για παζάρια. Σε αντίθεση με την παραπάνω περίπτωση
ένας πράκτορας με διάθεση για παζάρια, καταθέτει μικρές τιμές
προσφορών.

Ο πράκτορας χρησιμοποιεί σταθμισμένο συνδυασμό των παραπάνω
παραγόντων για να υπολογίσει την μέγιστη τιμή προσφοράς. Το μοντέλο
είναι ανοιχτό και μπορεί να επαυξηθεί και με την προσθήκη νέων
παραμέτρων περιορισμού. Το πόσοι περιορισμοί χρησιμοποιούνται κάθε
φορά εξαρτάται από τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Τα πειράματα με το σύστημα προσομοίωσης έδειξαν ότι οι πράκτορες
του συστήματος παράγουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις
στρατηγικές και τα μοντέλα που εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους
δημοπρασιών. Τα αποτελέσματα περιελάμβαναν συγκρίσεις επιτυχίας
απόκτησης προϊόντων και συγκρίσεις τιμών και σε όλες ο πράκτορας
συμπεριφέρθηκε καλύτερα.

Barbuceanu και Lo
Οι Barbuceanu και Lo παρουσιάζουν στην εργασία τους μια γενική
αρχιτεκτονική διαπραγμάτευσης, που κάνει χρήση αρχών της θεωρίας
ωφελιμότητας με πολλαπλά χαρακτηριστικά (multi-attribute utility theory) για
την επίτευξη συμφωνιών που ικανοποιούν πολλαπλού στόχους.
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Η αρχιτεκτονική δίνει στις αρχές της θεωρίας ωφελιμότητας μια
διατύπωση κανόνων περιορισμού και χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο
βελτιστοποίησης περιορισμών βρίσκει τις καλύτερες συμφωνίες για τον
πράκτορα του χρήστη. Οι συμφωνίες αυτές στην συνέχεια προτείνονται
στους άλλους πράκτορες. Το πρωτόκολλο της διαπραγμάτευσης εγγυάται
ότι αν υπάρχει βέλτιστη συμφωνία αυτή θα βρεθεί. Η προσέγγιση αυτή είναι
κτισμένη στην μηχανή διαπραγμάτευσης του συστήματος.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα.
Κάθε πράκτορας υπολογίζει την καλύτερη λύση, όσο υπάρχουν λύσεις που
μπορεί να παράγει. Η λύση στέλνεται στον άλλο πράκτορα και αναμένεται η
απάντηση του. Εάν ο άλλος πράκτορας την αποδεχτεί η διαπραγμάτευση
τελειώνει επιτυχώς. Ειδάλλως ο άλλος πράκτορας υπολογίζει με τη σειρά
του την δικιά του βέλτιστη λύση και η διαδικασία συνεχίζεται εναλλάξ μέχρι
την επιτυχή ή αποτυχημένη έκβασή της.
Πειράματα με την αρχιτεκτονική έγιναν με τη χρήση ενός συστήματος που
εμπορεύεται ηλεκτρικά προιόντα. Σε αυτό ο πράκτορας του αγοραστή, αφού
εντοπίσει το προιόν που θέλει να αγοράσει, καθορίζει τα χαρακτηριστικά στα
οποία θέλει να διαπραγματευτεί και τις αντίστοιχες τιμές ωφελιμότητάς τους.
Η πράκτορας του πωλητή ενημερώνεται ότι κάποιος πράκτορας θέλει
κάποιο από τα προιόντα του και παράγει τις αντίστοιχες δικές του. Οι
πράκτορες δεν γνωρίζουν τις τιμές ωφελιμότητας του άλλου. Στη συνέχεια
ενεργοποιείται ο μηχανισμός διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ή όχι
συμφωνίας.
Από

άποψη

υλοποίησης

το

σύστημα

διαπραγμάτευσης

είναι

κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα των συγγραφέων JCOOL multiagent framework. Η πλατφόρμα ολοκληρώνει όλες τις τεχνολογίες του
παγκόσμιου ιστού, επιτρέποντας τις συνομιλίες πρακτόρων με άλλους
πράκτορες ή χρήστες, μέσω δυναμικά παραγόμενων διεπιφανειών. Η
εφαρμογή είναι υλοποιημένη σε JAVA.
Calisti, Deluca και Ladd
Οι Calisti, Deluca και Ladd [Calisti 2001] περιγράφουν ένα σύστημα με
βάση

πράκτορες

που

υποστηρίζει

αυτόματες

χρηματοοικονομικές

48

διαδικασίες .
48

Ο

δικτυακός

τόπος

του

συστήματος

βρίσκεται:

http://liawww.epfl.ch/~calisti/FAT
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Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο
περιλαμβάνουν:
•

Τραπεζικές συναλλαγές.

•

Επενδύσεις.

•

Ασφάλειες.

•

Υποθηκεύσεις και δάνεια.

•

Διαχείριση προσωπικών υπηρεσιών.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μπορεί να θεωρηθούν σαν τελικές
υπηρεσίες σε χρήστες στο ηλεκτρονικό εμπόριο B2C ή σαν θεμελιώδης
υπηρεσία σε πολλές δραστηριότητες σε Β2Β ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όμως,

παρέχονται με μικρό βαθμό

αυτοματοποίησης και εξατομίκευσης αυτή τη στιγμή, στον παγκόσμιο ιστό.
Για τους παραπάνω λόγους η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
θα παίξει σημαντικό ρόλο σε όλες τις μελλοντικές συναλλαγές. Στο μέλλον
ηλεκτρονικοί χρηματοοικονομικοί βοηθοί θα αλληλεπιδρούν με παροχείς
υπηρεσιών για την δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων με βάση προτιμήσεις
χρηστών.
Οι συγγραφείς παρακινούμενοι από την κάλυψη των παραπάνω αναγκών
προτείνουν την αρχιτεκτονική του συστήματος Financial Agent-based
transaction (FAT). Το σύστημα αυτό αναπαριστά μια ηλεκτρονική αγορά
στην οποία οι οικονομικές συναλλαγές βασίζονται σε χρηματοοικονομικούς
μηχανισμούς που παρέχονται από πράκτορες. Το σύστημα:
•

Ορίζει την οντολογία του πεδίου. Συμπεριλαμβάνονται και
θεμελιώδεις έννοιες όπως, λογαριασμοί, πληρωμές, πίστωση κ.α.
ώστε οι πράκτορες να επικοινωνούν με αφαιρετικό τρόπο.

•

Ορίζει

πολιτικές

ασφαλείας.

Η

ασφάλεια

είναι

θεμελιώδης

παράγοντας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Προτείνεται ο
συνδυασμός

διαφορετικών

μηχανισμών

πιστοποίησης,

προστασίας και απόκρυψης.
•

Υλοποιούνται οι τεχνικές διευκολύνσεις. Περιλαμβάνονται τα
πρωτόκολλα οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης κ.α.

•

Ορίζονται οι δομές των πρακτόρων.

Στο πλαίσιο του FAT ορίζονται δύο οντολογίες. Η πρώτη μοντελοποιεί τις
τραπεζικές υπηρεσίες και δεύτερη τις υπηρεσίες ασφάλισης.
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γίνεται

FIPA.

χρήση

Αυτά

που

τυποποιημένων
χρησιμοποιούνται

συχνότερα περιγράφουν την συνομιλία πρακτόρων.
Οι πράκτορες στο σύστημα αποτελούν διακριτές οντότητες λόγω των
διακριτών τους ρόλων και των διαφορετικών υπηρεσιών που προσφέρουν.
Τρεις κύριοι τύποι πρακτόρων υλοποιήθηκαν στο σύστημα:
•

Ο προσωπικός βοηθός (Personal Assistant Agent – PAA). Ο
πράκτορας αυτός αναπαριστά κάθε χρήστη που θέλει να αγοράσει
τις υπηρεσίες του συστήματος. Κατά πρώτον ο προσωπικός
βοηθός αλληλεπιδρά με τραπεζικές υπηρεσίες για το άνοιγμα ή
κλείσιμο λογαριασμών, για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με
λογαριασμούς και τη μεταφορά χρημάτων για πληρωμές. Κατά
δεύτερον

μπορεί

να

αλληλεπιδρά

με

πράκτορες

παροχής

υπηρεσιών για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες κυρίως
ασφάλειες.
•

Ο προμηθευτής υπηρεσιών (Service Provider Agent – SPA). Κάθε
πωλητής αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσωπεύεται από ένα
πράκτορα στην αγορά που μπορεί να διαπραγματεύεται με άλλους
πράκτορες για την εύρεση συμφωνιών. Στο σύστημα οι πράκτορες
αυτοί παρέχουν υπηρεσίες και προιόντα ασφάλισης.

•

Ο τραπεζικός πράκτορας (Bank Agent – BA). Οι πράκτορες αυτοί
δρουν εκ μέρους των τραπεζών υποστηρίζοντας τις ακόλουθες
λειτουργίες στο σύστημα. Έλεγχο ισολογισμών σε λογαριασμούς,
μεταφορές κεφαλαίων, παρακολουθούν τις συναλλαγές, κάνουν τις
πληρωμές για τις αγορές των PAA και προσφέρουν υπηρεσίες
πιστωτικών καρτών.

Η ροή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρακτόρων γίνονται εμφανείς
στην εργασία με την παροχή δύο λεπτομερών σεναρίων απόκτησης
υπηρεσιών. Η περιγραφή τους παραλείπεται χάριν συντομίας.
Το πρωτότυπο του συστήματος υλοποιείται με τα εργαλεία Jade 2.01,
JDK1.3, Together.
Choi και Liu
Οι Choi και Liu [Choi 2001] παρουσιάζουν ένα νέο μηχανισμό αγοράς
περιορισμένου χρόνου για διαπραγματεύσεις προϊόντων. Ο μηχανισμός
αυτός μιμείται το παραδοσιακό σύστημα μεσιτείας όπου αγοραστές και
πωλητές συναντούνται και διαπραγματεύονται μέσω της ηλεκτρονικής
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αγοράς. Η έρευνα τους προσθέτει στις αγορές την έννοια του κόστους
αναζήτησης προϊόντων, που καμιά προσέγγιση δεν την ενσωμάτωνε ως
τότε.
Η ηλεκτρονική αγορά θεωρείται σαν πράκτορας μεσιτείας που καθορίζει
το πρωτόκολλο επικοινωνίας των πρακτόρων και την οντολογία. Όταν ένας
πράκτορας φτάνει στην αγορά, ενημερώνει πρώτα τον ενδιάμεσο για το
προιόν που θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει και την επιλογή του να θέτει ή
επιλέγει τιμές. Στην συνέχεια παρέχει τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά
του προϊόντος, τα οποία μπορεί να είναι και μη διαπραγματεύσιμα. Την ίδια
στιγμή λαμβάνει στατιστικά για παρόμοια προιόντα ώστε να σχεδιάσει την
εμπορική στρατηγική του. Στην συνέχεια ο ενδιάμεσος συνταιριάζει δυο
πράκτορες. Οι πράκτορες μπορεί να επικοινωνούν μόνο με ένα πράκτορα
ταυτόχρονα. Οι πράκτορες ανταλλάσσουν πληροφορία για τις λεπτομέρειες
των προσφορών και αν φτάσουν σε συμφωνία ενημερώνουν τον ενδιάμεσο
πράκτορα για τους όρους της. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν ο
ενδιάμεσος αναζητά νέα ζευγάρια.
Η αγορά διατηρεί ιστορικό όλων των συναλλαγών για να ενημερώνει τα
στατιστικά της. Τα στατιστικά των προσφορών, που είναι κατανομές
πιθανοτήτων, χτίζουν ένα στοχαστικό μοντέλο του κόσμου. Αφού οι
πράκτορες συναλλάσσονται διαρκώς στην αγορά απαιτείται η διαρκής
ενημέρωσή τους. Η πιθανότητα εμφάνισης μιας προσφοράς είναι η
εμφάνιση της προσφοράς προς τον συνολικό αριθμό προσφορών.
Για το συνταίριασμα των πρακτόρων χρησιμοποιούνται επίσης κατανομές
πιθανοτήτων. Οι συγγραφείς έχουν επιλέξει τις διαδικασίες απόφασης
Markov, για την μοντελοποίηση των προσφορών και των χαρακτηριστικών
των πρακτόρων. Στην εργασία περιγράφονται εκτενώς οι μαθηματικοί
συμβολισμοί και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται, από τον μηχανισμό.
Η πραγματική ταυτότητα των πρακτόρων γίνεται γνωστή μετά την
επιβεβαίωση της συμφωνίας. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του μηχανισμού είναι
ότι η οι πράκτορες αφού συνταιριαστούν επικοινωνούν απευθείας και όχι
μέσω του μηχανισμού.
Οι

συγγραφείς

πειραματική

πιστεύουν,

έρευνα,

στην

έχοντας

ανωτερότητα

διεξάγει
του

και

την

μηχανισμού

αντίστοιχη
τους

και

επικεντρώνουν τα στοιχεία τους στην δυνατότητα του μηχανισμού να
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
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Hattori, Yokoo, Sakurai και Shintani
Οι Hattori, Yokoo, Sakurai και Shintani [Hattori 2001] αναπτύσσουν μια
νέα μέθοδο για την εύρεση βέλτιστων στρατηγικών προσφοράς σε
ακολουθιακές διαδικασίες, με χρήση τεχνικής δυναμικού προγραμματισμού.
Η μέθοδος αυτή είναι βασισμένη σε μια υπάρχουσα η οποία υποθέτει ότι
η ωφελιμότητα του χρήστη αναπαρίσταται σε προσθετική μορφή και
επομένως τα εναπομείναντα χρήματα θα πρέπει να αναπαρίστανται σε κάθε
κατάσταση. Η μέθοδος των συγγραφέων προτείνει μια νέα τυποποίηση της
υπάρχουσας μεθόδου με αναπαράσταση της ωφελιμότητας του χρήστη με
quasi-linear μορφή. Με την αναπαράσταση των πληρωμών του χρήστη σαν
κόστος

μετάβασης

μεταξύ

καταστάσεων

δεν

απαιτείται

η

άμεση

αναπαράσταση των εναπομεινάντων χρημάτων. Η μέθοδος ουσιαστικά
διαιρεί κατά πολύ τα βήματα της διαδικασίας, η οποία γίνεται γρηγορότερη,
εξασφαλίζοντας υπολογιστικούς πόρους στον πράκτορα.
Ito, Fukuta, Shintani και Sycara
Οι Ito, Fukuta, Shintani και Sycara [Ito 2000] στην εργασία τους
παρουσιάζουν το BiddingBot ένα σύστημα πολλαπλών πρακτόρων που
υποστηρίζει τους χρήστες στην παρακολούθηση και κατάθεση προσφορών
σε

πολλαπλές

δημοπρασίες

μέσω

μιας

διαδικασίας

που

καλείται

συνεργατική κατάθεση προσφορών.
Η

προσέγγιση

αυτή

δεικνύει

πως

οι

πράκτορες

μπορούν

να

συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί για την κατάθεση προσφορών.
Αποτελείται

από

έναν

πράκτορα

αρχηγό

και

πολλές

πράκτορες

προσφορών, όπου ο πράκτορας αρχηγός δρα ως συντονιστής και
ενδιάμεσος όλης της αγοραστικής διαδικασίας. Η κατάθεση προσφορών
γίνεται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του πρακτόρων και του χρήστη.
Το μόνο πρόβλημα με την προσέγγιση αυτή είναι ότι η τελική απόφαση
παίρνεται από τον χρήστη και όχι από τους πράκτορες. Επομένως οι
πράκτορες δεν είναι πλήρως αυτόνομοι και η διαδικασία είναι πιο αργή αφού
απαιτείται αλληλεπίδραση χρηστών και πρακτόρων.
Larson και Sandholm
Οι Larson και Sandholm

[Larson 2001] μελετούν στην εργασία τους

βέλτιστες στρατηγικές για υπολογιστικά περιορισμένους πράκτορες, όπου
οι πράκτορες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους περιορισμούς πόρους τους
για των υπολογισμό εκτιμήσεων για δημοπρατούμενα αντικείμενα. Θα
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πρέπει να καταθέσουν προσφορές πριν γνωρίσουν την τελική εκτίμησή τους
για ένα προιόν. Επομένως όταν ο πράκτορας θα καταθέσει προσφορές
αυτές θα εξαρτώνται από την μέχρι τώρα εκτίμηση για το προιόν και για τις
εκτιμήσεις

των

άλλων

πρακτόρων.

Οι

deliberation

ενέργειες

ενσωματώνονται στις στρατηγικές των πρακτόρων και διαφορετικοί τύποι
δημοπρασιών αναλύονται για τον καθορισμό βέλτιστων στρατηγικών.
Η εργασία προτείνει δύο μοντέλα όπου οι πράκτορες κάνουν χρήση
υπολογιστικών πόρων για τον υπολογισμό των εκτιμήσεών τους. Στο πρώτο
μοντέλο οι υπολογισμοί αυξάνουν την εκτίμηση των πρακτόρων. Όσο
προχωράνε οι υπολογισμοί ο πράκτορας βρίσκει καλύτερους τρόπους για
να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα και επομένως είναι διατεθειμένος να
καταθέσει

συμφέρουσα

προσφορά.

Κατά

δεύτερον

οι

υπολογισμοί

εξευγενίζουν τις εκτιμήσεις των πρακτόρων. Ο χρήστης μπορεί να διατηρεί
μια κατανομή της εκτίμησης. Οι επιπλέον υπολογισμοί μπορεί να
εξευγενίσουν τις πεποιθήσεις του πράκτορα, οδηγώντας σε αλλαγή της
κατανομής.
Η στρατηγική του πράκτορα αποτελείται από την deliberation στρατηγική
και την στρατηγική προσφορών. Η χρήση deliberation παίζει στρατηγικό
ρόλο στις δημοπρασίες. Οι πράκτορες χρησιμοποιούν τους υπολογιστικούς
πόρους με διάφορους τρόπους. Κατά πρώτον οι πράκτορες μπορούν να
μελετήσουν τα δικά τους προβλήματα αποτιμήσεων για την επίτευξη
καλύτερων αποτιμήσεων. Στην περίπτωση των απλών δημοπρασιών αυτή
είναι μια απλή διαδικασία, αλλά στις δημοπρασίες με πολλές μονάδες για
κάθε προιόν η διαδικασία είναι περίπλοκη και ο πράκτορας θα πρέπει να
διαμοιράσει κατάλληλα τους πόρους του. Κατά δεύτερον οι πράκτορες θα
πρέπει να μελετήσουν και τις εκτιμήσεις των αντιπάλων τους, για να
συλλέξουν πληροφορία για τις προσφορές που θα καταθέσουν.
Οι συγγραφείς εισάγουν τις ιδέες της ισχυρής και αδύναμης στρατηγικής
deliberation.

Στην

ισχυρή

στρατηγική

deliberation

οι

πράκτορες

χρησιμοποιούν μέρος των υπολογιστικών τους πόρων για τον υπολογισμό
των αποτιμήσεων των άλλων πρακτόρων, έχοντας ο ίδιος λιγότερους
πόρους για τους δικούς του υπολογισμούς. Στην αδύναμη στρατηγική
deliberation ο πράκτορας κάνει χρήση πληροφορίας από το ιστορικό
απόδοσης του αντιπάλου πράκτορα για να υπολογίσει τις προσφορές του.
Στην συνέχεια κατηγοριοποιούν τις απλές δημοπρασίες με το αν οι
πράκτορες περιλαμβάνουν στις στρατηγικές τους την εκτίμηση των άλλων
πρακτόρων. Το συμπέρασμά τους είναι ότι σε περιπτώσεις συνδυαστικών
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δημοπρασιών η χρήση πρακτόρων με περιορισμένες υπολογιστικές
δυνατότητες οδηγεί σε μάλλον φτωχά αποτελέσματα, επομένως υπάρχει
ανάγκη για πρωτόκολλα σχεδίασης που θα απλοποιούν τις διαδικασίες
υπολογισμού των εκτιμήσεων των πρακτόρων.
Maes, Morris και Greenwald
Στην στρατηγική προσαρμοσμένη στο στόχο (goal directed) [Maes 2001]
ο πράκτορας τιμολόγησης έχει σαν σκοπό με την προσαρμογή της τιμής να
φτάσει σε έναν στόχο με το τέλος της αγοράς. Η στρατηγική αυτή μπορεί να
εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις περιορισμένου αποθέματος (inventory) και
με πωλητές με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή στο πιο σύνηθες
σενάριο της αγοράς.
Η στρατηγική αυτή είναι από τις λίγες η οποία έχει δοκιμαστεί σε
πραγματικές συνθήκες αγοράς με τη βοήθεια του προσομοιωτή του MIT
Media Lab Learning Curve, ο οποίος περιγράφεται σε άλλη ενότητα. Στην
προσομοίωση ο σκοπός του πράκτορα ήταν να πουλήσει όλη του το
απόθεμα

μέχρι το τέλος της αγοράς. Ο πράκτορας το κατορθώνει αυτό

παρατηρώντας την επιτυχία του να πουλήσει αγαθά κάθε μέρα και
προσαρμόζοντας την τιμή για την επόμενη μέρα.
Αποδείχτηκε από αυτή τη προσομοίωση ότι η στρατηγική αυτή έχει
καλύτερα αποτελέσματα από τη συνήθη πρακτική των σταθερών τιμών
[Maes 2001].
Matsumoto και Fujita
Οι Matsumoto και Fujita περιγράφουν ένα τρόπο για την απόκτηση
σχεδόν βέλτιστων κερδών για την απόκτηση συνδυασμών προϊόντων σε
πολλαπλές δημοπρασίες, σχεδιάζοντας έναν πράκτορα με την προτεινόμενη
λειτουργικότητα.
Οι

τύποι

των

απαιτήσεων

για

συνδυασμούς

προϊόντων

κατηγοριοποιούνται ως συμπληρωματικά, υποκατάστατα και ανεξάρτητα.
Για κάθε από τους παραπάνω τύπους η εργασία παρουσιάζει τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες η κατάθεση προσφορών θα οδηγούσε σε κέρδη. Η
προτεινόμενη στρατηγική πάνω σε αυτούς τους συνδυασμούς, έχει σαν
θεωρητικό υπόβαθρο ότι οι προσφορές των άλλων συμμετεχόντων μπορούν
να αναπαρασταθούν με συναρτήσεις πιθανοτήτων.
Οι προσομοιώσεις που έγιναν σε αγγλικές δημοπρασίες έδειξαν ότι ο
πράκτορας που εφάρμοσε την προτεινόμενη στρατηγική ήταν ανώτερος σε
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σχέση με άλλους που έκαναν χρήση πιο απλών και διαισθητικών
στρατηγικών. Επιπλέον επιδεικνύει η στρατηγική ισορροπία μεταξύ
πρακτόρων που θέτουν προσφορές για τον ίδιο συνδυασμό αντικειμένων.
Minghua και Ho-fung
Οι Minghua και Ho-fung [Minghua 2001]στην εργασία τους παρουσιάζουν
την σχεδίαση και ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσφορών με χρήση fuzzy
logic στις συνεχείς διπλές δημοπρασίες. Σε κάθε γύρο προσφορών ο
πράκτορας υπολογίζει μια fuzzy τιμή με βάση τις τιμές προσφορών των
προηγούμενων γύρων. Με την τιμή αυτή ο πράκτορας μπορεί να
αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί μια προσφορά ή όχι. Η στρατηγική αυτή είναι
χρήσιμη για πράκτορες που αναζητούν μεγιστοποίηση κερδών.
Τα πειράματα που έγιναν απόδειξαν ότι ένας πράκτορας με μικρό
ιστορικό γνώσης μπορεί να αντιδράσει στις αλλαγές γρήγορα. Σε συνάρτηση
με άλλες στρατηγικές προσφορών στις συνεχείς διπλές δημοπρασίες η fuzzy
logic παρουσιάζει μεγαλύτερα οφέλη.

Oliveira και Rocha
Οι Oliveira και Rocha [Oliveira 2000] παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική
ηλεκτρονικού εμπορίου που επικεντρώνεται στην φάση διαπραγμάτευσης. Η
αρχιτεκτονική επικεντρώνεται σε ένα σύστημα πολλαπλών πρακτόρων στο
οποίο ένας κατασκευασμένος πράκτορας, που καλείται πράκτορας αγοράς
(market agent), παίζει το ρόλο του συντονιστή της αγοράς. Οι υπόλοιπες
οντότητες είναι αγοραστές και πωλητές.
Το ενδιαφέρον στην εργασία αυτή ότι ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων
των πρακτόρων, στηρίζεται σε έναν αλγόριθμο ενισχυτικής μάθησης.
Αλγόριθμοι Q-μάθησης αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε σενάρια
αγοράς. Η κύρια συνεισφορά της εργασίας είναι η δημιουργία ενός
μηχανισμού Q-μάθησης κατάλληλου για διαπραγματεύσεις με πολλαπλά
χαρακτηριστικά, ο οποίος έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας.
Ενισχυτική μάθηση: Τα συστήματα ενισχυτικής μάθησης μαθαίνουν πως
να συμπεριφέρονται μέσω αλληλεπιδράσεων σωστού-λάθους (trial-anderror) με το περιβάλλον τους. Η συνάρτηση δεν απαιτεί δείγματα εισόδου
εξόδου για να μαθαίνει, αλλά αντιθέτως λαμβάνει μια αποτίμηση από το
περιβάλλον για κάθε αλληλεπίδραση. Η ενισχυτική μάθηση στηρίζεται στην
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ιδέα της επικρότησης ενεργειών που παράγουν καλά αποτελέσματα. Ο
μηχανισμός Q-μάθησης, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, και αντιστοιχεί τιμές
σε καταστάσεις, τις Q-τιμές [Sutton].
Στο πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης, ο πράκτορας αγοράς αρχικοποιεί την
διαδικασία διαπραγμάτευσης ανακοινώνοντας την ανάγκη για ένα προιόν
μαζί με μια προθεσμία. Σε απόκριση αυτής της ανακοίνωσης οι πράκτορες
καταθέτουν

προσφορές

στον

πράκτορα

αγοράς.

Οι

προσφορές

υπολογίζονται από τον πράκτορα μέσω του μηχανισμού ενισχυτικής
μάθησης και είναι κλειστές. Αφού λάβει τις αγορές ο πράκτορας αγοράς
υπολογίζει τη πιο χρήσιμη και στέλνει ανάδραση στους πράκτορες για να
βελτιώσουν τις προσφορές τους. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το πέρας
της προθεσμίας ή όταν μια προσφορά γίνει αποδεκτή.
Το πεδίο της διαπραγμάτευσης είναι πολλαπλό αφού ορίζονται πολλά
χαρακτηριστικά για ένα προιόν. Η αλληλεπίδραση των πρακτόρων είναι μια
προς πολλά, αφού ένας πράκτορας παρέχει ένα αγαθό και οι υπόλοιποι
κάνουν προσφορές γι ‘αυτό.
Οι πράκτορες μπορούν να έχουν οποιοδήποτε από τους τρεις ρόλους της
αγοράς, διαθέτουν περιορισμένη λογικότητα και εσωτερική πληροφορία, την
συνάρτηση ωφελιμότητας.
Το περιβάλλον είναι σταθερό και τα αγαθά έχουν εσωτερικές τιμές είτε
διακριτές είτε συνεχές σε φύση.
Ono, Kanetomo και Kim
Οι Ono, Kanetomo και Kim προτείνουν μια αρχιτεκτονική ενδιαμέσου που
βρίσκει ικανούς και έμπιστους εταίρους σε αιτήσεις χρηστών, εκτελώντας
λειτουργίες συνταιριάσματος.
Ο ενδιάμεσος αυτός συλλέγει πληροφορία προφορικής επικοινωνίας
(word of mouth) από τους πράκτορες με τους οποίους συνεργάζεται καθώς
και τις υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν. Η αξιοπιστία στην αρχιτεκτονική
αυτή είναι μεταβατική και εξαρτάται από τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα ο
ενδιάμεσος μπορεί να εμπιστεύεται ένα πράκτορα για μια υπηρεσία, άλλα
όχι τον ίδιο πράκτορα για άλλη υπηρεσία.
Η αξιοπιστία μετριέται με σχετικές τιμές και η όλη πληροφορία
αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων με τη μορφή πινάκων. Κάθε φορά που ο
ενδιάμεσος λαμβάνει νέα δεδομένα υπολογίζει τους πίνακες αξιοπιστίας.
Για τις ανάγκες τις εργασίας ένα πρωτότυπο αναπτύχθηκε με το σύστημα
JATLite κάνοντας χρήση της γλώσσας επικοινωνίας πρακτόρων KQML.
___________________________________________________________________

128

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Park, Durfee, Birmingham
Οι

Park,

Durfee

και

Birmingham

[Park

1999]

ανέπτυξαν

μια

προσαρμοστική στρατηγική προσφορών, για πράκτορες που συμμετέχουν
σε συνεχείς διπλές δημοπρασίες, με βάση στοχαστικά μοντέλα.
Η ιδέα πίσω από την στρατηγική είναι η μοντελοποίηση της διαδικασίας
της δημοπρασίας με χρήση αλυσίδας Markov. Με το μοντέλο Markov ο
πράκτορας μπορεί να συλλάβει τις μεταβλητές που αναπαριστούν την
δυναμική της εξέλιξης της δημοπρασίας και τις αβεβαιότητες που σχετίζονται
με αυτήν. Οι αριθμοί των αγοραστών και πωλητών, οι ημερομηνίες αφίξεως
τους στην αγορά, οι κατανομές των τιμών αγοράς και πώλησης και η
ωφελιμότητα των πρακτόρων είναι μερικοί από τους παράγοντες που
λαμβάνει υπόψη του το μοντέλο Markov. Η στρατηγική υπολογίζει την
συνάρτηση ωφελιμότητας για κάθε πιθανή προσφορά με το μοντέλο Markov
και επιστρέφει την υψηλότερη από αυτές.
Η διαδικασία αυτή είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης και επομένως
είναι χρονοβόρα

και έχει μεγάλο υπολογιστικό κόστος ανάλογα με την

δυναμική της δημοπρασίας και τα δημογραφικά δεδομένα του πληθυσμού
των πρακτόρων. Ο πράκτορας για να ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά έχει
ενσωματωμένα στοιχεία προσαρμοστικότητας που του επιτρέπουν να
αποφασίζει

πότε

η

μοντελοποίηση

απαιτείται

και

πότε

όχι.

Η

προσαρμοστικότητα επιτυγχάνεται με μια ευριστική διαδικασία με την οποία
σταθμίζει εάν η περαιτέρω μοντελοποίηση του περιβάλλοντος θα του
αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη ή αν η υπάρχουσα πληροφορία που διαθέτει
είναι αρκετή για την κατάθεση των βέλτιστων προσφορών.
Από τα πειράματα που έγιναν η προσαρμοστική στρατηγική υπερέχει
όλων των άλλων στρατηγικών που κάνουν μόνο χρήση στοχαστικών
μοντέλων.
Paurobally και Cunningham
Οι Paurobally και Cunningham [Paurobally 2000] παρουσιάζουν ένα
επίσημο μοντέλο για συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου στο οποίο η φάση
της

διαπραγμάτευσης

χρησιμοποιεί

την

deontic

λογική

για

την

αναπαράσταση των διαδικασιών και των καταστάσεων μέσα στο σύστημα.
Η διαδικασία αγοράς μπορεί να αναλυθεί σε αφηρημένα μέρη και έτσι να
θεωρηθεί σαν γράφος του οποίου οι κόμβοι είναι οι καταστάσεις και τα βέλη
οι μεταβάσεις καταστάσεων. Η deontic λογική αναπαριστά τις σχέσεις
μεταξύ των καταστάσεων. Οι πράκτορες έχοντας γνώση των θεωρητικών
___________________________________________________________________

129

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

μοντέλων μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποια κατάσταση στην
αγοραστική διαδικασία βρίσκονται, κάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες που
θα τους οδηγήσουν σε μια τελική κατάσταση πάνω στον γράφο. Οι ενέργειες
γίνονται με την χρήση συναρτήσεων ωφελιμότητας που εξετάζουν κάθε
μονοπάτι του γράφου ξεχωριστά, αναθέτοντας τιμές σε αυτά που οδηγούν
σε τελικές καταστάσεις και επιλέγοντας το ωφελιμότερο από αυτά.
Η deontic λογική έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ακριβή και σαφή
γλώσσα για την αναπαράσταση και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με
ενέργειες και καταστάσεις. Η συνεισφορά της εργασίας έγκειται στο ότι
προσφέρει μια γλώσσα για τον έλεγχο των ασυνεπειών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης. Το γενικό πλαίσιο χρησιμοποιείται μόνο σε μία προς μία
διαπραγματεύσεις.
Pitt, Guerin και Στεργίου
Οι Pitt, Guerin και Στεργίου επαυξάνουν ένα πλαίσιο πρωτοκόλλων για
την έκφραση των σημασιολογικών δεδομένων στις γλώσσες επικοινωνίας
των πρακτόρων. Στόχος τους είναι οι συνομιλίες των πρακτόρων να έχουν
ακριβές και ρητό νόημα.
Η εργασία τους κινείται στα πλαίσια των τυποποιήσεων του οργανισμού
FIPA. Θεωρούν ότι η γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων KQML έχει
προβλήματα έκφρασης σημασιολογίας που κάνουν την συνομιλία των
πρακτόρων προβληματική. Προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα αυτά με
την χρήση μεταβλητών αναγνώρισης (identifiers) στα μηνύματα που
ανταλλάσσονται, οι οποίες μεταβλητές χρησιμοποιούν τις προδιαγραφές του
οργανισμού FIPA. Επιπλέον επαυξάνουν το σύνολο των διαθέσιμων
απαντήσεων στην συνομιλία πρακτόρων.
Όσον αφορά το πεδίο των δημοπρασιών παρουσιάζουν μια πλουσιότερη
αναπαράσταση καταστάσεων στα πρωτόκολλα, που περιλαμβάνει σύνολα
μεταβλητών. Μηχανισμοί που καθορίζουν την ακριβή σειρά των γεγονότων
σχεδιάστηκαν.
Preist, Byde και Bartolini
Οι Preist, Byde και Bartolini [Byde 2001], [Preist 2000] περιγράφουν έναν
πράκτορα που συμμετέχει σε πολλαπλές δημοπρασίες ταυτόχρονα,
οδηγώντας σε βέλτιστες αποφάσεις αγορών. Ο πράκτορας στοχεύει να
αγοράσει ένα ή περισσότερα αγαθά και μπορεί να συμμετέχει σε πολλές
δημοπρασίες γι’ αυτό, συντονίζοντας τις προσφορές ώστε να κρατάει πάντα
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τις χαμηλότερες. Καθώς οι δημοπρασίες προχωρούν, μπορεί να αποφασίσει
να αποχωρήσει από κάποιες. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής είναι
πολύ χρήσιμα και την περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β.
Ο πράκτορας είναι κατασκευασμένος για να συμμετέχει σε αγγλικές
δημοπρασίες. Ο χρήστης παρέχει στον πράκτορα μια αξιολόγηση για κάθε
αγαθό. Ο πράκτορας στην συνέχεια παρακολουθεί τις δημοπρασίες και
καταγράφει τις υψηλότερες προσφορές, τις καλούμενες ενεργές προσφορές.
Αυτές δηλαδή που εάν η δημοπρασία τελείωνε εκείνη τη στιγμή, θα
αποκτούσαν το αγαθό. Στόχος του πράκτορα είναι να καταθέσει καλύτερες
προσφορές από αυτές αποκτώντας το αγαθό.
Ο αλγόριθμος του πράκτορα αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον έχει ένα
τμήμα συντονισμού, που εξασφαλίζει ότι καταθέτει πάντα τις μικρότερες
δυνατές προσφορές. Δεύτερον έχει ένα τμήμα μάθησης και ανάλυσης
ωφελιμότητας για να καθορίζει αν θα πρέπει να φύγει από μια δημοπρασία
με την ελπίδα ότι θα τα πάει καλύτερα σε κάποια άλλη.
Το τμήμα του συντονισμού καταγράφει ανά πάσα στιγμή τις ενεργές
προσφορές. Στη συνέχεια κάνει υπολογισμούς ώστε να καταθέσει
προσφορά που νικά την χαμηλότερη από τις ενεργές προσφορές, σε κάθε
δημοπρασία. Διατηρεί δηλαδή ένα σύνολο προσφορών, που θα του
εξασφαλίσουν την αγορά όλων των προϊόντων με το μικρότερο δυνατό
συνολικό κόστος. Στη διαδικασία αυτή ο πράκτορας πρέπει να αποφύγει να
καταθέσει προσφορές ανώτερες από την εκτίμηση του για το αγαθό. Εάν
υπάρχουν πάνω από ένα σύνολα με το μικρότερο κόστος, ο πράκτορας
επιλέγει ένα τυχαία. Αφού έχει παράγει το σύνολο των προσφορών ο
πράκτορας καταθέτει τις προσφορές στις δημοπρασίες και η διαδικασία
επαναλαμβάνεται όταν άλλοι συμμετέχοντες μεταβάλλουν τις προσφορές
τους. Σε περίπτωση που όλες οι δημοπρασίες τελειώνουν σε παραπλήσια
χρονικά διαστήματα ο αλγόριθμος είναι βέλτιστος.
Στην περίπτωση όμως που οι δημοπρασίες τελειώνουν σε διαφορετικά
χρονικά διαστήματα ο παραπάνω αλγόριθμος δεν θα έδινε βέλτιστα
αποτελέσματα. Γι’ αυτό ο πράκτορας διαθέτει και ένα μηχανισμό για να
καθορίσει αν θα πρέπει να παραμείνει σε μια δημοπρασία που κλείνει,
ακόμα και αν υπάρχουν άλλες με μικρότερες ενεργές προσφορές. Θα
πρέπει δηλαδή να μπορεί να σταθμίζει το ρίσκο του να μεταπηδήσει σε
άλλες δημοπρασίες με αβέβαια

αποτελέσματα, με την σιγουριά της

παραμονής στην τρέχουσα, κάνοντας ταυτόχρονα και τις πιο συμφέρουσες
αγορές.
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Ο μηχανισμός αυτός του πράκτορα συνδυάζει απλή θεωρία μάθησης με
τη θεωρία ωφελιμότητας. Ο πράκτορας κτίζει ένα μοντέλο για τις εκτιμήσεις
των άλλων συμμετεχόντων στις δημοπρασίες. Το μοντέλο αυτό αναπαριστά
την

πιθανότητα

ότι

κάποιοι

συμμετέχοντες

αποτιμούν

το

προιόν

περισσότερο από τον πωλητή. Με βάση αυτό το μοντέλο εκτιμήσεων
υπολογίζει την ωφελιμότητα της πιθανής συμμετοχής του σε μια μελλοντική
δημοπρασία, συγκρίνοντάς την με το βέβαιο αποτέλεσμα μιας δημοπρασίας
που τελειώνει. Αν η δημοπρασία που τελειώνει έχει μεγαλύτερη ωφελιμότητα
παραμένει εκεί και κάνει την συναλλαγή.
Σε πειράματα που έγιναν με χρήση ενός προσομοιωτή σε Java έδειξαν
ότι οι αγοραστές που επέλεξαν τον πράκτορα είχαν σημαντικά κέρδη.
Επιπλέον όσοι περισσότεροι πράκτορες συμμετείχαν στην αγορά η αγορά
γινόταν πιο αποδοτική, παρουσιάζοντας κέρδη και για τους πωλητές, αφού
ο συναγωνισμός των πρακτόρων τους εξασφάλιζε συνολικά μεγαλύτερες
πωλήσεις.
Tsvetovat και Sycara
Οι Tsvetovat και Sycara [Tsvetovat] παρουσιάζουν ένα πιλοτικό σύστημα
για την δημιουργία συνασπισμών. Το αρχικό πεδίο του συστήματος είναι η
αγορά βιβλίων για μαθήματα τάξεων στο πανεπιστήμιο. Ένα τέτοιο πεδίο
έχει πολλά πλεονεκτήματα.
Το σύστημα αποτελείται από ένα εξυπηρετητή συνασπισμών, ένα
πράκτορα δημοπρασιών, σύνολο πρακτόρων προμηθευτών και την
διεπιφάνεια για τους χρήστες. Το σύστημα βασίζεται σε ένα στατικό
πρωτόκολλο και μια κλειστή φθίνουσα δημοπρασία που επιτρέπει στους
προμηθευτές να κάνουν εκπτώσεις. Οι χρήστες επικοινωνούν με τους
πράκτορες των προμηθευτών οι οποίοι με τη σειρά και χρησιμοποιώντας μια
εσωτερική διαδικασία θέτουν τις προσφορές τους ανάλογα με το
προσδοκώμενο μέγεθος του συνασπισμού. Αφού τελειώσει η δημοπρασία ο
συνασπισμός ανοίγει εγγράφοντας νέα μέλη που ικανοποιούν κριτήρια.
Τέλος ο εξυπηρετητής ολοκληρώνει την συναλλαγή.
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Εικόνα : Η αρχιτεκτονική των Tsvetovat και Sycara
Vassileva και Breban
Οι Vassileva και Breban [Vassileva 2000]παρουσιάζουν ένα μοντέλο με
την αντίστοιχη αρχιτεκτονική του για την δημιουργία συνασπισμών μεγάλης
διάρκειας. Στο μοντέλο αυτό οι πράκτορες έχουν αλληλεπιδράσεις για μακρύ
χρονικό διάστημα με άλλους πράκτορες και εισέρχονται σε ένα συνασπισμό
για την έκπτωση που δίνουν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους. Οι πράκτορες
μπορούν να αλληλεπιδρούν και με πράκτορες εκτός της ομάδας τους και η
εύρεση των κατάλληλων συνεργατών είναι μια συνεχής διαδικασία
αποτίμησης.
Ο συνασπισμός δημιουργείται από ισότιμους πράκτορες που μπορούν να
παίξουν και τους δύο ρόλους, αγοραστή και πωλητή, εναλλάσσοντάς τους
ανάλογα με τον τρέχοντα στόχο. Μπορούν να αποχωρήσουν από τον
συνασπισμό οποιαδήποτε στιγμή ανήκοντας όμως μόνο σε έναν την φορά.
Οι πράκτορες έχουν ξεχωριστή λογική και προσπαθούν συνεχώς να
αυξήσουν την συνάρτηση ωφελιμότητάς τους, γινόμενοι μέλη συνασπισμών
με πράκτορες από τους οποίους περιμένουν να πετύχουν τις μεγαλύτερες
εκπτώσεις. Ο κύριος άξονας της εργασίας είναι η μελέτη των αποφάσεων
των πρακτόρων για την είσοδο, έξοδο και σχηματισμό συνασπισμών. Οι
ενέργειες γίνονται με βάση τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με πράκτορες
του ίδιου συνασπισμού σε συνδυασμό με τους στόχους του κάθε πράκτορα.
Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία συνασπισμών παίζει και η έννοια της
εμπιστοσύνης. Οι συγγραφείς προτείνουν την ιδέας της συλλογικής
εμπιστοσύνης (community-based) που εγκαθιδρύεται μεταξύ πρακτόρων
που μοιράζονται κοινές εμπειρίες. Η εμπιστοσύνη στο σύστημα είναι
δυναμική και κάθε γεγονός επηρεάζει το βαθμό εμπιστοσύνης κάθε
πράκτορα, με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Η εργασία για την μοντελοποίηση
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της εμπιστοσύνης, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την συμμετοχή στον
συνασπισμό, κάνει χρήση ποσοτικής μεθόδου.
Ο συνολικός μηχανισμός λειτουργεί ως εξής: Οι ισότιμοι πράκτορες
εμπορεύονται

αγαθά σε ένα ανοιχτό περιβάλλον αγοράς. Υπάρχει ένας

γενικός ενδιάμεσος πράκτορας που ταιριάζει τους πράκτορες που θέλουν να
συναλλαγούν. Οι πράκτορες διαπραγματεύονται την συναλλαγή και στην
συνέχεια εάν ανήκουν στον ίδιο συνασπισμό εφαρμόζεται έκπτωση στην
συμφωνημένη τιμή.
Με το τέλος της αλληλεπίδρασης ο πράκτορας εξετάζει εάν ήταν επιτυχής
ή όχι και διαμορφώνει ανάλογα τα μοντέλα εμπιστοσύνης του για τους
άλλους πράκτορες. Κάθε φορά που ενημερώνεται η αναπαράσταση
εμπιστοσύνης ενεργοποιείται ο μηχανισμός απόφασης συνασπισμού. Με
τον μηχανισμό αυτό, ο πράκτορας αποφασίζει ποια ενέργεια είναι ποιο
ωφέλιμη την τρέχουσα τιμή και αναλόγως είτε παραμένει στην ίδια
κατάσταση, είτε δημιουργεί νέο συνασπισμό, είτε εισέρχεται σε υφιστάμενο,
είτε

φεύγει

από

κάποιον.

Δυο

διαφορετικής

φύσης

αλγόριθμοι

χρησιμοποιούνται για την παραπάνω διαδικασία. Το θεωρητικό πλαίσιο
υλοποιείται σε ένα σύστημα πολλαπλών πρακτόρων γραμμένο σε JAVA.
Veib και Brandt
Οι Veit και Brandt [Weib 2001]στην εργασία τους κάνουν αναφορά στην
ύπαρξη των αντικοινωνικών πρακτόρων προσφορών και την εφαρμογή τους
σε δημοπρασίες Vickrey.
Στις περισσότερες εφαρμογές ο σκοπός του πράκτορα η μεγιστοποίηση
των απόλυτων κερδών τους χωρίς να νοιάζονται τι κάνουν οι υπόλοιποι
πράκτορες.

Ένας

αντικοινωνικό

πράκτορας

όμως

προσπαθεί

να

παρουσιάσει όσον το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση τους άλλους
πράκτορες. Με βάση την αρχή αυτή μπορεί να αποδεχτεί και απώλειες, αν
αυτές οδηγήσουν σε μεγαλύτερες απώλειες τους ανταγωνιστές του. Για έναν
αντικοινωνικό πράκτορα τα κέρδη του και οι απώλειες των άλλων έχουν την
ίδια σημασία. Τα οφέλη του αντικοινωνικού πράκτορα μπορούν να
τυποποιηθούν με χρήση μαθηματικής συνάρτηση.
Στις δημοπρασίες Vickrey η ύπαρξη αντικοινωνικών πρακτόρων πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι δημοπρασίες αυτές είναι αρκετά ευάλωτες σε
αυτό το είδος των πρακτόρων, απόρροια του ίδιου του μηχανισμού της
δημοπρασίας

που

επιτρέπει

χειραγώγηση

των

τιμών.

Η

εργασία

παρουσιάζει στρατηγικές που βοηθούν τους πράκτορες να χειραγωγούν τις
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τιμές οδηγώντας τους ανταγωνιστές του σε μεγάλες απώλειες. Οι
στρατηγικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και σε αγγλικές δημοπρασίες
που όπως και οι Vickrey δεν μπορούν να αποτρέψουν την ελάττωση των
τιμών.
Veit, Muller, Schneider και Fiehn
Οι Veit, Muller, Schneider και Fiehn [Veit 2001] παρουσιάζουν μια
αρχιτεκτονική για το αυτόματο ταίριασμα προσφοράς και ζήτησης, που
μπορεί να εφαρμοστεί σε συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου στο στάδιο της
διαπραγμάτευσης.
Το ταίριασμα στην αρχιτεκτονική τους είναι μια διαδικασία που δέχεται
σαν είσοδο ένα σύνολο προσφορών και μια αίτηση και παρέχει σαν έξοδο
μια ταξινομημένη λίστα με τις N καλύτερες προσφορές σε συνάρτηση με την
αίτηση.

Οι

αιτήσεις

και

προσφορές

είναι

αντικείμενα

με

πολλά

χαρακτηριστικά. Όλα τα χαρακτηριστικά των προσφορών αποτιμούνται σε
συνάρτηση με την αίτηση με παράλληλες υπολογιστικές διαδικασίες.
Το πρωτότυπο της εφαρμογής δεν ασχολείται με το ταίριασμα
αγοραστών και πωλητών σε συναλλαγές προϊόντων, αλλά με το ταίριασμα
βιογραφικών με αιτήσεις δουλειάς.
Vetter και Pitsch
Οι Vetter και Pitsch [Vetter 2000] παρουσιάζουν το project CASBA για
την σχεδίαση αυτόματων ηλεκτρονικών αγορών. Το σύστημα, που
καλύπτεται

εκτενώς

στο

παράρτημα

Α,

υποστηρίζει

απευθείας

διαπραγματεύσεις και όλων των ειδών τις δημοπρασίες.
Το σύστημα παρέχει εναλλακτικά πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης και ο
πράκτορας αποφασίζει ποιο θα χρησιμοποιήσει. Το σύστημα επιτρέπει
παράλληλες πολλές προς πολλές διαπραγματεύσεις πάνω σε πολλαπλά
χαρακτηριστικά με κλειστές προσφορές.
Οι ρόλοι των πρακτόρων είναι προκαθορισμένοι και οι διαπραγματεύσεις
ακολουθούν στρατηγικές βάση κανόνων (rule-based), οι οποίες μπορεί να
εξελιχθούν με χρήση μεθόδων μάθησης. Οι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τη
γνώση του πεδίου, τις εξαρτήσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών κ.α. Η βάση
της στρατηγικής είναι η συνάρτηση ωφελιμότητας που αποτιμά κάθε
προσφορά και αντιπροτείνει. Η συνάρτηση αυτή είναι στατική και παραμένει
άγνωστη για τους άλλους πράκτορες.
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Κάθε πράκτορας έχει να εκτελέσει ακριβώς μια παραγγελία και μπορεί να
δώσει την προσωρινή ή τελική συμφωνία μόνο σε μια προσφορά πράκτορα,
παρόλο που μπορεί να διαπραγματεύεται με πολλούς. Σε ειδικές
περιπτώσεις αγορών μεγάλων ποσοτήτων, από πολλούς αγοραστές ειδικοί
αλγόριθμοι εμποδίζουν τον πράκτορα να αγοράσει παραπάνω ποσότητες.
Η στρατηγική του πράκτορα μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη
μέσω ειδικής διεπιφάνειας ή να επιλεγεί από τον ίδιο τον πράκτορα από ένα
σύνολο προκαθορισμένων στρατηγικών.
Yamamoto και Sycara
Οι Yamamoto και

Sycara [Yamamoto 2001] στην εργασία τους

προτείνουν ένα νέο μηχανισμό σχηματισμού συνασπισμών, το σύστημα
GroubBuyAuction, που επιτρέπει σε μεγάλους αριθμούς αγοραστών να
σχηματίζουν συνασπισμούς.
Ένας αγοραστής έχει συνήθως πολλές επιλογές και θέλει να αγοράσει
οποιαδήποτε από αυτές. Για την ικανοποίηση παρόμοιων αναγκών, μια
ομάδα αγοραστών στο σύστημα GroubBuyAuction σχηματίζεται για μια
κατηγορία προϊόντων και όχι για ένα προιόν. Για παράδειγμα σχηματίζεται η
ομάδα «κάμερα» για αγοραστές που θέλουν να αποκτήσουν κάμερες. Κάθε
αγοραστής θέτει στην ομάδα την αίτηση του μαζί με την αντίστοιχη τιμή. Οι
αγοραστές στην συνέχεια κάνουν προσφορές για κάθε αντικείμενο με
εκπτωτικές τιμές για αγορές μεγάλων ποσοτήτων. Ένας πράκτορας αρχηγός
διαχειρίζεται την δημοπρασία για λογαριασμό των αγοραστών. Όταν κλείσει
η δημοπρασία χωρίζει την ομάδα σε υποομάδες, που καλούνται
συνασπισμοί, από αγοραστές που θέλουν το ίδιο αντικείμενο, αποδίδει τα
αντικείμενα στους νικητές και τα ποσά που πρέπει να πληρώσουν και τέλος
υπολογίζει το πλεόνασμα από αυτήν την διαδικασία. Οι αγοραστές στον
συνασπισμό μπορεί να πληρώσουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με την
αρχική προσφορά τους.
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του συστήματος ο πράκτορας του
GroubBuyAuction επικοινωνεί με τους πράκτορες των πωλητών και τους
πράκτορες που παρακολουθούν τις τιμές στις ομάδες των αγοραστών. Το
σύστημα GroubBuyAuction διαθέτει και τον δικό του δικτυακό τόπο για την
άμεση πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων. Οι αγοραστές μέσα από τον
δικτυακό τόπο δημιουργούν τις ομάδες. Ο αρχηγός πράκτορας της κάθε
ομάδας υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
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Όσον αφορά το σχήμα δημιουργίας συνασπισμού αυτό ικανοποιεί δύο
αρχές. Πρώτον μεγιστοποιεί την ωφελιμότητα του πιο συμφέροντα
συνασπισμού στην συνέχεια του δεύτερου συνεχίζοντας αναδρομικά.
Δεύτερον κατανέμει το περίσσευμα κάθε συνασπισμού μες τον συνασπισμό
με σταθερό και δίκαιο τρόπο. Στην εργασία παρέχονται και οι αντίστοιχοι
αλγόριθμοι.
Το

σύστημα

έχει

αποτελεσματικότητα

προσομοιωθεί

του

σχήματος

πολλαπλά
δημιουργίας

επιτυχώς

και

συνασπισμών

η
έχει

αποδειχτεί [Yamamoto 2001].
Καρασαπαλίδης και Μοραΐτης
Οι Καρασαπαλίδης και Μοραΐτης [Karacapalidis 2001] στην εργασία τους
περιγράφουν μια αρχιτεκτονική για ηλεκτρονικές αγορές βασισμένες σε
πράκτορες. Οι χρήστες χρησιμοποιούν ημιαυτόνομους πράκτορες για την
διενέργεια αγοραπωλησιών. Η πράκτορες λειτουργούν σαν ψηφιακοί
εργαζόμενοι αφού βρίσκονται στην αγορά για μεγάλο διάστημα σε αντίθεση
με

τα

περισσότερα

συστήματα.

Το

σύστημα

βοηθά

τον

χρήστη

εξευγενίζοντας τα κριτήρια αγορών του μέσω προτάσεων. Επιπλέον είναι
ικανό να χειριστεί ασυνεπή και ατελή πληροφορία με τη βοήθεια ενός
αλληλεπιδραστικού εργαλείου, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να
εξετάσουν έυκολα εναλλακτικά σενάρια. Επειδή το σύστημα σχεδιάστηκε
ηθελημένα ημιαυτόνομο οι πράκτορες πριν προβούν σε κάποια αγορά που
θεωρούν ενδιαφέρουσα ενημερώνουν πάντα τον χρήστη.
Το σύστημα υποστηρίζει δύο τύπους πρακτόρων, τον πράκτορα
αγοραστή και τον πράκτορα πωλητή,

που αν και δεν έχουν την ίδια

λειτουργικότητα μοιράζονται την ίδια αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική των
πρακτόρων αποτελείται από τέσσερα τμήματα, επικοινωνίας, συντονισμού,
βάσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων, τα λειτουργούν ταυτόχρονα και
επικοινωνούν με εσωτερικά μηνύματα:
•

Το τμήμα επικοινωνίας. Είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του
πράκτορα με το περιβάλλον του, δηλαδή τους πράκτορες που
συναλλάσσεται και τους χρήστες που βοηθά. Στέλνει και λαμβάνει
μηνύματα ενώ εσωτερικά συνεργάζεται με τμήμα συντονισμού.

•

Το τμήμα συντονισμού. Χειρίζεται την συνεργασία μεταξύ των
πρακτόρων, κρατάει το ιστορικό των συναλλαγών κάθε πράκτορα
και τις χειρίζεται τις ενεργές διαδικασίες. Το τμήμα αλληλεπιδρά και
με τα δυο άλλα τμήματα. Για παράδειγμα όταν το τμήμα λήψης
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αποφάσεων θέλει να αλληλεπιδράσει με τον χρήστη πρώτα στέλνει
το μήνυμα στο τμήμα συντονισμού.
•

Η βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων κρατάει πληροφορία για
τους πωλητές, όπως προιόντα, διαφημίσεις, τους τρέχοντες
πελάτες τους, και πληροφορία για τους αγοραστές, όπως τις
προτιμήσεις τους, τα κριτήρια τους κ.α. Επιπλέον κρατάει τις
κατηγορίες αγορών. Οι χρήστες κάθε στιγμή μπορούν να
ανανεώσουν την βάση δεδομένων.

•

Το τμήμα λήψης αποφάσεων. Το τμήμα αυτό ουσιαστικά υλοποιεί
την συμπεριφορά του πράκτορα με χρήση κατάλληλων κανόνων
μέσω ενός μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων (inference
mechanism). Επιπλέον προσφέρει τις στρατηγικές τόσο για
αγοραστές και πωλητές. Για τους μεν πωλητές οι στρατηγικές είναι
έτοιμες και ο πράκτορας επιλέγει από αυτές, για τους δε
αγοραστές ένας μηχανισμός εντοπίζει τις καλύτερες προσφορές
των πωλητών. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει όλη την
απαραίτητη

πληροφορία

καλύπτοντας

ακόμα

και

ατελείς

περιπτώσεις.
Οι πράκτορες επικοινωνούν ανταλλάσσοντας καλά δομημένα μηνύματα,
που προσφέρουν συγκεκριμένο είδος αλληλεπίδρασης. Η πληροφορία και
τα μηνύματα είναι κωδικοποιημένα με τυποποίηση XML/EDI.
Όταν οι χρήστες συνδέονται στο σύστημα αφού προσλάβουν τους
πράκτορες δημιουργούν και το προσωπικό τους προφίλ. Αρχικά η
πληροφορία περιλαμβάνει τα γενικά ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των
αγοραστών ή τις υπηρεσίες και τα προιόντα των πωλητών. Η γενική αυτή
γνώση ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται μια συναλλαγή, και η νέα
γνώση χρησιμοποιείται σε επόμενες συναλλαγές.
Ένα πρωτότυπο κατασκευάστηκε για τα πλαίσια της εργασίας σε JAVA
κυρίως για να δείξει στην πράξη την λειτουργικότητα του συστήματος λήψης
αποφάσεων. Η διεπιφάνεια που παρουσιάζεται στο χρήστη περιλαμβάνει
όχι μόνο πληροφορία για την αγοραστική διαδικασία, αλλά και τους κανόνες
που παράγει το σύστημα για τους χρήστες. Ο χρήστης μπορεί να
απενεργοποιήσει κάποιους αν θεωρεί ότι δεν είναι ακριβείς βελτιώνοντας
έτσι την εσωτερική αναπαράστασή του και διευκολύνοντας τον πράκτορα
να πάρει καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον. Η αρχιτεκτονική του συστήματος
την τρέχουσα περίοδο ενσωματώνεται σε εμπορική εφαρμογή μιας
καινούριας εταιρείας.
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9.4

Στην Παραδείγματα εφαρμογών πρακτόρων

9.4.1

Ένα σύστημα δημοπράτησης εισιτηρίων – Sardine

Τα συμπεράσματα από τις πρώτες δύο πρώτης υποενότητες της
θεωρητικής προσέγγισης αυτού του κεφαλαίου εφαρμόστηκαν στο project
Sardine 49 του MIT Media Lab για την δημοπράτηση αεροπορικών εισιτηρίων
από το διαδίκτυο.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρά την μεγάλη ανάπτυξη των δικτυακών
τόπων, που φιλοξενούν δημοπρασίες στο διαδίκτυο, υπάρχει ακόμα ανάγκη
για μια πιο δυναμική και εξατομικευμένη εμπειρία σχετικά με δημοπρασίες.
Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι δίνουν έμφαση μόνο στην τιμή για να
ταιριάξουν τους αγοραστές και τους πωλητές. Για παράδειγμα όταν ένας
χρήστης κάνει προσφορές για αεροπορικά εισιτήρια στην εταιρεία Priceline 50
η εταιρεία δεν δρα σαν ενδιάμεσος περνώντας τις προσφορές στις
αεροπορικές εταιρείες, αλλά αγοράζει τα εισιτήρια από τις εταιρείες σε
προκαθορισμένη τιμή και τα πουλάει στους αγοραστές στην τιμή που
προσέφεραν [Ree 2000]. Βέβαια η συναλλαγή γίνεται μόνο αν η εταιρεία
βρει μια πτήση με τιμή μικρότερη από την προσφερόμενη. Και το σημείο
αυτό είναι και το πιο πονηρό γιατί ουσιαστικά η Priceline εκμεταλλεύεται
τους ανεκπαίδευτους χρήστες δημοπρασιών που δεν έχουν γνώση της
αγοράς και καταλήγουν να πληρώνουν περισσότερα χρήματα από ότι θα
πλήρωναν ακολουθώντας την παραδοσιακή οδό[Ginsberg]. Επιπλέον στο
σύστημα της Priceline ο χρήστης καθορίζει ελάχιστες παραμέτρους πτήσης
και είναι υποχρεωμένος να αγοράσει τα εισιτήρια αμέσως για τις προσφορές
που έγιναν αποδεχτές [Morris, Maes 2000].
Για να βοηθήσουν πραγματικά τα συστήματα δυναμικής τιμολόγησης
αγοραστές και πωλητές η αλληλεπίδραση της διαπραγμάτευσης θα πρέπει
να επεκταθεί παρά πέρα από τα απλά μοντέλα ανταλλαγών που βασίζονται
μόνο στην τιμή [Maes 1998].

49

To

project

Sardine

βρίσκεται

στο

δικτυακό

τόπο

http://www.media.mit.edu/~joanie/sardine. Υπάρχει ένα λειτουργικό demo του
προγράμματος και σχετικά papers.
50

www.priceline.com
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Το σύστημα Sardine παρουσιάζει μια μέθοδο για τους αγοραστές να
καταθέτουν προσφορές σε αεροπορικές εταιρίες και στις εταιρείες να
ανταποκρίνονται σε κάθε προσφορά. Το σύστημα χρησιμοποιεί πράκτορες
για τον συντονισμό των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων του κάθε
συμμετέχοντα. Ο πράκτορας κάθε αγοραστή (Buyer Agent στο σύστημα),
στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, συλλέγει τις προτιμήσεις των αγοραστών
και τις συσχετίζει με διαθέσιμες πτήσεις από την βάση κρατήσεων. Στο
δεύτερο βήμα της διαδικασίας ο χρήστης δηλώνει στον πράκτορα του το
ποσό που προσφέρει και οι πράκτορες των εταιρειών λαμβάνουν τις
προσφορές. Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας οι πράκτορες των αεροπορικών
εταιρειών εξετάζουν την αποδοχή των προσφορών με βάση τεχνικές
διαχείρισης πτήσεων και πληροφοριών από τους αγοραστές [Morris 2000].
Πρώτο βήμα
Για να συλλέξει τις προτιμήσεις των χρηστών ο πράκτορας του αγοραστή
ζητά από αυτόν να του υποδείξει, μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τις
επιθυμητές παραμέτρους της πτήσης και πόσο ευέλικτος είναι σε κάθε
παράμετρο. Οι ευελιξία στην εκλογή παραμέτρων παίρνει τρεις μορφές,
πολύ ευέλικτη, κάπως ευέλικτη και καθόλου ευέλικτη και χρησιμοποιείται για
να καθορίσει την σημασία κάθε παραμέτρου για τον χρήση. Στην συνέχεια
μια μαθηματική συνάρτηση καλείται να ταιριάξει τις προτιμήσεις του χρήστη
με διαθέσιμες πτήσεις. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την φόρμα
καταγραφής των προτιμήσεων του χρήστη που συλλέγει ο πράκτορας του
αγοραστή.
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Εικόνα : Στην φόρμα αυτή ο αγοραστής καθορίζει τις προτιμήσεις του για
την πτήση
Δεύτερο βήμα
Αφού ο χρήστης εξετάσει όλες τις προτεινόμενες πτήσεις μπορεί να κάνει
προσφορές σε οποιοδήποτε αριθμό από αυτές, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό εμπίπτει στην κατηγορία
μιας “OR” συνδυαστικής δημοπρασίας. Σε μια συνδυαστική δημοπρασία ο
χρήστης κάνει πολλές ταυτόχρονες προσφορές. Και στην περίπτωση της
“OR” οι προσφορές είναι αμοιβαία αποκλειόμενες μεταξύ τους [Greenwald].

Εικόνα : Η λίστα με τις προτεινόμενες πτήσεις. Ο χρήστης μπορεί να
κάνει προσφορά σε όσες από αυτές επιθυμεί.
___________________________________________________________________
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Τρίτο βήμα
Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας οι αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν
την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς. Η διαδικασία αυτή είναι
περίπλοκή και περιλαμβάνει εκτεταμένη ανάλυση παραμέτρων όπως η το
πρόγραμμα των πτήσεων, η συχνότητά τους καθώς και οι τιμές των
εισιτηρίων. Τελικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας
με τη χρήση διαφόρων στρατηγικών τιμολόγησης.
Κατά

τη

διάρκεια

του

project

έγινε

προσομοίωση

στρατηγικών

τιμολόγησης με τη βοήθεια του προσομοιωτή Arena [Ree Thesis 2000]. Οι
αεροπορικές εταιρείες στην προσομοίωση αυτή μπορούσαν να ελέγξουν τις
προσφορές αλλάζοντας δύο παραμέτρους, την καθημερινή τιμή πώλησης
των εισιτηρίων

και

τον αριθμό

των θέσεων

που

δίνονταν

προς

δημοπράτηση κάθε μέρα. Με βάση αυτές τις μεταβλητές δύο στρατηγικές
χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση εισοδήματος των εταιριών.
Στην πρώτη η εταιρεία προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της
προσαρμόζοντας την καθημερινή τιμή πώλησης των εισιτηρίων για να
εξασφαλίσει ότι όλες οι θέσεις θα πωληθούν μέχρι το τέλος της
δημοπρασίας. Η προσαρμογή της τιμής γίνεται με βάση την τιμή πώλησης
της προηγούμενης ημέρας και τα εισιτήρια που πουλήθηκαν αντίστοιχα [Ree
2000].
Η δεύτερη στρατηγική προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το εισόδημα
ενεργοποιώντας εισιτήρια για δημοπράτηση με βάση την τρέχουσα ζήτηση.
Η εταιρεία παρακολουθεί την ζήτηση και προσπαθεί να προβλέψει την
κίνηση των τιμών προσφοράς, ώστε οι περισσότερες θέσεις να πωληθούν
στα υψηλότερα επίπεδα προσφορών.
Ο χρήστης ενημερώνεται εν τέλει για όλες τις προσφορές που έχει κάνει.
Όσες έχουν αποδεχτεί από τις εταιρείες αυτόματα γίνονται κρατήσεις
πτήσεων (για περιορισμένο χρόνο), αλλά δεν γίνεται η συναλλαγή. Έτσι ο
αγοραστής έχει την δυνατότητα να λάβει την τελική του απόφαση με βάση
την πτήση που τον καλύπτει περισσότερο.
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά
Το

σύστημα

Sardine

είναι

μια

εφαρμογή

παγκοσμίου

ιστού

κατασκευασμένη με τη χρήση Java Servlets.
•

Λογισμικό : Java SDK 1.2.2, JSWDK 1.0.1

•

Διεπιφάνειες : Java Servlets, HTML

•

Πηγές δεδομένων : SQL Server, XML
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To project MARI - Ηλεκτρονική αγορά

Σε μια προσπάθεια να βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών
αγορών το MIT Media Lab δημιούργησε το project MARI (Multi-Attribute
Resource Intermediary). Το MARI είναι μια αρχιτεκτονική ενδιαμέσου
βασισμένη σε πράκτορες που σκοπεύει να λειτουργήσει σαν γενικευμένη
πλατφόρμα για τον καθορισμό και την μεσιτεία ετερογενών προϊόντων και
υπηρεσιών [Tewari].
Το MARI δίνει τη δυνατότητα σε αγοραστές και πωλητές να καθορίσουν
σε μεγάλο εύρος, τα χαρακτηριστικά της συναλλαγών, προϊόντων και
συνεργατών. Η τιμή είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά ποια που
επηρεάζουν την επιλογή εμπορικού συνεταίρου και όχι το μοναδικό. Και σαν
φιλοσοφία σχεδιασμού έχει το πλεονέκτημα ότι είναι από τα λίγα διαθέσιμα
συστήματα που επιτρέπει και σε αγοραστές και σε πωλητές να ασκούν
έλεγχο.
Κάνοντας χρήση οντολογίας σε χαμηλότερο επίπεδο, επιτρέπει την
καταγραφή

της

διαφορετικότητας

και

των

χαρακτηριστικών

των

συμμετεχόντων στην αγορά, οδηγώντας σε ακριβέστερο ταίριασμά τους.
Σε σχέση με το μοντέλο της ΑΣΚ το MARI λειτουργεί σε τρία στάδια,
μεσιτεία προϊόντος, μεσιτεία εμπόρου και διαπραγμάτευση, παρέχοντας μια
ενοποιημένη πλατφόρμα που διευκολύνει τις συναλλαγές. Είναι βασισμένο
στην θεωρία ωφελιμότητας πολλών χαρακτηριστικών (multi-attribute utility
theory), που έχει εφαρμοστεί και σε παλαιότερα project του MIT, για την
μοντελοποίηση των σχετικών προτιμήσεων των χρηστών.
Σε σχέση με άλλα υπάρχοντα συστήματα το MARI παρουσιάζει τις εξής
διαφοροποιήσεις: Η σύγκριση γίνεται με βάση πολλά χαρακτηριστικά και για
τον λόγο αυτό υπάρχει μια εξελιγμένη μηχανή υποστήριξης αποφάσεων που
διευκολύνει τις συναλλαγές

και αυτοματοποιεί την διαδικασία εύρεσης

εταίρου. Επιπλέον προτείνει ένα καινούριο πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης
που περιέχει και στοιχεία δυναμικής τιμολόγησης.
Λειτουργία και υλοποίηση
Σαν πεδίο για την λειτουργία του project επιλέχτηκε ο χώρος της
μετάφρασης κειμένων σε άλλη γλώσσα. Για την συμμετοχή του στην αγορά
ένας πωλητής δημιουργεί έναν πράκτορα πωλήσεων που είναι γνώστης του
επιπέδου γνώσης, της διαθεσιμότητας και άλλων ειδικών περιορισμών του
___________________________________________________________________
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πωλητή. Αντίστοιχα και ο αγοραστής δημιουργεί τον δικό του πράκτορα με
τις δικές του προτιμήσεις. Όλες οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών και του
συστήματος γίνεται μέσω της διεπιφάνειας της εφαρμογής (User Interface
Manager – UIM ). Όταν ο χρήστης συνδέεται με την εφαρμογή για πρώτη
φορά καθορίζει αν είναι αγοραστής ή πωλητής και το UIM του παρουσιάζει
την

αντίστοιχη

διεπιφάνεια

συλλέγοντας

τις

προτιμήσεις

και

τα

χαρακτηριστικά τους.
Η παραπάνω διαδικασία χωρίζεται σε τρία βήματα:
•

Καθορισμός της ιδανικής προσφοράς. Ο χρήστης καθορίζει την
συναλλαγή, ορίζει δηλαδή τις τιμές των χαρακτηριστικών των
προϊόντων και των εταίρων όπως αυτά προέρχονται από την
οντολογία του συστήματος. Ο χρήστης ορίζει ποια από τα
χαρακτηριστικά αυτά παίρνουν σταθερές τιμές και ποια όχι.
Καλείται

στην

συνέχεια

να

δώσει

τιμές

στις

σταθερά

χαρακτηριστικά από ένα αποδεκτό εύρος τιμών
•

Συλλογή του εύρους των μεταβλητών χαρακτηριστικών. Ο χρήστης
συσχετίζει

εύρη

τιμών

για

τα

μεταβλητά

χαρακτηριστικά,

χαμηλότερη και υψηλότερη αποδεκτή τιμή αντίστοιχα.
•

Αφού έχουν καθοριστεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά το UIM
αυτόματα παράγει σχετικά βάρη που σχετίζονται με κάθε ευέλικτο
χαρακτηριστικό. Η ανάθεση των βαρών γίνεται με τη χρήση
ευριστικών (heuristic) μαθηματικών συναρτήσεων

Όσον αφορά τους πωλητές αρχικά καλούνται να καθορίζουν την
οντολογία των προϊόντων που θέλουν να πουλήσουν. Στην συνέχεια
καθορίζουν και αυτοί με τρόπο παρόμοιο με παραπάνω παραμέτρους που
απαιτούνται στην μετέπειτα διαδικασία ταιριάσματος αγοραστών και
πωλητών.
Το σύστημα λειτουργεί με την έννοια των κύκλων αγοράς. Στην αρχή
κάθε κύκλου αγοράς το σύστημα περνά από δύο φάσεις. Στην πρώτη για
κάθε αγοραστή το σύστημα βρίσκει τους πωλητές που μπορούν να
ικανοποιήσουν την αίτηση του αγοραστή. Στην συνέχεια με εσωτερικές
μαθηματικές διαδικασίες και με βάση τις παραμέτρους που έχουν οριστεί το
σύστημα, οι πράκτορες δηλαδή, υπολογίζουν τιμές διαπραγμάτευσης για
αγοραστές και πωλητές. Τέλος το σύστημα ταιριάζει αγοραστές και πωλητές
και ολοκληρώνεται η συναλλαγή.
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eMediator - Ένα εξυπηρετητής ηλεκτρονικού εμπορίου

Ο eMediator 51 είναι ένας εξυπηρετητής ηλεκτρονικού εμπορίου που
συνδυάζει αλγοριθμική υποστήριξη και το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας
παιγνίων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου [Sandholm
2000]. Αποτελείται από τρία ξεχωριστά τμήματα. Ένα πρωτότυπο
δημοπρασιών που καλείται eAuctionHouse, το τμήμα που βελτιστοποιεί τα
συμβόλαια που καλείται eCommiter και το τμήμα σχεδίασης ανταλλαγών
που καλείται eExchangeHouse.
Το τμήμα eAuctionHouse
Το πρωτότυπο δημοπρασιών είναι αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από πλευράς χρήσης πρακτόρων. Το πρωτότυπο αυτό
επιτρέπει σε χρήστες του διαδικτύου να πωλούν και να αγοράζουν αγαθά,
αλλά και να δημιουργούν δημοπρασίες. Βρίσκεται σε δικτυακό τόπο
ανεξάρτητο δικτυακό τόπο, επομένως οι χρήστες μπορούν να αισθάνονται
ασφαλής ότι η λειτουργικότητα του είναι η σωστή, Το σύστημα είναι
κατασκευασμένο σε Java με κάποια κομμάτια του σε C++. Η πληροφορία
για τις δημοπρασίες κρατείται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
Το σύστημα υποστηρίζει ένα εύρος διαφορετικών δημοπρασιών.
Αποτέλεσε δε το πρώτο σύστημα που έκανε ευρεία χρήση συνδυαστικών
δημοπρασιών. Ο χρήστης που δημιουργεί μια δημοπρασία, ο οποίος μπορεί
να έχει οποιοδήποτε ρόλο, αποφασίζει τον τύπο της δημοπρασίας. Όμως
επειδή το εύρος των διαφορετικών δημοπρασιών είναι πολύ μεγάλο το
σύστημα καθοδηγεί το χρήστη στη λήψη της απόφασης. Κατά πρώτον μόνο
επιλογές που είναι λογικές, με βάση τη θεωρία παιγνίων ή οικονομικές
θεωρίες, παρουσιάζονται σαν εναλλακτικές επιλογές. Επιπλέον υπάρχει ένα
έξυπνο σύστημα που περιορίζει την επιλογή του τύπου της δημοπρασίας, με
βάση τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Για κάθε ρύθμιση της δημοπρασίας
ενημερώνει το χρήστη ποια είδη προσφορών είναι αποδεκτά και ποια
σχήματα καθορισμού της τιμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα στην συνέχεια να καθορίσει και τα
χαρακτηριστικά της συνάρτησης καθορισμού της τιμής με τη βοήθεια
γράφων τιμών. Οι γράφοι έχουν συνεχείς τιμές. Οι δημοπρασίες στο
eAuctionHouse κάνουν χρήση και πολλών άλλων παραμέτρων σαν και
51

Ο δικτυακός τόπος του project είναι: http://ecommerce.cs.wustl.edu/eMediator

Υπάρχουν σύνδεσμοι και στα τρία τμήματα του προγράμματος
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αυτές που συναντήσαμε στο θεωρητικό πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.
Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να καθορίσει εάν οι προσφορές θα είναι
ανοιχτές ή κλειστές, τις συνθήκες τερματισμού μιας δημοπρασίας κ.α.
Οι πράκτορες στο σύστημα
Το σύστημα υποστηρίζει μετακινούμενους πράκτορες που εξυπηρετούν
τους χρήστες όταν δεν βρίσκονται στο σύστημα. Οι πράκτορες λειτουργούν
πάνω στην πλατφόρμα Concordia agent dock της εταιρείας Mitsubishi.
Μέσω

της

πλατφόρμας

αυτής

παρακολουθούν

και

δημιουργού

δημοπρασίες, καταθέτουν προσφορές, και μετακινούνται σε άλλους
υπολογιστές. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει σε Java
τους πράκτορες του, εάν διαθέτει το κατάλληλο προγραμματιστικό
υπόβαθρο. Στους απλούς χρήστες παρέχεται μια διεπιφάνεια όπου
καθορίζουν την λειτουργικότητα του πράκτορα και το σύστημα παράγει
αυτόματα τον αντίστοιχο κώδικα Java και τον ενεργοποιεί.
Οι κατηγορίες πρακτόρων που υποστηρίζονται από το σύστημα είναι:
•

Ο πράκτορας πληροφορίας. Ο πράκτορας πληροφορίας πηγαίνει
σε μια δημοπρασία και ενημερώνει με email τον χρήστη όταν
συμβαίνουν κάποια γεγονότα. Με τον πράκτορα αυτό

χρήστης

εξοικονομεί χρόνο αφού δεν απαιτείται να παρακολουθεί συνέχεια
την δημοπρασία.
•

Ο πράκτορας προσαύξησης. Υλοποιεί την στρατηγική εκ μέρους
του

χρήστη

σε

συγκεκριμένους

τύπους

δημοπρασιών,

προσφέροντας ένα μεγαλύτερο ποσό κάθε φορά και σταματά όταν
η τιμή που έχει θέση ο χρήστης επιτυγχάνεται.
•

Ο Ν-πράκτορας. Καταθέτει μειωμένες προσφορές, εκ μέρους του
χρήστη, σε δημοπρασίες που απαιτούν την εκτίμηση των
προσφορών των άλλων συμμετεχόντων.

•

Ο πράκτορας ελέγχου. Πηγαίνει σε δημοπρασίες και καταθέτει
μικρές μη ανταγωνιστικές προσφορές. Είναι ένα εργαλείο για την
τεχνητή αύξηση των συμμετεχόντων σε δημοπρασίες για λόγους
παραπλάνησης. Έρχονται σε αντίθεση με Ν-πράκτορες συνήθως.

•

Ο πράκτορας ανακάλυψης. Υπολογίζει τα προσδοκώμενα κέρδη
από την προσφορά ελαφρά μεγαλύτερου ποσού από την
τρέχουσα υψηλότερη προσφορά σύμφωνα με την κατανομή
εκτίμησης του χρήστη. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που τα
προιόντα δεν έχουν ακριβή αποτίμηση αξίας από τον χρήστη.
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9.5

Εξομοιωτές και παραδείγματα αγορών

9.5.1

Learning Curve

Ο

προσομοιωτής Learning Curve σχεδιάστηκε για τη μοντελοποίηση

αγορών και της συμπεριφοράς των αγοραστών με σκοπό την αξιολόγηση
δυναμικών στρατηγικών τιμολόγησης. Τελικός στόχος είναι να καθορίσει
ποιες στρατηγικές είναι κατάλληλες για κάθε αγορά και η υλοποίηση ενός
εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί από πραγματικούς πωλητές για την
αύξηση των εσόδων τους[Morris].
Ο προσομοιωτής απαιτεί για την λειτουργία του τρεις κατηγορίες
εισόδων: Το σενάριο αγοράς (Market Scenario), τη συμπεριφορά του
αγοραστή( Buyer Behavior) και τις στρατηγικές των πωλητών. Με τον
καθορισμό των δεδομένων ο προσομοιωτής κατασκευάζει μια προσομοίωση
της αγοράς στην οποία αγοραστές και πωλητές διαπραγματεύονται,
συναλλάσσονται και αλλάζουν την συμπεριφορά τους κάθε μέρα, ανάλογα
με τις συνθήκες. Στο τέλος της προσομοίωσης η επιτυχία της στρατηγικής
καθορίζεται από το συνολικό εισόδημα και τον αριθμό των αποθεμάτων που
πούλησε κάθε πωλητής. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα τμήμα της
εφαρμογής, όπου καθορίζονται οι στρατηγικές των αγοραστών 52.

52

Η

διεύθυνση

του

project

βρίσκεται

στον

δικτυακό

τόπο

http://ecommerce.media.mit.edu/learningcurve Περισσότερες εικόνες της εφαρμογής
μπορεί

να

βρει

κάποιος

στον

δικτυακό

τόπο

http://www.media.mit.edu/~joanie/learningcurve/screnshots/.2001
___________________________________________________________________

147

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Εικόνα : Εικόνα από τον προσομοιωτή Learning Curve.

9.5.2

Οι διαγωνισμοί εμπορικών πρακτόρων – TAC

Εισαγωγή
Οι διαγωνισμοί
TAC

53

εμπορικών πρακτόρων ( trading agent competition)

ξεκίνησαν το 2000 παρέχοντας μια πλατφόρμα για σχεδιαστές

πρακτόρων

που

επέτρεπε

στους

αυτόνομους

πράκτορές

τους

να

συναγωνιστούν μεταξύ τους σε online ταυτόχρονες δημοπρασίες ,για αγαθά
συμπληρωματικής και εναλλακτικής φύσης. Το κύριο χαρακτηριστικό του
TAC η απαίτηση από τους πράκτορες να αγοράσουν πολλαπλά
αλληλεπιδραστικά αγαθά σε δημοπρασίες διαφορετικών τύπων [Greenwald
2001].
Κάθε πράκτορας που συμμετείχε προσομοίωνε ένα πράκτορα αγοράς
τουριστικών υπηρεσιών, με στόχο την αγορά τουριστικών πακέτων για οχτώ
πελάτες του. Κάθε πελάτης χαρακτηρίζεται από ένα τυχαίο σύνολο
προτιμήσεων για τους πιθανούς χρόνους άφιξης και αναχώρησης, για τα
δωμάτια ξενοδοχείων και τις εκδηλώσεις που προτιμά να παρακολουθήσει.
Ο στόχος ενός πράκτορα στον διαγωνισμό είναι η μεγιστοποίηση της
ωφελιμότητας των πελατών του. Για την απόκτηση ωφελιμότητας ο
πράκτορας έπρεπε να αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια και να εξασφαλίσει

53

Ο

δικτυακός

τόπος

των

διαγωνισμών

είναι:

http://auction2.eecs.umich.edu/index.html
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δωμάτια ξενοδοχείου για τις μέρες του ταξιδιού. Η επιτυχία του πράκτορα
αυξανόταν όταν εξασφάλισε και εισιτήρια για δραστηριότητες διασκέδασης.
Το συνολικό αποτέλεσμα για κάθε πράκτορα προέκυπτε από τη διαφορά
του αθροίσματος της ωφελιμότητας των πελατών του και των συνολικών
εξόδων του πράκτορα.
Τα παιχνίδια γίνονταν μεταξύ 8 πρακτόρων, επομένως οι πράκτορες
προσάρμοζαν την στρατηγική τους και με βάση τους αντιπάλους τους. Οι
πράκτορες επικοινωνούσαν με τον εξυπηρετητή του διαγωνισμού, του
Michigan AuctionBot, ο οποίος διατηρούσε τις αγορές, για να μαθαίνουν τις
τιμές των αγαθών.

Όλοι οι πράκτορες είχαν δύο βασικές λειτουργίες,

κατάθεση προσφορών και δέσμευση πόρων. Έπρεπε να καθορίσουν την
πιο επικερδή κατανομή πόρων πριν αποφασίσουν σε ποια αγαθά να
καταθέσουν προσφορές. Εάν αποτύγχαναν να αποκτήσουν το αγαθό
έπρεπε να υπολογίσουν πάλι την βέλτιστη κατανομή. Οι δημοπρασίες που
υποστηρίζονται είναι οι αγγλικές και οι συνεχείς διπλές και οι πράκτορες
έχουν γνώση μόνο τις μεγαλύτερης προσφοράς αλλά όχι από ποιον
προέρχεται [Stone 2001].
Ο διαγωνισμός του 2000 – TAC 2000
Ο διαγωνισμός έγινε τον Ιούλιο του 2000 στο πανεπιστήμιο του Michigan
και προσέλκυσε 22 συμμετέχοντες από τους οποίους οι 12 προκρίθηκαν για
τον ημιτελικό και τελικό γύρο. Τα αποτελέσματα 54 των πρακτόρων στα 13
συνολικά παιχνίδια της τελικής φάσης παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Πράκτορας

Ίδρυμα/Εταιρεία

Μέσος όρος

Std Dev

ATTac

AT&T Labs - Research

3398.26

443.36

RoxyBot

Brown University and NASA Ames Research Center

3283.24

544.55

aster

STAR Lab., InterTrust Technologies

3068.34

493.18

umbctac1

University of Maryland at Baltimore County

3050.9

123.27

ALTA

Artificial Life, Inc.

2198.01

1327.88

m_rajatish

University of Tulsa

1872.71

1656.92

RiskPro

Royal Institute of Technology and Stockholm University 1569.91

1606.79

T1

Swedish Institute of Computer Science and Industrilogik 1167.40

1593.36

Ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα του διαγωνισμού ήταν ότι η
σχεδίαση των πρακτόρων αυτών, παρακινήθηκε από ευρεία ποικιλία

54

http://auction2.eecs.umich.edu/results.html
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ερευνητικών

της

ενδιαφερόντων

συμπεριλαμβανομένων

μηχανικής

μάθησης, της τεχνητής νοημοσύνης, οικονομικών συστημάτων κ.α.
ATTac-2000:

Ο

πρώτος

νικητής

του

διαγωνισμού

ο

ATTac-2000

χρησιμοποίησε μια στρατηγική κατάθεσης προσφορών βάσει αρχών που
περιελάμβανε πολλά στοιχεία προσαρμοστικότητας. Το χαρακτηριστικό αυτό
του επέτρεπε να επεξεργάζεται πολλά διαφορετικά σενάρια στη διάρκεια του
διαγωνισμού [Stone 2001].
Η στρατηγική του ATTac-2000 ήταν μάλλον απλή. Ο πράκτορας
ενημερωνόταν για τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και στη συνέχεια
υπολόγιζε την πιο επικερδή κατανομή των αγαθών με βάση τις τρέχουσες
τιμές. Ο υπολογισμός της κατανομής γινόταν με χρήση γραμμικού
προγραμματισμού μέσω εμπορικού πακέτου. Έτσι ο πράκτορας είχε την
εγγύηση ότι παράγει πάντα την βέλτιστη κατανομή των προϊόντων στους
πελάτες. Γνωρίζοντας την βέλτιστη κατανομή ο πράκτορας επέλεγε μια από
τις δύο στρατηγικές κατάθεσης προσφορών. Στην παθητική έκανε
προσφορές για κρατάει ανοιχτές τις δημοπρασίες, αλλά μην αγοράζοντας
προιόντα. Στην ενεργητική, έκανε επιθετικές προσφορές σε δημοπρασίες
που τελείωναν. Η εναλλαγή των στρατηγικών γινόταν με βάση τα εκάστοτε
δεδομένα.
Ο δεύτερος νικητής o RoxyBot βασίστηκε σε ευριστικές (heuristic)
τεχνικές αναζήτησης, ενώ ο τρίτος ο Aster χρησιμοποίησε ένα πλαίσιο
υπολογισμού κόστους που ανταποκρινόταν στην συμπεριφορά των
ανταγωνιστών του. Όσο για τον πράκτορα UmbcTAC έδωσε βάση στην
φόρτωση δικτύου, προσαρμόζοντας την δικτυακή του απόδοση πιο γρήγορα
από τους άλλους συμμετέχοντες.
Ο διαγωνισμός του 2001 – TAC 2001
Ο διαγωνισμός του 2001 έγινε τον Οκτώβριο στα πλαίσια της third ACM
Conference on Electronic Commerce 55 που διοργανώθηκε στην Φλόριντα.
Συμμετείχαν σε αυτόν αρχικά 28 πράκτορες και ο τελικός γύρος έγινε μεταξύ
8 από αυτών σε 24 μεταξύ τους παιχνίδια. Τα αποτελέσματα ου
διαγωνισμού ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα:

55

www.acm.org/sigecom/EC01
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Πράκτορας

Μέσος όρος

Std Dev

{Min,Max}

livingagents

3670.0

622.3

{2331.99, 4631.84}

ATTac

3621.6

691.6

{2079.15, 4877.1}

whitebear

3513.2

700.1

{1563.85, 4695.49}

Urlaub01

3421.2

698.3

{1923.09, 4640.21}

Retsina

3351.8

668.2

{2150.35, 4643.28}

SouthamptoTAC*

3253.5

1466.9

{-3119, 4485.62}

CaiserSose

3074.1

656.2

{1696.46, 3965.41}

TacsMan

2859.3

1054.3

{0, 4230.26}

* SouthamptonTAC δεν συμμετείχε σε ένα παιχνίδι του τελικού ,ειδάλλως το σκορ θα ήταν
3530.61.

Λόγω της πρόσφατης ημερομηνίας τέλεσης του διαγωνισμού δεν
υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τους πράκτορες που
έλαβαν μέρος.
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Αγορά και Παραλαβή

Η εκτέλεση της συναλλαγής είναι πιο δύσκολη στο ηλεκτρονικό εμπόριο
από ότι στο κανονικό γιατί οι συμβαλλόμενοι είναι πολλές φορές ανώνυμοι
και μπορεί να εξαφανιστούν πολύ απλά. Για παράδειγμα ένας πράκτορας
αγορών

μπορεί

εύκολα

να

εξαφανιστεί,

απλά

τερματίζοντας

την

υπολογιστική του διαδικασία, και επομένως η αντιδικία δεν μπορεί να
εφαρμοστεί παρά μόνο όταν οι συμβαλλόμενοι γνωρίζονται.
Ένα σημαντικό μέρος της εκτέλεσης του συμβολαίου είναι η μεταφορά
των προϊόντων στον αγοραστή και των χρημάτων στον πωλητή. Το ρίσκο
έγκειται στο ότι από τη στιγμή που θα παραλάβει το προιόν ο ένας
συμβαλλόμενος, μπορεί να εξαφανιστεί μην εκπληρώνοντας το συμβόλαιο.
Το γεγονός αυτό μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ύπαρξης τρίτων
ενδιαμέσων που παραλαμβάνουν τα αγαθά και την πληρωμή τους και
εκτελούν την συναλλαγή μόνο όταν όλοι οι συμβαλλόμενοι έχουν μεταφέρει
το μέρος της συμφωνίας τους στον ενδιάμεσο. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο την
στιγμή αυτή υπάρχουν εταιρείες όπως οι i-Escrow και Trade-Direct όπου ο
αγοραστής καταθέτει τα χρήματά του, τα οποία αποστέλλονται στους
πωλητές, μόνο όταν οι αγοραστές επιβεβαιώσουν την παραλαβή των
προϊόντων. Ένα μειονέκτημα των εταιρειών αυτών είναι η υψηλές
προμήθειες που χρεώνουν στις συναλλαγές [Sandholm 2000].
Οι λύσεις που δεν χρησιμοποιούν ενδιάμεσους φορείς, λειτουργούν
συνήθως

ως

εξής.

Η

ανταλλαγή

χωρίζεται

σε

τεμάχια

και

κάθε

συναλλασσόμενος μεταφέρει ένα μέρος τη φορά και η ανταλλαγή
προχωράει εναλλάξ. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στις
περιπτώσεις

των

πληροφοριακών

αγαθών

και

των

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών.
Παράδειγμα εφαρμογής της παραπάνω μεθόδου αποτελεί το τμήμα
eExchangeHouse του συστήματος eMediator. Το σύστημα αυτό με βάση
εισόδους από τον χρήστη που αφορούν την συναλλαγή και τα οφέλη που
αποκτά ο συναλλασσόμενης από την σωστή εφαρμογή της, υπολογίζει το
μέγεθος των τεμαχίων και την ακολουθία ανταλλαγής. [Sandholm 2000]
Από την στιγμή που έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση η συμφωνία πρέπει
να καταγραφεί με επίσημο και τυπικό τρόπο. Πρέπει να εφαρμοστεί δηλαδή
κάποιου είδους ηλεκτρονικό συμβόλαιο. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο
αυτό οδηγούν στην κατασκευή ενός γενικού περιγραφικού μοντέλου
___________________________________________________________________

152

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

συμβολαίων, που θα είναι ικανό να αναπαριστά το αποτέλεσμα κάθε
διαδικασίας που οδηγεί σε συμφωνία μεταξύ των εταίρων. Το μοντέλο αυτό
θα επιτρέπει στους πράκτορες να διαχειρίζονται και το στάδιο αυτό του ΑΣΚ
[Preist 2001].
Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία πρακτόρων
Εύκολα μπορεί να κατασκευαστεί ένας πράκτορας που παραπλανά τους
συμμετέχοντες στην αγορά με λαθεμένη πληροφορία. Σε πολλές χώρες
υπάρχει το νομικό πλαίσιο για την αποφυγή παραπλανητικής συμπεριφοράς
από τον πράκτορα προς τον χρήστη. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να
καταθέσουν αγωγές όταν θεωρούν ότι εξαπατούνται. Το πρόβλημα έγκειται
στο ότι οι νόμοι από χώρα σε χώρα διαφέρουν και υπάρχει σύγκρουση
νομικών πλαισίων σε διακρατικές αντιδικίες.
Όταν ένας πράκτορας είναι μέρος ενός συστήματος που εξαπατάει και
παραπλανεί τους πελάτης, ερωτήσεις τίθενται για το αν η ευθύνη για τη
κακή συναλλαγή βαρύνουν τον σχεδιαστή του πράκτορα ή σε αυτόν που
θέτει τον πράκτορα σε κάποιο σύστημα.
Από νομικής πλευράς και οι δύο πλευρές θεωρούνται υπεύθυνες. Από
την μία πλευρά οι σχεδιαστές και κατασκευαστές ενός πράκτορα γνωρίζουν
πλήρως τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ένας πράκτορας και επομένως
μπορούν να επέμβουν και μειώσουν ή και να εξαλείψουν τις ατέλειές του.
Από την άλλη ο άνθρωπος που τοποθετεί ένα πράκτορα στην εφαρμογή
του μπορεί να επιλέξει τη συμπεριφορά του και γνωρίζοντας και αυτός την
λειτουργικότητα του, ίσως όχι με λεπτομέρειες αλλά την γνωρίζει, θεωρείται
και αυτός υπεύθυνος.
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11. Business to Business Ηλεκτρονικό Εμπόριο
11.1

Εισαγωγή

Στη περίοδο που διανύουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο περνάει στην τρίτη
φάση της ανάπτυξης του που θα δρομολογηθεί από τις εξελίξεις στον χώρο
του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των
πρακτόρων λογισμικού θα αυτοματοποιήσει και θα ολοκληρώσει τις
διαδικασίες μεταξύ των επιχειρήσεων. Πολλές ερευνητικές και εμπορικές
προσπάθειες έχουν γίνει στο πεδίο αυτό.
Ο στόχος της δημιουργίας συστημάτων Β2Β θα είναι στο μέλλον η
μεσιτεία και η αρχιτεκτονική υποστήριξη και όχι οι συναλλαγές. Οι παροχείς
υπηρεσιών θα έχουν συστήματα που θα ενημερώνουν επιχειρήσεις για τις
διαθέσιμες υπηρεσίες και για τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές με όρους
λογισμικού. Η ύπαρξη μιας εξελίξιμης αρχιτεκτονικής θα υποστηρίζει όλων
των ειδών τις υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες για την υφιστάμενη δουλειά στα πλαίσια του
Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να βρει κάποιος στον δικτυακό τόπο:
www.b2business.net
11.2

Θεωρητικό πλαίσιο

Η εμπειρία και η γνώση από την εφαρμογή δομών και αρχιτεκτονικών
στον ηλεκτρονικό εμπόριο

επιχείρησης προς καταναλωτή αποτελεί την

βάση για νέα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων.
Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β για
συντομία) δεν είναι απόλυτα συμβατές με το μοντέλο αγοραστικής
συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης
προς καταναλωτή. Υπάρχουν αρκετές κοινές αρχές, μα το ηλεκτρονικό
εμπόριο Β2Β δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην μεσιτεία του πως οι υπηρεσίες
μπορούν να ολοκληρωθούν παρά στην αγορά προϊόντων. Τυπικά η αγορά
προϊόντος είναι υποπροιόν της χρήσης κάποιας υπηρεσίας. Για παράδειγμα
το βιβλιοπωλείο ενός πανεπιστημίου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
ενός δικτυακού τόπου για την παροχή επιπλέον βιβλίων στους μαθητές.
Έτσι το βιβλιοπωλείο ολοκληρώνει την υπηρεσία αγορά βιβλίων στη
συλλογή των υπηρεσιών που πληρώνει. Όταν οι μαθητές αγοράσουν το
βιβλίο μέσω αυτής της υπηρεσίας, είναι αποτέλεσμα του Β2Β συντονισμού.
___________________________________________________________________

154

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Διαδοχικά η Β2Β διαλειτουργικότητα εστιάζεται περισσότερο στα συστήματα
επιχειρήσεων.
Το μοντέλο εξέλιξης Β2Β πρακτόρων
Σε θεωρητικό επίπεδο έχει προταθεί ένα μοντέλο για Β2Β πράκτορες,
αντίστοιχο με το μοντέλο αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή. Το
μοντέλο εξέλιξης Β2Β πρακτόρων ή ΜΕΠ(Agent Β2Β Evolution Model),
εξειδικεύει το ΑΣΚ και ορίζει μια δομημένη προσέγγιση τριών φάσεων, για
την ανάπτυξη συστημάτων Β2Β βάσει πρακτόρων. Οι φάσεις αυτές είναι η
φάση θεμελίωσης (foundational phase), η φάση επαναχρησιμοποίησης
(reuse phase) και η φάση εφαρμογής (deployment phase). Οι τρεις φάσεις
στο μοντέλο ΜΕΠ

αναπαριστούν τις τεχνολογίες που πρέπει να

δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν ώστε οι Β2Β τεχνολογίες να γίνουν κοινά
αποδεκτές.
Βάση θεμελίωσης
Η βάση θεμελίωσης αντιστοιχεί στα τρία πρώτα στάδια του μοντέλου ΑΣΚ
και αποτελείται από τρία σημαντικά τμήματα:
•

Ενιαίες αναπαραστάσεις της βάσης θεμελίωσης. Το τμήμα αυτό
αναφέρεται στην αναπαράσταση των δεδομένων με τρόπο
ανεξάρτητο

από

τις

διαφορετικές

πλατφόρμες.

Λόγω

της

ετερογενούς φύσεως των εφαρμογών στο διαδίκτυο, για την
διαλειτουργικότητα των συστημάτων η κοινή τυποποίηση των
δεδομένων είναι απαραίτητη. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο το πρότυπο
της XML είναι αυτό που κερδίζει έδαφος για την αναπαράσταση
των δεδομένων. Από την άλλη πλευρά τα συστήματα πρακτόρων
κάνουν χρήση της γλώσσας KQML. Για την σωστή εφαρμογή των
πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β απαιτείται συνένωση
των υπαρχόντων αποδεκτών προτύπων όπως της XML με τις
γλώσσες που κατανοούν οι πράκτορες. Πρότυπες εργασίες στον
τομέα αυτό έχουν δείξει τον δρόμο [Labrou 1999].
•

Προσαρμοστικές αρχιτεκτονικές. Όσο δύσκολο είναι η δημιουργία
κοινών αναπαραστάσεων για τα δεδομένα, άλλο τόση είναι η
δημιουργία κοινών διαδικασιών λογισμικού. Με την ποικιλία των
διαθέσιμων τεχνολογιών οι εταιρείες χρησιμοποιούν αμέτρητες
εφαρμογές τους. Υπάρχει ανάγκη όμως στο περιβάλλον Β2Β, οι
εταιρείες να ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.
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Είναι επιτακτική ανάγκη προσαρμοστικών τεχνικών που θα
διαμορφώνονται ώστε να αλλάζουν κατά την διάρκεια της
εκτέλεσής τους. Την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν συστήματα που
επιτρέπουν σε εξωτερικά προγράμματα να ανακαλύψουν τις
εσωτερικές τους λειτουργίες, αλλά και να τις ενεργοποιήσουν.
Συστήματα όπως τα Java/Java Beans και CORBA υποστηρίζουν
αυτήν την λειτουργικότητα. Επιπλέον υπάρχει ανάγκη για την
ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου. Τα περισσότερα συστήματα Β2Β
λειτουργούν είτε σαν ροές ελέγχου (workflow) είτε σαν αλυσίδες
παραγωγής (supply chain). Η ροή ελέγχου είναι μια αλυσίδα
βημάτων για την επίτευξη ενός στόχους και μπορεί να έχει
διαφορετικά μονοπάτια ανάλογα με τα αποτελέσματα των
ανεξάρτητων βημάτων. Η αλυσίδα παραγωγής είναι μια συνεχής
ροή ελέγχου. Ήδη αυτές οι αρχιτεκτονικές εφαρμόζονται στο
πέμπτο στάδιο του ΑΣΚ. Όμως στο ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β θα
χρησιμοποιηθούν

για

τον

έλεγχο

και

προσαρμογή

των

αρχιτεκτονικών.
•

Μεσιτεία. Η μεσιτεία στο ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β μπορεί να
οριστεί σαν η επικοινωνία και ο συντονισμός που απαιτούνται για
την

ολοκλήρωση

των

υπηρεσιών.

Πριν

μια

επιχείρηση

χρησιμοποιήσει της υπηρεσίες μιας άλλης επιχείρησης, θα πρέπει
περνά συγκεκριμένα στάδια μεσιτείας:
1. Αναγνώριση

αναγκών

και

αναπαράσταση

των

απαιτήσεων που εκπληρώνουν την ανάγκη
2. Ανακάλυψη

σχετικών

υπηρεσιών

που

μπορεί

να

εκπληρώσουν τις απαιτήσεις
3. Ταίριασμα των απαιτήσεων με αυτές τις σχετικής
υπηρεσίας
Η τρέχουσα έρευνα για Β2Β βάσει πρακτόρων είναι προς τη
δημιουργία περιβαλλόντων μεσιτείας όπου πολλές επιχειρήσεις
συνεργάζονται τις υπηρεσίες τους
Οι

ανάγκες

σχεδίασης

συστημάτων ηλεκτρονικού

εμπορίου

Β2Β

περιλαμβάνουν ενιαίες αναπαραστάσεις, προσαρμοστικές αρχιτεκτονικές και
περιβάλλοντα μεσιτείας. Οι συναλλαγές απαιτούν αυξημένα επίπεδα
ασφαλείας και αυστηρές δομές πρόσβασης. Επιπλέον τα συστήματα Β2Β θα
πρέπει να έχουν ισχυρότατες διαδικασίες για τον χειρισμό μεγάλου πλήθος
αιτήσεων
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Φάση επαναχρησιμοποίησης
Ο στόχος αυτής της φάσης είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης σε όλου τους μηχανισμούς πρακτόρων στα συστήματα
Β2Β. Η διαπραγμάτευση μπορεί να ενσωματωθεί στους μηχανισμούς
μεσιτείας όπως και στις συναλλαγές λειτουργιών. Οι τρέχουσες εξελίξεις στα
συστήματα B2C μπορούν να εφαρμοστούν και στα συστήματα Β2Β.
Φάση εφαρμογής
Στην φάση αυτή στόχος είναι η κατασκευή ενός περιβάλλοντος
ανάπτυξης, βάσει πρακτόρων, που θα καλύπτει όλο το εύρος των
συναλλαγών. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται πολλά ερευνητικά
εργαστήρια και η υπηρεσία DARPA. Η υπάρχουσα δουλειά 56 κατευθύνεται
προς

την

ανάπτυξη

ενός

πλήρως

ολοκληρωμένου

περιβάλλοντος

πρακτόρων για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την ανακάλυψη
υπηρεσιών
11.3

Πλατφόρμες Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου

11.3.1 Η πλατφόρμα E-Market
H πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου E-Market της εταιρείας Lost Wax 57,
αποτελεί μια από τις ικανότερες προτάσεις στον χώρο του ηλεκτρονικού
εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων. Κατασκευάστηκε σε στενή συνεργασία με το
πανεπιστήμιο του Southampton και χρησιμοποιείται ήδη από πολλές
εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αμερική [Osborn 2001].
Μεγάλη έμφαση στην σχεδίαση της πλατφόρμας δόθηκε στην κατασκευή
ενός πρακτικού μηχανισμού αυτόματης διαπραγμάτευσης για όλους τους
τύπους των συναλλαγών. Η στρατηγική υλοποίησης των πρακτόρων
διαπραγμάτευσης καλύπτει διαφορετικούς τύπους αγορών και μπορεί να
διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
αγοράς.

56

Ο δικτυακός τόπος http://coabs.globalinfotec.com παρέχει πληροφορίες για

ένα παρόμοιο πλαίσιο
57

Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση www.lostwax.com.

Διαθέτει εργασίες σχετικά με τους πράκτορες και μια χαρακτηριστική παρουσίαση
για την επίδραση της χρήσης ευφυών πρακτόρων λογισμικού στο ηλεκτρονικό
εμπόριο.
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Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί παρέχει μια κοινή γλώσσα που καλύπτει όλες
τις παραμέτρους της διαπραγμάτευσης στην οντολογία των αγορών. Η
οντολογία περιγράφει όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις απαιτήσεις
και τους χρήστες μιας συγκεκριμένης αγοράς. Καθορίζει επιπλέον και τις
σχέσεις μεταξύ των παραπάνω.
Υπάρχει και ένα πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης για την περιγραφή της
αλληλεπίδρασης των πρακτόρων και των ενεργειών που κάνουν. Το
πρωτόκολλο είναι υλοποιημένο με τη μορφή γράφου που ορίζει τις
εναλλακτικές πορείες σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης. Το πρωτόκολλο
διαμορφώνεται ανάλογα για κάθε αγορά.
Οι πράκτορες στο σύστημα έχουν την δυνατότητα να εκτελούν
πολλαπλές λειτουργίες, από την παρακολούθηση προϊόντων μέχρι την
διαπραγμάτευση

του

με

άλλους

πράκτορες.

Οι

πράκτορες

έχουν

ενσωματωμένες στρατηγικές για την διαπραγμάτευση των προϊόντων, που
λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους της διαπραγμάτευσης. Κάθε
στιγμή οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις των πρακτόρων
στο σύστημα.
Το σύστημα είναι κατασκευασμένο με τη χρήση της πλατφόρμας
Enterprise Java Bean και οι πράκτορες είναι αντικείμενα που μπορούν να
κατανεμηθούν σε πολλούς εξυπηρετητές, έχοντας μεγάλες δυνατότητες
μετακίνησης. Διαθέτουν επίσης μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να
παίρνουν αυτόνομα πολύπλοκες αποφάσεις.

Εικόνα : Η γενική αρχιτεκτονική του συστήματος.
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11.3.2 Η πλατφόρμα της Hewlett-Packard
Η Hewlett-Packard είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας
και πρόσφατα έχει αρχίσει να ασχολείται με την τεχνολογία των πρακτόρων
στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των πρακτόρων γίνονται σε τέσσερα στάδια, ταίριασμα, διαπραγμάτευση,
δημιουργία συμβολαίου και εκτέλεση συμβολαίου [Preist 2001].
Ταίριασμα
Στην φάση αυτή γίνεται το ταίριασμα των εταίρων. Η εταιρεία έχει
αναπτύξει μια προσέγγιση που αναγνωρίζει μερικά ταιριάσματα και παρέχει
σχετικές μετρήσεις για αυτά. Οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται για την
ομαδοποίηση των πρακτόρων με κοινές επιδιώξεις. Για τις συγκρίσεις η
εταιρεία κάνει χρήση σχετικών ερευνητικών προσπαθειών στον τομέα της
οντολογίας. Την περίοδο αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην
ανάπτυξη αλγορίθμων για μεγάλης κλίμακα μεσιτεία εμπόρου, δηλαδή
διαδικασίας ταιριάσματος μεταξύ πάρα πολλών πρακτόρων, που είναι μια
διαδικασία που κοστίζει σε προγραμματιστικούς πόρους.
Διαπραγμάτευση
Η εταιρεία αναπτύσσει ένα γενικότερο πλαίσιο, που αναπαριστά
διαφορετικά πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης, με την παραμετροποίηση των
κατάλληλων κανόνων. Το πλαίσιο αυτό είναι ικανό να διαχειριστεί όλες τις
διαπραγματεύσεις

όσον

αφορά

των

πλήθος

των

πρακτόρων

που

λαμβάνουν σε αυτές.
Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ πολλών πρακτόρων το κύριο μέλημα ενός
πράκτορα είναι να μην αγοράσει περισσότερα προιόντα από αυτά που
επιθυμεί. Για το λόγο αυτό έχουν υλοποιηθεί αλγόριθμοι που επιτρέπουν την
ταυτόχρονη διαπραγμάτευση σε πολλές αγορές για την απόκτηση των
κατάλληλων προϊόντων, χωρίς την δημιουργία λαθών. Οι αλγόριθμοι
καλύπτουν κυρίως το πεδίο των αγγλικών δημοπρασιών και αποδεικνύεται
ότι δουλεύουν με κατάλληλο τρόπο [Bartolini].
Πέρα από την ανάπτυξη αλγορίθμων για διαπραγματεύσεις με πολλαπλά
χαρακτηριστικά, η εταιρεία ασχολείται επίσης με την σύνθεση υπηρεσιών.
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μια αγορά αποτελείται από πολλές
μικρότερες, όπως στην περίπτωση των αεροπορικών πτήσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές οι πράκτορες θα πρέπει να αγοράσουν ακριβώς ένα
σύνολο πτήσεων που τον ικανοποιούν. Οι αλγόριθμοι της εταιρείας δίνουν
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την δυνατότητα στους πράκτορες να διαπραγματεύονται παραπάνω από
ένα σύνολα ώστε να εξασφαλίσουν το πιο φτηνό διαθέσιμο.
Σχηματισμός και εκτέλεση συμβολαίου
Η έρευνα της εταιρείας επικεντρώνεται σε τρεις πλευρές της διαδικασίας
εκπλήρωσης και εκτέλεσης ενός συμβολαίου:
•

Τα συμβόλαια ορίζουν την προβλεπόμενη συμπεριφορά των
πρακτόρων στις εταιρικές σχέσεις. Η εταιρεία αναπτύσσει μια
θεμελιώδη

αρχιτεκτονική

στην

οποία

στο

σύστημα

λήψης

αποφάσεων των πρακτόρων επηρεάζεται από τους κανόνες που
εκφράζονται σε ένα συμβόλαιο. Το συμβόλαιο θα ορίζει την
συμπεριφορά

του

πράκτορα

εξασφαλίζοντας

ότι

δεν

θα

παραβιαστεί.
•

Τα συμβόλαια ορίζουν τις πραγματικές εταιρικές σχέσεις. Ορίζεται
μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει στους πράκτορες να συνάπτουν
συμβόλαια μέσα από επιχειρηματικά συστήματα.

•

Τα συμβόλαια πρέπει να είναι αγώγιμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια
νόμιμη αρχή που θα μπορεί να τα επιβάλλει.

11.3.3 Το σύστημα MAGNET
Το σύστημα MAGNET ( Multi AGent NEgotiation Testbed) του
πανεπιστημίου της Μινεσότα έχει αναπτυχθεί για χρήση σε διαδικασίες
ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, στις οποίες απαιτείται σωστή διαχείριση της
αλυσίδας παραγωγής των προϊόντων. Η αρχιτεκτονική του συστήματος
παρέχει υποστήριξη για περίπλοκες αλληλεπιδράσεις των πρακτόρων,
όπως αυτόματη ανταλλαγή προϊόντων, καθώς και άλλους τύπους
πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης [Collins 2001].
Το σύστημα δίνει στους πράκτορες τους μηχανισμούς εκείνους για την
ανακάλυψη και δέσμευση των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των
στόχων τους. Κάθε πράκτορας στο σύστημα είναι αυτόνομη οντότητα με την
δικιά του δομή στόχους και πόρους, δρώντας για ετερογενείς εταιρείες με
διαφορετικούς στόχους και επιδιώξεις [Gini 2001].
Οι πράκτορες μέσα στην αρχιτεκτονική του συστήματος μπορούν να
εκπληρώσουν δύο ρόλους όπως φαίνεται παρακάτω. Οι πράκτορες
αγοραστών κυνηγούν τους στόχους τους με την τυποποιημένη παρουσίαση
αιτήσεων (Requests for Quotations – RFQ) στους πράκτορες των πωλητών.
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Οι αγοραστές αναζητούν πόρους και υπηρεσίες που διαθέτουν οι πωλητές,
οι οποίοι μόλις λάβουν μια RFQ κοινοποιούν την τιμή που ζητούν στους
αγοραστές. Όταν οι πράκτορες των αγοραστών λάβουν τις προσφορές, τις
αξιολογούν με βάση το ρίσκο, το κόστος και χρονικούς περιορισμούς και
επιλέγουν το βέλτιστο σύνολο προσφορών που ικανοποιούν τους στόχους
τους [Collins 2001]. Η εκπλήρωση του σχεδίου της συναλλαγής γίνεται από
τον διαχειριστή εκτέλεσης (Execution Manager).

Εικόνα : Αρχιτεκτονική του συστήματος MAGNET.
Όπως φαίνεται στην αρχιτεκτονική οι ρόλοι ενός πράκτορα του αγοραστή
είναι η ανάπτυξη του σχεδίου που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση των
στόχων του, η κατάθεση προσφορών και εκτέλεση του σχεδίου.
Για την ανάπτυξη του σχεδίου το σύστημα παρέχει ένα απλό τμήμα που
παράγει τυχαία σχέδια με καλά καθορισμένα στατιστικά. Το τμήμα αυτό
μετατρέπει τους αρχικούς στόχους σε εκτελέσιμα σχέδια με τη μορφή
δικτύου καθηκόντων. Το δίκτυο καθηκόντων περιλαμβάνει τις περιγραφές
των καθηκόντων και τους περιορισμούς τους. Τα σχέδια παράγονται τυχαία
από μια έτοιμη βιβλιοθήκη καθηκόντων. Το σχέδιο στην συνέχεια
χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή προσφορών για την παραγωγή των
RFQ και από τον διαχειριστή εκτέλεσης για την παρακολούθηση και την
σωστή εκτέλεση του. Η υλοποίηση του τμήματος παραγωγής σχεδίων στο
σύστημα MAGNET φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα : Το τμήμα παραγωγής σχεδίων.
Ο διαχειριστής προσφορών με την σειρά του είναι υπεύθυνος για την
δέσμευση πόρων σε κάθε από τα καθήκοντα του σχεδίου, ελαχιστοποιώντας
ταυτόχρονα το ρίσκο και το κόστος εκτέλεσης του σχεδίου. Παράγει τα
RFQs, αξιολογεί τις προσφορές και διαχειρίζεται την πραγματική διαδικασία
διαπραγμάτευσης,

υποστηρίζοντας

διαφορετικές

στρατηγικές

και

διαφορετικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όπως απευθείας ανταλλαγές και
δημοπρασίες.

Εικόνα : Το τμήμα αξιολόγησης προσφορών.
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Ένας αρκετά έξυπνος αλγόριθμος αξιολογεί τις προσφορές με βάση την
ωφελιμότητα τους στον χρήστη. Στην υλοποίηση του τμήματος διαχείρισης
προσφορών, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, ο χρήστης μπορεί να
παρακολουθεί τις ενεργές προσφορές και σε ποια καθήκοντα αυτές
αντιστοιχούν.
Το σύστημα είναι γραμμένο σε Java και έχει ελεγχθεί σε πολλές
πλατφόρμες.

Κάθε

χαρακτηριστικό

του

συστήματος

μπορεί

να

προσαρμοστεί από τον χρήστη μέσω ειδικής διεπιφάνειας. Επιπλέον η
κατασκευή του συστήματος επιτρέπει την δημιουργία πολλών τύπων
αγορών και υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Στην τωρινή του
μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ερευνητικό πλαίσιο, για την εξέταση
των διαδικασιών στο ηλεκτρονικό εμπόριο B2B. Στο μέλλον με την ανάπτυξη
και κάποιων άλλων τμημάτων θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και
πραγματικές

εμπορικές

συναλλαγές.

Είδη

συνεργασίες

με

διεθνείς

ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζονται.

11.3.4 Η αρχιτεκτονική KRAFT
Η

αρχιτεκτονική

KRAFT 58

(Knowledge

Reuse

And

Fusion/Transformation) παρέχει μια γενική δομή για την υποστήριξη
εφαρμογών Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου με βάση πράκτορες που έχουν
προκαθορισμένους ρόλους και δρουν σαν ενδιάμεσοι επιτρέποντας στους
εταίρους να ανταλλάσσουν πληροφορία [Preece 2001]. Η αρχιτεκτονική είναι
σχεδιασμένη ώστε να δουλεύει σε εξωτερικό περιβάλλον όπου οι εταίροι
ανταλλάσσουν επιχειρηματική γνώση και πληροφορία με τυποποιημένο
βάσει περιορισμών τρόπο και σχηματίζουν δυναμικές συμμαχίες βρίσκοντας
αμοιβαία επωφελείς λύσεις στους περιορισμούς τους. Η ανάπτυξη της
εφαρμογής είναι συνεπής με τα πρότυπα του οργανισμού FIPA [Preece
1999].
Η αρχιτεκτονική αυτή σχεδιάστηκε για την υποστήριξη εφαρμογών
καθορισμού

σχεδίασης

(configuration

design)

που

περιλαμβάνουν

πολλαπλούς πωλητές με ετερογενή γνώση και μοντέλα δεδομένων. Τα είδη
αυτά των εφαρμογών είναι γενικά, καλύπτοντας όχι μόνο τις προφανείς
εφαρμογές κατασκευών (για παράδειγμα αγορά και σχεδίαση προσωπικών
58

Ο δικτυακός τόπος του project είναι

http://www.csd.abdn.ac.uk/~apreece/Research/KRAFT.html
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υπολογιστών), αλλά και εφαρμογές βάσει υπηρεσιών όπως σχεδίαση
ταξιδιών

π.χ.

δημιουργία

πακέτων

ταξιδιών

συμπεριλαμβανομένων

εισιτηρίων, ξενοδοχείων κ.α.
Οι εφαρμογές καθορισμού σχεδίασης επιλύονται άριστα σαν προβλήματα
ικανοποίησης

περιορισμών

ή

CSP.

Τα

συνιστώσα

τμήματα

του

προβλήματος θα έρχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις με διαφορετικές
εσωτερικές

αναπαραστάσεις.

Οι

συμμετέχοντες

πράκτορες

των

επιχειρήσεων καλούνται να μετατρέψουν την εσωτερική τους γνώση σε
τυποποιημένη μορφή αναπαράστασης περιορισμών μέσα στο δίκτυο του
KRAFT, που ονομάζεται KRAFT Constraint Interchange Format (CIF). Αυτές
οι μετατροπές γίνονται με χρήση πρακτόρων wrapper μέσα στο σύστημα. Οι
περιορισμοί

έρχονται

στο

σύστημα

από

πολλές πλευρές.

Κάποιοι

παρέχονται από τους πελάτες και άλλοι από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον η
διαδικασία της σχεδίασης συνήθως έχει αρκετά στάδια καθένα από τα οποία
προσθέτει περιορισμούς.
Στο σύστημα υπάρχουν τρία είδη πρακτόρων, η αλληλεπίδραση των
οποίων με τις εξωτερικές υπηρεσίες, πελάτες και επιχειρήσεις δηλαδή,
συνιστούν την αρχιτεκτονική του KRAFT:
•

Wrappers. Οι πράκτορες αυτοί λειτουργούν σαν proxies για
πελάτες και επιχειρήσεις, μετατρέποντας τις απαιτήσεις τους στο
δίκτυο στη μορφή περιορισμών. Πρόκειται για τους πράκτορες που
επιτρέπουν την σύνδεση των εξωτερικών συστημάτων στο
KRAFT.

•

Διευκολυντές. Υποστηρίζουν την περιγραφή και την τοποθέτηση
των διαθέσιμων πόρων, προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχουν
υπηρεσίες καταλόγου και ταιριάσματος για την αγορά. Οι
πράκτορες όταν έρχονται στο σύστημα εγγράφονται δίνοντας την
ταυτότητά τους, την τοποθεσία τους και μια διαφήμιση των
δυνατοτήτων τους, που χρησιμεύει στην διαδικασία ταιριάσματος.
Όταν ένας πράκτορας αναζητεί μια υπηρεσία επικοινωνεί με τους
διευκολυντές οι οποίοι βάσει των διαφημίσεων προτείνουν τον
καταλληλότερο

πράκτορα

και

στη

συνέχεια

οι

πράκτορες

συνομιλούν απευθείας [Preece 1999].
•

Ενδιάμεσοι. Παρέχουν την υπηρεσίες στην αγορά όπως την
επεξεργασία των ερωτήσεων και επιβάλλουν τους κανόνες της
αγοράς.
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Οι πράκτορες επικοινωνούν ανταλλάσσοντας εσωτερικά μηνύματα μέσω
TCP/IP. Σε παλαιότερη υλοποίηση είχε γίνει και χρήση CORBA IIOP. Τα
μηνύματα έχουν δύο τμήματα από τα οποία το πρώτο είναι η γλώσσα
επικοινωνίας των πρακτόρων παρόμοια με την KQML και το άλλο το
περιεχόμενο εκφρασμένο στη γλώσσα περιορισμών CIF.
Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πράκτορας που είναι υπεύθυνος για την
επιβολή των κανόνων της αγοράς στην περίπτωση συναλλαγών. Ο
ενδιάμεσος αγοράς, όπως ονομάζεται, χειρίζεται τις επιχειρηματικές
συναλλαγές

οι

οποίες

απαιτούν

καλά

καθορισμένα

πρωτόκολλα

αλληλεπίδρασης. Κάθε φορά που ένας πράκτορας θέλει να κάνει
συναλλαγές, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διευκόλυνσης για να βρει έναν
ενδιάμεσο

αγοράς

αλληλεπίδρασης.

Τα

που

εκτελέσει

πρωτόκολλα

το

επιθυμητό

αλληλεπίδρασης

πρωτόκολλο
περιλαμβάνουν:

σταθερή τιμή αγοράς / πώλησης, διαπραγμάτευση τιμής με εναλλάξ
κατάθεση τιμών, και αγγλικές δημοπρασίες.
Η αρχιτεκτονική εφαρμόστηκε σε συνεργασία με την British Telecom, σε
μια πρότυπη εφαρμογή στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, όπου οι πράκτορες
διαπραγματεύονταν υλικό δικτύων. Η συνολική εφαρμογή σχεδιάστηκε σε
JAVA με το εργαλείο Jini ενώ οι πράκτορες με Prolog.
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διεπιφάνειες

στο

ηλεκτρονικό

εμπόριο
12.1

Εισαγωγή

Πολλές εφαρμογές δημιουργούν έξυπνες διεπιφάνειες για την κατασκευή
ηλεκτρονικών καταστημάτων παρέχοντας έτσι υπηρεσίες εξατομίκευσης
στους χρήστες. Η μετάβαση προς εξατομικευμένες διεπιφάνειες, όπου η
επικοινωνία μεταξύ χρήστη και υπολογιστή υποβοηθείται από πράκτορες,
αποτελεί ένα από τα κυριότερα βήματα στην εξέλιξη της τεχνολογίας
διεπιφάνειας χρήστη (user interface). Ένας κύριος στόχος είναι η βελτίωση
της αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη
αγοραστική σχέση μαζί του.
12.2

Θεωρητικό πλαίσιο

Η εξατομίκευση της διεπιφάνειας των ηλεκτρονικών αγορών είναι μια
πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί διαφορετικούς τύπους γνώσεις, όπως
γνώση για τους χρήστες και τα προιόντα καθώς και τεχνικές για την
εξατομίκευση της εμφάνισης και του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Για το
λόγο αυτό πολύπλοκες αρχιτεκτονικές λογισμικού απαιτούνται. Η εφαρμογή
της τεχνολογίας των πρακτόρων βοηθά στην διαχείριση αυτής της
πολυπλοκότητας με αποτελεσματικό τρόπο. Συστήματα πολλών πρακτόρων
μπορούν να σχεδιαστούν, όπου πράκτορες που προσφέρουν ειδικές
υπηρεσίες μπορούν συνεργαστούν για να προσφέρουν την συνολική
πολύπλοκη υπηρεσία στον χρήστη [Albers 1999].
Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια έξυπνη διεπιφάνεια
περιλαμβάνουν:
•

Τα περισσότερα συστήματα εφόσον είναι συστήματα υπερμέσων
(hypermedia), θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των
χρηστών όσον αφορά το στυλ αλληλεπίδρασης

•

Οι

τεχνολογικοί

λαμβάνονται

περιορισμοί

υπόψη

όσον

των

χρηστών

αφορά

την

θα

πρέπει

πρόσβαση

να
στην

πληροφορία. Οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν
διαφορετικά μέσα για την παρουσίαση της πληροφορίας
•

Η παρουσίαση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση το
μοντέλο προτιμήσεων των χρηστών αλλά και την γνώση τους
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γύρω από το πεδίο. Για παράδειγμα περιγραφές προϊόντων
μπορεί να χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο τεχνικούς όρους
Ηλεκτρονικοί προσωπικοί βοηθοί πωλήσεων
Οι ανθρωπομορφικοί ηλεκτρονικοί προσωπικοί βοηθοί πωλήσεων ή ΠΒΠ
(e-Personal Sales Assistants) είναι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, που
έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με πολλές φόρμες, όπως ο γραπτός
και

προφορικός

λόγος,

οι

χειρονομίες

και

κινήσεις

σώματος

κ.α.

Λειτουργώντας σαν ΠΒΠ, οι χαρακτήρες αυτοί μπορούν να συνδέονται με
μηχανές αναζήτησης για να βρουν το κατάλληλο προιόν για τον πελάτη.
Έχουν την ικανότητα να απαντούν αποτελεσματικά στις ερωτήσεις των
πελατών δίνοντας επιπλέον συμβουλές και προτάσεις αγορών. Δεν
εγκαθιδρύουν

απλά

μια

εταιρική

σχέση,

αλλά

την

αναπτύσσουν

παρατηρώντας τις ενέργειες του κάθε χρήστη [Arafa 2001].
Οι περισσότερες διεπιφάνειες σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
αποτελούσαν απλώς το φυσικό μέσο για την επίτευξη των απαιτούμενων
υπηρεσιών και οι χρήστες έπρεπε πρώτα να κατανοήσουν και να
εξασκήσουν την λειτουργικότητά της . Η αλληλεπίδραση όμως με
ανθρωπομορφικούς ΠΒΠ επιτρέπει στον χρήστη να μην ασχολείται με την
πολυπλοκότητα της υφιστάμενης εφαρμογής.
Ο ρόλος του ΠΒΠ είναι να εξατομικεύει την διεπιφάνεια με την
παρακολούθηση και την αναγνώριση των ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και
προτιμήσεων των χρηστών. Διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής και την ευχρηστία της.

Η λειτουργικότητα τους γίνεται στο

επίπεδο των υπηρεσιών και στο επίπεδο της διεπιφάνειας.
Ήδη έρευνες δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση των χρηστών με τον
υπολογιστή έχει εγγενή κοινωνική φύση και επομένως διεπιφάνειες με
στοιχεία κοινωνικότητας θα αποδειχτούν στο μέλλον πιο αποτελεσματικές
[Pin] . Παρέχοντας τους πράκτορες με ένα πλαίσιο ανθρώπινου χαρακτήρα
είναι μια οπτική διάσταση για την εξατομίκευση των υπηρεσιών. Οι
χαρακτήρες θα πρέπει να παρέχουν συναισθηματικές αντιδράσεις που
υποβοηθούν τα μηνύματα που δίνουν στους χρήστες. Η ύπαρξη
συναισθηματικότητας και η έκφραση συμπεριφοράς στις κινήσεις των
πρακτόρων μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά σε μεγάλο
βαθμό.
Το πλαίσιο για την κατασκευή ενός ανθρωπομορφικού ΠΒΠ αποτελείται
από:
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Κατανόηση του περιβάλλοντος. Ο ΠΒΠ θα πρέπει να έχει την
σημασιολογική κατανόηση της πληροφορίας που ανταλλάσσεται,
κάτι που απαιτεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για την αναπαράσταση της
γνώσης.

Το

πλαίσιο

αυτό

περιλαμβάνει

και

τρόπους

αναπαράστασης πολυμεσικών αντικειμένων στο περιβάλλον και
μοντέλα και τεχνικές για την κατανόηση των δεδομένων και της
συμπεριφοράς του χρήστη. Ο καθορισμός της οντολογίας είναι
επίσης απαραίτητος.
•

Υποστήριξη

οπτικοποίησης.

Για

την

υποστήριξη

της

οπτικοποίησης απαιτείται η ύπαρξη ενός module στον πράκτορα,
που διατηρεί και διαχειρίζεται τα μοντέλα συναισθηματικότητας, της
προσωπικότητάς του. Οι ανθρωπομορφικοί ΠΒΠ θα εφαρμοστούν
πλήρως όταν θα υπάρχουν μηχανισμοί πραγματικού χρόνου που
θα

αντιστοιχούν

τον

χαρακτήρα

με

τα

μοντέλα

συναισθηματικότητας παρέχοντας άμεσες και αποτελεσματικές
αντιδράσεις στον χρήστη.

Η θεωρία που έχει προταθεί

περιλαμβάνει τρία στάδια για την διαδικασία αυτή: Σημασιολογική
αφαίρεση της γνώσης που χειρίζεται ο πράκτορας, αντιστοίχηση
της στη συνέχεια σε αρχική συμπεριφορά του ανθρωπομορφικού
ΠΒΠ, και μετατροπή αυτής της συμπεριφοράς σε γνωρίσματα
χαρακτήρα που διαφοροποιούν την σχεδιασμένη αντίδραση και
παρουσίαση της τελικής αντίδρασης. Υπάρχουν αρκετά εμπορικά
εργαλεία για την δημιουργία animated πρακτόρων καθώς και
μηχανές που μπορούν να παράγουν και να διαχειριστούν πιστευτή
συμπεριφορά animated πρακτόρων. Όμως σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις δεν υπάρχει ο κοινός μηχανισμός που συνδέει τις
υποκείμενες μηχανές με τις animated αναπαραστάσεις.
Τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ανθρωπομορφικός
πράκτορας περιλαμβάνουν [Heckman 2000]:
•

Κίνηση. Οι κινούμενοι χαρακτήρες μπορούν να επιδράσουν την
αλληλεπίδραση με τους χρήστες σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν
δεν

εμφανίζουν

απόλυτα

ανθρώπινα

χαρακτηριστικά.

Το

σημαντικό είναι να είναι πειστική η αναπαράσταση τους.
•

Χειρονομίες. Συνδυάζοντας την κίνηση με χειρονομίες επαυξάνεται
η πειστικότητα του πράκτορα και συνολική φυσικότητα της
επικοινωνίας. Ένας πράκτορας που κάνει διαφέρει από ένα
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πράκτορα που απλά κινείται, γιατί οι χειρονομίες περιέχουν
πληροφορία.

Οι

χειρονομίες

αναμφίβολα

συμβάλλουν

στην

ψευδαίσθηση της ζωής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
τους πείσουν.
•

Επικοινωνία σε φυσική γλώσσα. Η επικοινωνία σε φυσική γλώσσα
περιλαμβάνει την λήψη, κατανόηση και αντίδραση σε φυσική
γλώσσα, είτε γραπτά, είτε προφορικά. Η επικοινωνία σε φυσική
γλώσσα αποτελεί αναμφίβολα την ισχυρότερη από όλες τις
ανθρωπομορφικές ιδιότητες.

•

Έκφραση συναισθημάτων. Ένας πράκτορας που εμφανίζεται να
αντιδρά συναισθηματικά, μεταχειρίζεται από τους χρήστες σαν
συναισθηματικό ον, επομένως η αλληλεπίδραση άμεσα είναι πιο
ισχυρή.

Η σχεδίαση ενός animated πράκτορα στην εφαρμογή θα πρέπει να
επιτρέπει πολλούς τρόπους αλληλεπίδρασης στις οποίες ο έλεγχος ανάμεσα
στον πράκτορα και τον πελάτη. Οι βασικοί τύποι αλληλεπίδρασης σε τέτοια
συστήματα είναι τρεις:
•

Αλληλεπίδραση από τον βοηθό στον πελάτη. Εδώ ο πράκτορας
ενημερώνει τον πελάτη για τρέχουσες

δραστηριότητες και

ενέργειες ή ζητά είσοδο από τον χρήστη.
•

Αλληλεπίδραση από τον πελάτη στον πράκτορα. Εδώ ο πελάτης
ζητά είσοδο ή θέτει αποστολές στον πράκτορα,

•

Αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρωπόμορφου πράκτορα και των
άλλων πρακτόρων στο σύστημα. Πρόκειται για τον συντονισμό των
πρακτόρων για την παροχή της υπηρεσίας στον χρήστη.

Επειδή η χρήση ανθρωπομορφικών πρακτόρων προσφέρει νέες
σημαντικές

δυνατότητες

αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

και

πελατών

και

επιχειρήσεων, θα πρέπει η κατασκευή και η εφαρμογή τους να μην οδηγεί
στην

εξαπάτηση

των

πελατών.

Η

πειστικότητα

που

αποτελεί

χαρακτηριστικό των ανθρωπομορφικών πρακτόρων μπορεί εύκολα να
παραπλανήσει τους αγοραστές. Η ύπαρξη αξιοποίνων πράξεων θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται με γνώμονα τις αρχές δικαίου που αναπτύχθηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Για την ελαχιστοποίηση των απειλών προς τους
καταναλωτές στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι ανθρωπομορφικοί πράκτορες θα
πρέπει να σχεδιάζονται με βάσεις τις παρακάτω αρχές [Heckman 2000]:
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Δημιουργία διαφανών πρακτόρων. Ο πράκτορας δεν θα πρέπει
να εμφανίζεται σαν μαύρο κουτί. Αντιθέτως θα πρέπει να μπορούν
να αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους και όταν απαιτείται να
εξηγούν τις ενέργειές τους. Οι χρήστες καλό είναι να γνωρίζουν την
φιλοσοφία του ανθρωπομορφικού πράκτορα και την γνώση που
διαθέτει για τους χρήστες.

•

Δημιουργία

ταπεινών

πρακτόρων.

Ένας

πράκτορας

που

αναγνωρίζει ότι αγνοεί μια απάντηση και ενημερώνει τους χρήστες
για τα όρια της γνώσης τους, είναι θεμιτός.
•

Αποφυγή

αχρείαστου

ρεαλισμού.

Δεν

είναι

απαραίτητο

ο

πράκτορας να παίρνει ρεαλιστικά ανθρώπινη μορφή.
•

Προσεκτική κατασκευή της πειστικότητας του συστήματος. Το
σύστημα να εμφανίζει ιδιότητες πειστικότητας που είναι ηθικά
αποδεκτές.

•

Διευκόλυνση των στόχων του χρήστη. Η διευκόλυνση της
επίτευξης στόχων είναι η ουσία στο ερευνητικό πεδίο των
διεπιφανειών και αυτό δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται επειδή η
διεπιφάνεια περιέχει έναν ανθρωπομορφικό χαρακτήρα.

Τρισδιάστατες Διεπιφάνειες
Παρότι

ζούμε

και

κινούμαστε

στον

τρισδιάστατο

κόσμο

οι

αλληλεπιδράσεις μας με τον παγκόσμιο ιστό γίνονται με τρόπο επίπεδο στον
δισδιάστατο χώρο. Οι τρισδιάστατες διεπιφάνειες έχουν μεγάλη απήχηση
στο χώρο των παιχνιδομηχανών, όμως ελάχιστες εφαρμογές ηλεκτρικού
εμπορίου κάνουν χρήση παρόμοιων διεπιφανειών.
Τη παρούσα στιγμή υπάρχει μόνο ένα πρότυπο για τη δημιουργία
τρισδιάστατων κόσμων που μπορούν να ολοκληρωθούν στον παγκόσμιο
ιστό, η γλώσσα VRML, που διαθέτει τυποποίηση παρόμοια με της γλώσσας
HTML, αποτελούμενη από αρχεία κειμένου. Παρότι η ύπαρξη προτύπου
είναι σημαντικό γεγονός, υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση της VRML σε
μεγάλα συστήματα:
•

Η απόδοση. Τα αρχεία της VRML είναι μεγάλα και απαιτούν
μεγάλες υπολογιστικές ικανότητες. Επομένως η

μεταφορά της

πληροφορίας για ένα τρισδιάστατο κατάστημα με ένα απλό μόντεμ,
απαιτεί χρόνο.
•

Η πλοήγηση. Η πλοήγηση στο τρισδιάστατο χώρο με τις
παραδοσιακές συσκευές, όπως το ποντίκι, απαιτεί προσπάθεια και
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υψηλό συντονισμό. Επιπλέον οι χρήστες χάνονται εύκολα στον
τρισδιάστατο

χώρο

και

επομένως

η

αγοραστική

εμπειρία

υποβαθμίζεται.
•

Η συνδετικότητα. Η VRML παρότι παρέχει την δυνατότητα για την
ύπαρξη συνδέσμων, οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν σαν αποτέλεσμα
την απώλεια της τρέχουσας σελίδας. Έτσι ο καταναλωτής
οδηγείται σε ασυνέχεια, χάνοντας την αίσθηση του συνεχούς
χώρου. Είναι σημαντικό εφαρμογές με τρισδιάστατες διεπιφάνειες
να παρέχουν συνεχή πλοήγηση μεταξύ των χώρων ενός ιδεατού
καταστήματος, χαρίζοντας στους πελάτης την φυσική αγοραστική
εμπειρία.

Υπάρχουν και υπήρξαν προσπάθειες για τρισδιάστατα καταστήματα στο
διαδίκτυο 59. Τα περισσότερα κάνουν χρήση της VRML σε κάποιο όχι όμως
ολοκληρωμένο βαθμό. Άλλες προσπάθειες 60 χρησιμοποιούν την πλατφόρμα
της εταιρείας Superscape, η παρέχει ένα εργαλείο για την κατασκευή
τρισδιάστατων κόσμων.

12.3

Παραδείγματα συστημάτων

12.3.1 Το Project SETA
Το project SETA 61 ήταν ένα πρόγραμμα που είχε σαν κύριο στόχο την
σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πρωτότυπου για την υποστήριξη πωλήσεων
στον παγκόσμιο ιστό. Η σχεδίαση επικεντρώθηκε στην εξατομίκευση της
αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα, με προσαρμογή της
αλληλεπίδρασης στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους [Ardissono 2000].

59

Για παράδειγμα τα Gateway mall (www.gatewaymall.com) και Virtual Reality

Mall (www.vr-mall.com)
60

Για παράδειγμα το Compuserve Vrcade:

(http://products.compuserve.co.uk/shoppingcenter/cserve.htm)
61

Ο

δικτυακός

τόπος

του

προγράμματος

είναι

http://www.di.unito.it/~seta/seta/index.html και υπάρχουν πληροφορίες για όλες τις
πτυχές του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του
Τορίνο με την χορηγία της Telecom Italia.
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Εικόνα : Το περιβάλλον της εφαρμογής.
Για την υποστήριξη των παραπάνω αναπτύχθηκε μια αρχιτεκτονική που
υποστήριζε τις παρακάτω απαιτήσεις:
•

Η αρχιτεκτονική του ηλεκτρονικού καταστήματος βασίζεται σε μια
γενική αρχιτεκτονική που επιτρέπει σε ένα χρήστη να έχει
πρόσβαση στο σύστημα, χωρίς τεχνολογικούς περιορισμούς.

•

Το σύστημα προσαρμόζεται ώστε να χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία καταστημάτων σε πολλά πεδία.

•

Το κατάστημα προσαρμόζει την παρουσίαση των προϊόντων στον
χρήστη, με την αλλαγή της εμφάνισης και του περιεχομένου των
σελίδων καταλόγου. Το σύστημα με βάση το προφίλ του χρήστη
επιλέγει

ποια

πληροφορία

θα

παρουσιάσει.

Επιπλέον

προσαρμόζει τον όγκο της παρεχόμενης πληροφορίας και επιλέγει
άλλο περιεχόμενο με βάση το επίπεδο γνώσης ενός χρήστη για
ένα πεδίο.
•

Το

σύστημα

παρατηρώντας

την

πλοήγηση

του

χρήστη,

αναγνωρίζει τις ανάγκες του χρήστη και τον καθοδηγεί μέσα στους
καταλόγους.
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Αρχιτεκτονική
Το σύστημα είναι βασισμένο σε αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων, όπου
κάθε πράκτορας εκτελεί μια λειτουργία, προσφέροντας τελικά την τελική
λειτουργικότητα. Η κατανομή των καθηκόντων είναι απαραίτητη για την
δημιουργία προσαρμοστικότητας στο σύστημα.
Στο σύστημα οι σελίδες του υπερκειμένου παράγονται από τον
Personalization Agent, που εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων και δυναμικά
παράγει τον κώδικα HTML για τις σελίδες. Όλες οι αποφάσεις για την
εμφάνιση και το περιεχόμενο μιας σελίδας γίνονται με

βάση τα

χαρακτηριστικά του προφίλ του χρήστη. Έτσι διαφορετικές σελίδες
παράγονται όταν περιγράφεται το ίδιο προιόν σε διαφορετικούς χρήστες.
Στην εργασία [Ardissono 2000] υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
όπου σελίδες για ένα προιόν έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, με
περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για έναν γνώστη του πεδίου, σε
αντίθεση με τις σελίδες ενός απλού χρήστη.

Εικόνα : Η λειτουργικότητα του συστήματος.
Το σύστημα κάνει χρήση παράλληλης αρχιτεκτονικής όπου σύγχρονα,
ασύγχρονα και προς όλους μηνύματα μπορούν να ανταλλαγούν από τους
πράκτορες. Τα μηνύματα κάνουν χρήση των σημασιολογίας της γλώσσας
KQML.
Το εργαλείο ανάπτυξης ήταν το Objectspace Voyager, ένα εργαλείο για
την ανάπτυξη συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων. Οι πράκτορες στο
σύστημα είναι αντικείμενα Java.. Ένα μόνο τμήμα στο σύστημα έχει
κατασκευαστεί ως Servlet.
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Εικόνα : Οι απαιτήσεις σε hardware του συστήματος
Το σύστημα ήταν έτοιμο στα μέσα του 2000 και χρησιμοποιήθηκε για την
πώληση προϊόντων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Τη στιγμή αυτή η
πλατφόρμα εξελίσσεται και έχει σχεδιαστεί ένα πρωτότυπο για την παροχή
εξατομικευμένων τουριστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Το σύστημα
INTRIGUE 62 παρουσιάζει στους χρήστες ατραξιόν και μνημεία τόπων και
άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Η πλοήγηση μπορεί να γίνει με διαφορετικά
κριτήρια. Το σύστημα προσαρμόζει την παρουσίαση με βάση το μοντέλο
των

χρηστών

αλλά

και

μοντέλα

χρηστών

που

διαθέτουν

κοινά

χαρακτηριστικά

12.3.2 Το Project MAPPA
To project MAPPA αποτελεί ερευνητική προσπάθεια στα πλαίσια
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης στο
ηλεκτρονικό εμπόριο .
Σε μια από τις υλοποιήσεις το σύστημα στο project MAPPA, βοηθά στην
αγορά

και

προτείνει

παρουσιάζονται

πολλά

προιόντα
προιόντα

οινοπαραγωγών.
σε

μια

Σε

μια

οθόνη

αναπαράσταση

τύπου

σουπερμάρκετ, εναλλακτική των σελίδων καταλόγου. Η αναπαράσταση αυτή
δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον ο χρήστης μπορεί να βλέπει πολλά προιόντα
σε

σελίδα

μια

και

δεύτερο

τα

περιεχόμενα

μπορούν

έυκολα

να

προσαρμοστούν για την αναπαράσταση συγκεκριμένων προϊόντων με βάση
το προφίλ του χρήστη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγοραστικής εμπειρίας ο
62

Ο

δικτυακός

τόπος

του

προγράμματος

INTRIGUE

είναι:

http://silk.di.unito.it:8081/seta2000/index.html
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παρέχει
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περαιτέρω

πληροφορία

με

τρόπο

αποτελεσματικό.
Επιπλέον

τα

προιόντα

στην

διεπιφάνεια

παρουσιάζονται

διαφοροποιημένα κάθε φορά από την στιγμή που καθορίζονται οι
προτιμήσεις του χρήστη.
Αρχιτεκτονική
Το project MAPPA παρουσίασε μια αρχιτεκτονική για την δημιουργία
ανθρωπομορφικών ΠΒΠ. Η αρχιτεκτονική κάνει χρήση της μεταφοράς
«κεφάλι-σώμα-καρδιά» (head-body-heart) της τεχνητής νοημοσύνης και
αποτελείται από τρία τμήματα [Arafa 2001]:

Εικόνα :Η αρχιτεκτονική του συστήματος

•

Το «κεφάλι». Το τμήμα αυτό ασχολείται με την αντίληψη, εξαγωγή
συμπερασμάτων και την συλλογή και γένεση της συμπεριφοράς.

•

Το «σώμα». Το τμήμα αυτό ασχολείται με την εκτέλεση της
συμπεριφοράς και οπτικής αναπαράστασης.

•

Η «καρδιά». Το τμήμα αυτό διατηρεί και διαχειρίζεται τα μοντέλα
συναισθηματικότητας των πρακτόρων.

Η εργασία προσφέρει και μια γλώσσα για τον καθορισμό των
συντακτικών, σημασιολογικών και πραγματικών χαρακτηριστικών του
Animated χαρακτήρα. Η γλώσσα, που ονομάζεται Character Mark-up
Language ή CML βασίζεται στον ορισμό της XML. Περιγράφει τις ακολουθίες
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των ενεργειών στο σύστημα παρουσίασης της εφαρμογής, δηλαδή τις
εντολές που λένε στα αντικείμενα του κόσμου τι να πράξουν και πως. Ο
ανθρωπομορφικός ΠΒΠ βασίζεται στην τεχνολογία Microsoft Agent 63. Οι
αντιδράσεις του πράκτορα παράγονται με πολλούς τρόπους, κάποιοι από το
πρόγραμμα ελέγχου, και κάποιες από την βάση δεδομένων των προϊόντων.
Οι τελευταίες κάνουν χρήση ενός άλλου πράκτορα, του JESS based expert
system Agent, που έχει πρόσβαση τόσο στη βάση όσο και στο προφίλ των
χρηστών.

Εικόνα : Το περιβάλλον της εφαρμογής και ο πράκτορας
Το project MAPPA έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2001 και στον δικτυακό
τόπο http://www.sics.se/mappa υπάρχει

διαθέσιμες εργασίες και τα

συμπεράσματα από την εφαρμογή του [Arafa]. Να σημειωθεί ότι η
αρχιτεκτονική του γενικότερου προγράμματος ήταν προσβάσιμη και από
κινητές συσκευές και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο αυτό.

63

Στον δικτυακό τόπο της εταιρείας Microsoft : www.microsoft.com υπάρχουν

περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή.
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12.3.3 Το project VRCommerce
To VRCommerce 64, μια συνεργασία ερευνητικών ομάδων και της IBM,
είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία, λειτουργία και
πλοήγηση, σε τρισδιάστατους κόσμους [Mass 1999]. Αποτελείται από ένα
πρόγραμμα συγγραφής τρισδιάστατων κόσμων και κάποια έξυπνα εργαλεία
για την πλοήγηση. Το σύστημα με χρήση διαφόρων τεχνικών προσπαθεί και
επιτυγχάνει να δημιουργήσει στον χρήστη την αίσθηση του συνεχούς
χώρου, παρακολουθώντας συνεχώς το στίγμα του χρήση στον τρισδιάστατο
χώρο και προσαρμόζοντας αναλόγως τον κόσμο που βλέπει. Με την χρήση
ειδικών αλγορίθμων η αγοραστική εμπειρία είναι εύκολη και γρήγορη και τα
προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ξεπεραστεί.

Εικόνα : Μια άποψη ενός καταστήματος στο VRCommerce
Αρχιτεκτονική
Το VRCommerce αποτελείται από τρία βασικά τμήματα:
•

Τη διεπιφάνεια του εμπόρου. Η διεπιφάνεια του εμπόρου
χρησιμοποιείται
τρισδιάστατου

για

την

δημιουργία

καταστήματος.

Το

και

εργαλείο

διαχείριση
του

του

εμπόρου

αποτελείται από ένα VRML plugin και ένα Java applet. Στο
παράθυρο της Java ο χρήστης κατασκευάζει τη δισδιάστατη μορφή
του καταστήματος με χρήση έτοιμων αντικειμένων και το VRML
plugin αναπαριστά το τελικό αποτέλεσμα. Η διεπιφάνεια του
64

Ο

δικτυακός

τόπος

του

συστήματος

είναι:

http://www.research.ibm.com/topics/popups/smart/commerce/html/vrcommerce.html
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εμπόρου βρίσκεται σε συνεχή σύνδεση με τον εξυπηρετητή του
συστήματος.
•

Η διεπιφάνεια του αγοραστή. Η διεπιφάνεια του αγοραστή
σχεδιάστηκε για να βοηθά τον χρήστη στην πλοήγησή του. Πέρα
από το VRML plugin το στο οποίο ο χρήστης βλέπει το κατάστημα,
υπάρχει ένα άλλο Java applet με στο οποίο υπάρχει πληροφορία
χάρτη για να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο χρήστης.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα «αυτόματου πιλότου», που
παρέχει συνεχείς προσχεδιασμένες ξεναγήσεις στο τρισδιάστατο
κατάστημα.

•

Ο εξυπηρετητής. Ο εξυπηρετητής είναι γραμμένος σε Java και
χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση των καταστημάτων όσο
και για την σωστή λειτουργία τους. Διαχειρίζεται όλες τις
επικοινωνίες με αγοραστές και πωλητές.
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13. Ηλεκτρονικές αγορές πρακτόρων
13.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην μορφή που θα πρέπει να έχουν
οι ηλεκτρονικές αγορές πρακτόρων σε θεωρητικό επίπεδο. Η τάση που
υπάρχει είναι στην ανάπτυξη ανοιχτών και τυποποιημένων οργανισμών
πρακτόρων που θα δρουν στις ηλεκτρονικές αγορές. Οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των πρακτόρων καθοδηγούνται σε τέτοιους οργανισμούς από
θεσμούς (institutions) και κανόνες [Esteva 2000].
13.2

Θεωρητικό πλαίσιο

Ένας οργανισμός πρακτόρων θα πρέπει να διαθέτει ορισμένες ιδιότητες
[Dellarocas]:
•

Ύπαρξη ετερογένιας. Η κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίζει και να
χειρίζεται

ετερογενείς

πράκτορες,

δηλαδή

πράκτορες

με

διαφορετικούς σκοπούς και ιδιότητες, γλώσσες ανάπτυξης, και
υπολογιστικής εξέλιξης.
•

Παροχή

ασφάλειας

και

εμπιστοσύνης.

Οι

πράκτορες

δεν

ακολουθούν πάντα τους κανόνες του οργανισμού για διάφορους
λόγους και γι’ αυτό

θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι

μηχανισμοί για την παρακολούθηση και διαχείριση μοχθηρών
συμπεριφορών πρακτόρων
•

Διαχείριση εξαιρέσεων. Παροχή δυνατότητας για την ανακάλυψη,
πρόληψη και ανάρρωση από αποτυχίες του συστήματος

•

Κοινωνική αλλαγή. Οι κοινωνίες των πρακτόρων να μην είναι
σταθερές. Να είναι ικανές να δέχονται αλλαγές στους κανόνες και
στην δομή του οργανισμού.

Για τον καθορισμό των προδιαγραφών, της ανάλυσης και ανάπτυξης
ηλεκτρονικών αγορών, υπάρχει ανάγκη για την χρήση τυπικής (formal)
μεθόδου. Ο ρόλος κάθε τυπικής μεθόδου είναι να παρέχει μια ακριβή και
ξεκάθαρη περιγραφή για το τι θα πρέπει να κάνει το σύστημα [Diller]. Η
ύπαρξη μιας τέτοιας μεθόδου θα υποστηρίζει την χρήση δομημένων
τεχνικών

σχεδίασης,

διευκολύνοντας

εν

τέλει

την

ανάπτυξη

των

ηλεκτρονικών αγορών.
Δεν έχουν προταθεί πολλές τυπικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό
υποδομών λογισμικού σε οργανισμούς πρακτόρων. Η πιο διαδεδομένη από
___________________________________________________________________
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αυτές συναντάται στην εργασία [Esteva 2000] και περιγράφεται στην
συνέχεια.
Η προτεινόμενη γλώσσα προδιαγραφών παρέχει ορατές και γραπτές
προδιαγραφές για τις δομές των ηλεκτρονικών αγορών, καθορίζοντας τους
κανόνες του παιχνιδιού [Esteva 2000].
Οι κύριες ιδέες γύρω από τις οποίες υλοποιούνται οι προδιαγραφές σε
αυτήν την γλώσσα είναι οι εξής:
•

Πράκτορες και ρόλοι. Οι πράκτορες είναι οι παίχτες στην
ηλεκτρονική αγορά, αλληλεπιδρώντας με διαλογικές ενέργειες
(speech acts), ενώ οι ρόλοι καθορίζονται σαν τυποποιημένα
δείγματα συμπεριφοράς. Η αναγνώριση και ρύθμιση των ρόλων
θεωρείται μέρος της διαδικασίας τυποποίησης κάθε οργανισμού.
Κάθε πράκτορες υιοθετεί κάποιους ρόλους. Επομένως ένας
πράκτορας που παίζει κάποιο ρόλο συμμορφώνεται με το δείγμα
της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου ρόλου. Έτσι πράκτορες με
τους ίδιους ρόλους, εξασφαλίζεται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα και
ευθύνες. Η διαχείριση των ρόλων έχει μεγάλη σημασία και στη
παρούσα

προσέγγιση

χρησιμοποιείται

ιεραρχία

ρόλων.

Η

τυποποίηση της ιεραρχίας γίνεται με τη χρήση συνόλων [Esteva
2000]. Το κύριο πλεονέκτημα των ρόλων είναι ότι μπορούν να
ενημερωθούν χωρίς να υπάρχει ανάγκη για την μετατροπή των
πρακτόρων.
•

Διαλογικό πλαίσιο. Κάποιες πτυχές των αγορών όπως τα
αντικείμενα του κόσμου και η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την
επικοινωνία

είναι

σταθερά,

αποτελώντας

το

πλαίσιο

αλληλεπίδρασης μεταξύ των πρακτόρων [Noriega]. Σε μια
διαλογική αγορά οι πράκτορες αλληλεπιδρούν με διαλογικές
ενέργειες. Οι αγορές εγκαθιστούν τις κατάλληλες διαλογικές
μορφές με τον καθορισμό της οντολογίας και της κοινής γλώσσας
επικοινωνίας. Η προσέγγιση που ακολουθείται έχει την βάση της
στην θεωρία διαλογικών Με τη χρήση του διαλογικού πλαισίου οι
πράκτορες μπορούν να ανταλλάξουν την γνώση μεταξύ τους. Το
διαλογικό πλαίσιο αποτελεί το κύριο συστατικό των σκηνών.
•

Σκηνές. Όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρακτόρων γίνονται
με συναντήσεις ομάδας πρακτόρων, που καλούνται σκηνές, με
καλά

ορισμένο

πρωτόκολλο

επικοινωνίας.

Το

πρωτόκολλο

___________________________________________________________________

180

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

περιλαμβάνει τους όλους τους πιθανούς διάλογους μεταξύ των
ρόλων πρακτόρων και ορίζεται με ένα γράφο του οποίου οι κόμβοι
αναπαριστούν τις διαφορετικές καταστάσεις της συνομιλίας. Για
κάθε ρόλο υπάρχουν κάποια σύνολα καταστάσεων εισόδου και
εξόδου.
•

Η δομή εκτέλεσης. Οι σκηνές μπορεί να συνδέονται, συνθέτοντας
ένα σύνολο σκηνών, την καλούμενη δομή εκτέλεσης (performative
structure), η οποία συλλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των σκηνών. Οι
προδιαγραφές της δομής εκτέλεσης περιέχει την περιγραφή του
πως πράκτορες μπορούν να αλλάζουν ρόλους από σκηνή σε
σκηνή. Έτσι πράκτορες μπορούν να συμμετέχουν σε διαφορετικές
σκηνές, με διαφορετικού ρόλους την ίδια στιγμή. Επίσης η δομή
εκτέλεσης ορίζει μηχανισμούς συγχρονισμού μεταξύ των σκηνών,
καθιερώνει παράλληλους μηχανισμούς και την πολιτική ροής των
πρακτόρων μεταξύ των σκηνών. Η δομή εκτέλεσης αποτελεί την
πιο περίπλοκη διαδικασία αυτής της γλώσσας προδιαγραφών

•

Κανονιστική λειτουργία. Οι ενέργειες των πρακτόρων στα πλαίσια
μιας αγοράς θα πρέπει να έχουν συνέπειες που είτε περιορίζουν
είτε επεκτείνουν τις δυνατότητες δράσης τους. Τέτοιες επιπτώσεις
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους πράκτορες και επηρεάζουν τα
πιθανά μονοπάτια στον γράφο της δομής εκτέλεσης. Για
παράδειγμα

ένας

πράκτορας

αγοραστή

που

κερδίζει

μια

δημοπρασία υποχρεούται στη συνέχεια να πληρώσει για την
απόκτηση του αγαθού.
Η ηλεκτρονική αγορά εν τέλει αποτελείται από την σύνθεση όλων των
παραπάνω. Ο κατασκευαστής θα πρέπει:
•

Να ορίσει το σύνολο των ρόλων συμπεριλαμβανομένων και του
πλήθους και των καθηκόντων τους.

•

Να επιλέξει ή να κατασκευάσει ένα σύνολο προδιαγραφών για το
διαλογικό πλαίσιο

•

Να επιλέξει ή να κατασκευάσει ένα σύνολο σκηνών.

•

Να επιλέξει ή να κατασκευάσει τη δομή εκτέλεσης και

•

Να ορίσει ένα σύνολο κανονιστικής λειτουργίας.

Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει υπάρχουσες
προδιαγραφές για την σύνθεση νέων, όπως αυτές που υπάρχουν οι
οργανισμοί προτυποποίησης. Αφού ολοκληρωθούν οι προδιαγραφές θα
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πρέπει να ελεγχθούν για την εγκυρότητα τους. Τέλος αν οι προδιαγραφές
αποδειχτούν σωστές θα πρέπει να αναπαραχθούν γραπτώς 65.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τυπικών μεθόδων για την δημιουργία
ηλεκτρονικών αγορών είναι αρκετά ως ακολούθως:
•

Ένα μοντέλο ηλεκτρονικής αγοράς επιτρέπει την αξιολόγηση μιας
αγοράς πριν από την κατασκευή της. Αυτή η δυνατότητα είναι
σημαντική σε αγορές όπου τα λάθη σχεδίασης θέτουν ζητήματα
ασφαλείας ή είναι δύσκολο να διορθωθούν.

•

Οι γραφικές προδιαγραφές είναι εύκολο να ερμηνευτούν, αφού
παρουσιάζουν

ομοιότητες

με

τα

διαγράμματα

ανάλυσης

συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από μηχανικούς
λογισμικού.
•

Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αγορών παρέχουν ρητή
περιγραφή τόσο των καταστάσεων όσο και των ενεργειών σε
αντίθεση με τις περισσότερες γλώσσες περιγραφής.

•

Η περιγραφή του μοντέλου μιας ηλεκτρονικής αγοράς μπορεί να
προσομοιωθεί με ευκολία.

•

Τέλος η διαδικασία δημιουργίας της περιγραφής και της εκτέλεσης
της ανάλυσης επιτρέπει στον σχεδιαστή να κατανοήσει βαθύτερα
την αγορά που μοντελοποιεί.

65

Πρόκειται για την διαδικασία που χρησιμοποιούν και οι οργανισμοί

προτυποποίησης, όπως ο FIPA που περιγράφεται σε επόμενη ενότητα.
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14. Οργανισμοί
14.1

FIPA

H FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) σχηματίστηκε το 1996
σαν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την παραγωγή
προτύπων λογισμικού για συστήματα πρακτόρων που θα λειτουργούν σε
πολλαπλές πλατφόρμες. Η έμφαση δίνεται στις εμπορικές και βιομηχανικές
χρήσεις των συστημάτων πρακτόρων [Brug 2001]. Ο δικτυακός τόπος του
οργανισμού είναι www.fipa.org και ο αναγνώστης της παρούσης εργασίας
μπορεί να ανατρέξει για περισσότερες πληροφορίες.
Η δουλειά του οργανισμού γίνεται με συναντήσεις που γίνονται κάθε
χρόνο και στις οποίες γίνεται η προτυποποίηση με συνεργατικό τρόπο, και
οι ορισμοί των προτύπων είναι ανοιχτοί και διαθέσιμοι για όλους. Ο
οργανισμός χωρίζεται διοικητικά σε ομάδες που αναλαμβάνουν τομείς
εργασιών.
Προδιαγραφές
Η FIPA ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την κατηγοριοποίηση
οργάνωση και ανακοίνωση των προδιαγραφών, για την εξασφάλιση
συνέχειας στην δουλειά της. Οι προδιαγραφές του οργανισμού χωρίζονται
σε πέντε κατηγορίες και σε κάθε κατηγορία αντιστοιχούν ομάδες εργασίας
και κείμενα προδιαγραφών. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες είναι οι εξής:
•

Εφαρμογές. Έχουν κατασκευαστεί οι προδιαγραφές για τέσσερις
εφαρμογές πρακτόρων που περιέχουν περιγραφές των υπηρεσιών
και οντολογίες καθώς και σενάρια εργασίας. Από τις εφαρμογές
αυτές ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία παρουσιάζει η
εφαρμογή του προσωπικού βοηθού ταξιδιών(Personal Travel
Assistance) 66 που παρέχει εξατομικευμένη αυτόματη πρόσβαση σε
ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν τον
προσωπικό βοηθό (Personal Assistant) 67

που κανονίζει τα

ραντεβού του χρήστη, η παροχή και διαχείριση δικτύου (Network
Management and Provisioning) 68 για την αυτόματη δημιουργία
66

Πρότυπο με στοιχεία (FIPA00080)

67

Πρότυπο με στοιχεία (FIPA00083)

68

Πρότυπο με στοιχεία (FIPA00082)

___________________________________________________________________

183

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

δυναμικών ιδεατών δικτύων, και η μετάδοση οπτικοακουστικού
υλικού (Audio Visual Broadcasting) 69 για την διαπραγμάτευση και
ανάκτηση

οπτικοακουστικής

πληροφορίας

σε

ψηφιακές

πλατφόρμες.
•

Αφηρημένη αρχιτεκτονική. Σκοπός του προτύπου αυτού 70 η
παροχή λειτουργικότητας σε πολλαπλές πλατφόρμες. Παρέχει
αρχιτεκτονικές αφαιρέσεις και τις συσχετίσεις τους

•

Μεταφορά μηνυμάτων των πρακτόρων. Ασχολείται με την
μετάδοση και την αναπαράσταση των μηνυμάτων των πρακτόρων
κατά

μήκος

των

διαφορετικών

πρωτοκόλλων

μετάδοσης,

συμπεριλαμβανομένων και των ασύρματων δικτύων. Το μήνυμα
αποτελείται από σώμα και διεύθυνση, στην οποία βρίσκονται οι
πληροφορίες δρομολόγησης του.
•

Διαχείριση πρακτόρων. Οι προδιαγραφές της κατηγορίας αυτής
παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο οι πράκτορες της FIPA υπάρχουν
και λειτουργούν. Ιδρύει το λογικό μοντέλο για την δημιουργία,
εγγραφή, τοποθεσία, επικοινωνία, μετανάστευση και απόσυρση
των πρακτόρων.

•

Επικοινωνία

πρακτόρων.

Οι

κατασκευαστές

συστημάτων

πολλαπλών πρακτόρων απαιτούν ειδικές τεχνικές επικοινωνίας για
την δόμηση των αλληλεπιδράσεων στα συστήματά τους. Η FIPA
κατασκεύασε τις προδιαγραφές για την γλώσσα επικοινωνίας, τα
πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης και γλώσσες περιεχομένων. Από τις
υπάρχοντες προδιαγραφές ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές για
την αγγλική και ολλανδική δημοπρασία και το πρωτόκολλο
μεσιτείας. 71
Αρκετές πλατφόρμες FIPA έχουν υλοποιηθεί από διαφορετικές εταιρείες,
και οι παρακάτω είναι διαθέσιμες με ελεύθερο κώδικα για το κοινό.
•

Agent Development Kit (Tryllian)

•

April Agent Platform (Fujitsu Laboratories of America)

•

FIPA-OS (Emorphia)

•

Grasshopper (IKV++)

•

LEAP (EU LEAP Project)

69

Πρότυπο με στοιχεία (FIPA00081)

70

Πρότυπο με στοιχεία (FIPA00001)
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•

JADE (TI Laboratories)

•

Zeus (British Telecommunications)

Νέες υλοποιήσεις της FIPA επιτρέπουν σε πράκτορες να τρέχουν σε
ασύρματες συσκευές όπως PDAs. Οι νέες κατευθύνσεις της FIPA
περιλαμβάνουν προδιαγραφές στον χώρο των πεδίων, της ασφάλειας, του
καθορισμού

νέων

οντολογιών

και

των

διαπραγματεύσεων

μεταξύ

πρακτόρων.

14.2

Agentcities

Τα Agentcities είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία σχεδιασμένη για την
πραγμάτωση των εμπορικών και ερευνητικών δυνατοτήτων εφαρμογών
βάσει πρακτόρων. Ο αντικειμενικός στόχος είναι η κατασκευή ενός
παγκοσμίου ανοιχτού δικτύου πλατφόρμων που φιλοξενούν διάφορες
υπηρεσίες που βασίζονται στους πράκτορες. Οι υπηρεσίες εν τέλει που θα
προσφέρονται θα είναι δυναμικές και αυτόνομες προωθώντας τους σκοπούς
των χρηστών και των επιχειρήσεων. Ο δικτυακός τόπος των Agentcities
βρίσκεται

www.agentcities.org.

Περιλαμβάνει

πληροφορίες

για

τους

σκοπούς του δικτύου και τα project που εκτελούνται.
Η

πρωτοβουλία

χτίζεται

πάνω

σε

καινοτομικές

τεχνολογίες

συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας πρακτόρων με βάση πάντα τα
πρότυπα της FIPA, τεχνολογίες Semantic Web, υπηρεσίες ανακάλυψης
UDDI,

πρότυπα

eBusiness

και

Grid

Computing.

Οι

εφαρμογές

περιλαμβάνουν τουριστικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων σε πρώτη φάση, και
στη συνέχεια αναμένεται να δοθεί μεγαλύτερη βάση και στο ηλεκτρονικό
εμπόριο.
Η αρχική ιδέα υποστηρίχτηκε από τις εταιρείες British Telecom, Comtec,
EPFL, Fujitsu Labs of America, Motorola Labs Paris, Nortel Networks. Στην
συνέχεια και άλλα μέλη του οργανισμού FIPA έδειξαν ενδιαφέρον. Την
τρέχουσα στιγμή υπάρχουν πάνω από 100 οργανισμούς που ασχολούνται
με κάποιο τρόπο με την πρωτοβουλία και πάνω από 12 project που
εκτελούνται.
Αυτή την στιγμή στο δίκτυο των Agentcities υπάρχουν τρεις κύριες
δραστηριότητες:

71

Πρότυπα με στοιχεία (FIPA00031), (FIPA00032) και (FIPA00033) αντίστοιχα
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Τεχνικές προσπάθειες. Αφορούν την εκκίνηση και τον έλεγχο
πλατφόρμων που υλοποιείται από το δίκτυο πρακτόρων.

•

Συζήτηση. Η συζήτηση γίνεται μέσω της λίστας των Agentcities
discussion@agentcities.org. Συμμετοχή στη λίστα μπορεί να
αποκτήσει

κάποιος

στη

διεύθυνση

http://srv01.lausanne.agentcities.net/dotorg/listinfo/discussion.
•

Ένας

μεγάλος

Λεπτομέρειες

αριθμός
για

τα

καινοτομικών
project

project

βρίσκονται

παγκοσμίως.

στη

διεύθυνση

http://www.agentcities.org/Main/project_progress.html .
Στις 30 Οκτωβρίου ξεκίνησε την λειτουργία του το ερευνητικό δίκτυο των
πρακτόρων σε 14 τοποθεσίες παγκοσμίως. Το δίκτυο είναι βασισμένο σε
πλατφόρμες που υλοποιούν τα πρότυπα πρακτόρων του οργανισμού FIPA
και αποτελεί το πρώτο ανοιχτό δίκτυο προτυποποιημένων συστημάτων
πρακτόρων. Η εφαρμογή του έγινε από τους 14 εταίρους του project
Agentcities.RTD στα πλαίσια του πέμπτου πλαισίου IST της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν τους πράκτορες λογισμικού υπάρχουν στο
παράρτημα Β.
Οι πρώτες δοκιμαστικές υπηρεσίες στο δίκτυο θα προσφέρονται στις
αρχές του 2002. Προς το παρόν λειτουργεί μόνο ένας απλός πράκτορας
που παρακολουθεί την λειτουργία του δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες
στον δικτυακό τόπο του δικτύου http://www.agentcities.net/.
Οι λεπτομέρειες των project που αφορούν την δημιουργία των Agentcities
βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.cordis.lu/ist και είναι οι παρακάτω:
Λεπτομέρειες Project

AGENTCITIES.NET

Project Reference: IST-1999-28384

Contract Type: Thematic network contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2001-11-01

Ημερομηνία τέλους: 2003-04-30

Διάρκεια : 18 μήνες

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Motorola S.A.

FRANCE

Universitat Politecnica de Catalunya

SPAIN

Ecole

Polytechnique

Federale

Lausanne
British Telecommunications Plc

Λεπτομέρειες Project

de

SWITZERLAND
UNITED KINGDOM

AGENTCITIES.RDT
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Project Reference: IST-1999-28385

Contract Type: Thematic network contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2001-07-01

Ημερομηνία τέλους: 2003-06-30

Διάρκεια : 24 μήνες

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Universitat Politecnica de Catalunya

SPAIN

British Telecommunications Plc

UNITED KINGDOM

Popnet Agentscape Ag

GERMANY

Deutsches Forschungszentrum

fuer

Kuenstliche

Intelligenz

Gmbh

GERMANY

Universita degli Studi di Parma

ITALY

Communication Technologies

JAPAN

The Imperial College of Science, Technology and Medicine

UNITED KINGDOM

Aegis

FRANCE

Queen Mary & Westfield College

UNITED KINGDOM

Broadcom Eireann Research Ltd.

IRELAND

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

SWITZERLAND

Fujitsu Laboratories of America, Incorporated

UNITED STATES

ADETTI

-

Associacao

para

Telecomunicacoes e Tecnicas de

14.3

o

Desenvolvimento

das

Informatica

PORTUGAL

AgentLink

Ο οργανισμός AgentLink (Network of Excellence for Agent-Based
Computing)
Ευρωπαϊκής

αποτελεί
Ένωσης

μια
στην

δραστηριότητα
περιοχή

του

των

προγραμμάτων

προγραμματισμού

της
βάσει

πρακτόρων.
Στόχος του οργανισμού είναι η ανταγωνιστικότητα και πρωταγωνιστική
θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον χώρο του προγραμματισμού βάσει
πρακτόρων. Οι ενδιάμεσοι στόχοι του οργανισμού περιλαμβάνουν την
βελτίωση των προτύπων και της συμμετοχής της βιομηχανίας στην
τεχνολογία των πρακτόρων, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης
σχετικά με συστήματα πρακτόρων και

την παροχή ενός ευρωπαϊκού

φόρουμ που θα φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους του χώρου και θα
συζητούνται όλα τα ανωτέρω.
Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας έχει δημιουργηθεί και ένας πλήρης
δικτυακός τόπος με πληθώρα διαθέσιμων πηγών και πληροφορίας, σχετικά
με το πεδίο των πρακτόρων. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη
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προσπάθεια δημιουργία δικτυακού τόπου που συναντήσαμε στην εργασία
αυτή. Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται στην διεύθυνση www.agentlink.org.
Στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί κανείς να βρει τα τελευταία
νέα σχετικά με την πορεία του οργανισμού, πληροφορίες για συνέδρια,
πληθώρα εργασιών διαθέσιμων στο κοινό, λίστα με τα διαθέσιμα λογισμικά
κατασκευής πρακτόρων η οποία ενημερώνεται

συνεχώς. Επιπλέον

παρέχονται πληροφορίες για τρέχοντα project αλλά και για τα μέλη του
οργανισμού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία του οργανισμού να ιδρύσει
ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Groups – SIG) τα οποία
επιτρέπουν τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της
επιστημονικής και βιομηχανικής κοινότητος, πάνω σε ένα συγκεκριμένο
πεδίο.
Στις ομάδες αυτές ανήκει και η AMEC SIG (Agent-Mediated Electronic
Commerce), η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη και χρήση πρακτόρων στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι ενέργειές της περιλαμβάνουν:
•

Την σχεδίαση πρακτόρων για συστήματα δημοπρασιών και
ηλεκτρονικές αγορές.

•

Ηλεκτρονικές αγορές σαν κοινωνίες πρακτόρων

•

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης για πράκτορες

•

Λιανικές πωλήσεις στο διαδίκτυο με μεσολάβηση πρακτόρων

•

Δημιουργία συνασπισμών

•

Πρότυπα πρακτόρων

•

Έμπιστα τρίτα μέρη σε συναλλαγές

•

Αλληλεπιδράσεις

πρακτόρων

με

τη

δημόσια

διοίκηση

στο

διαδίκτυο
Ο δικτυακός τόπος της ομάδας αυτής βρίσκεται στην διεύθυνση:
http://www.iiia.csic.es/AMEC. Ο χρήστης μπορεί να βρει εκεί πληθώρα
εργασιών και papers τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και η
ανάγνωση των οποίων υπήρξε πολύτιμη για την δημιουργία της παρούσης
εργασίας.
Οι λεπτομέρειες του project είναι οι ακόλουθες:
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-1999-29003

Contract Type: Thematic network contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2000-08-01

Ημερομηνία τέλους: 2003-07-31

Διάρκεια : 36 μήνες

Project Status: Εκτελείται
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AgentLand

Ο δικτυακός τόπος AgentLand παρέχει τον μεγαλύτερο και πιο
ενημερωμένο κατάλογο σχετικά με πράκτορες στο διαδίκτυο.
Παρέχει πλήρως ενημερωμένη πληροφορία για κάποιον που θέλει να
μάθει για τους ευφυείς πράκτορες λογισμικού. Παρέχει συνδέσμους σε
δικτυακούς τόπους που φιλοξενούν εφαρμογές πρακτόρων. Ο χρήστης
μπορεί να κατεβάσει κάποιους από τους διαθέσιμους πράκτορες που
φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο.
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15. Το μέλλον
Τα πρώτα συστήματα πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο ήδη
δημιούργησαν νέες αγορές και άρχισαν να μειώνουν τα κόστη συναλλαγών
σε πολλά επιχειρηματικά μοντέλα. Υπάρχει όμως δρόμος έως ότου οι
πράκτορες λογισμικού μεταμορφώσουν τον τρόπο που κάνουν δουλειές οι
επιχειρήσεις. Η αλλαγή αυτή θα επέλθει καθώς η τεχνολογία των
πρακτόρων λογισμικού ωριμάσει ώστε να χειρίζεται κατάλληλα ασαφές
περιεχόμενο,

προσωπικές

προτιμήσεις,

περίπλοκους

στόχους

και

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, αλλά και με την υιοθέτηση προτύπων που θα
καθορίζουν σε παγκόσμια κλίμακα αγαθά και υπηρεσίες, προφίλ χρηστών
και πωλητών, μηχανισμούς πληρωμών κ.α.
Τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι οικονομικές αλλαγές θα έχουν
σημαντική στην χρήση των ευφυών πρακτόρων λογισμικού στο ηλεκτρονικό
εμπόριο στην επόμενη δεκαετία [Sierra 2000]:
•

Κινητές

συσκευές.

Ήδη

η

βιομηχανία

των

υπολογιστών

προσεγγίζει τον καταναλωτή με νέες εξατομικευμένες συσκευές.
Στην νέα δεκαετία ο κόσμος θα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο
κινητές μικρές συσκευές και επομένως το ηλεκτρονικό εμπόριο θα
πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν την τάση. Έτσι οι πράκτορες θα
μας ειδοποιούν όταν είμαστε κοντά σε ένα κατάστημα των
προτιμήσεων μας ή θα εκτελούν εντολές αγορών κατά τη διάρκεια
ενός γεύματος. Η νέα λειτουργικότητα κάνει τη χρήση των
πρακτόρων επιτακτική.
•

Αντίληψη του περιβάλλοντος. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
της τεχνολογίας είναι η ανίχνευση του πλαισίου και του
περιβάλλοντος του ανθρώπου. Η πληροφορία αυτή θα αποτελεί
συμπλήρωμα στο προφίλ του κάθε ανθρώπου. Η γνώση του
περιβάλλοντος

του

χρήστη

αλληλεπίδραση,

μεταξύ

θα

αυτού

και

επιτρέψει
των

ευφυέστερη

πρακτόρων.

Για

παράδειγμα οι συσκευές θα πρέπει να αντιλαμβάνονται αμέσως
που

βρίσκεται

ο

χρήστης,

αλλάζοντας

αυτόματα

και

την

λειτουργικότητα τους. Η γνώση από συμπεριφορές σε διαφορετικά
περιβάλλοντα θα αποτελεί μια θεμελιώδη τεχνική στο μέλλον.
•

Απελευθέρωση

αγορών.

Η

απελευθέρωση

αγορών,

που

συντελείται ήδη σε όλες τις δυτικές οικονομίες, ανοίγει μεγάλες
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δυνατότητες για αλληλεπίδραση μεταξύ νέων παιχτών. Σε πολλές
περιπτώσεις αγορές μονοπωλιακές, έχουν πολλές εταιρείες.
Απαιτούνται νέοι μηχανισμοί για την εγκαθίδρυση κανόνων
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Σε πολλές από αυτές τις αγορές,
όπως

οι

τηλεπικοινωνίες

και

οι

αγορές

ενέργειας,

τα

χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων που καταγράφηκαν στην
παρούσα εργασία εφαρμόζονται πλήρως. Πολλές αγορές θα
επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ πρακτόρων στο κοντινό
μέλλον.
•

Εξαφάνιση

του

υπολογιστή.

Η

αναγνώριση

φωνής

και

συναισθημάτων καθώς και άλλοι μηχανισμοί θα είναι θεμελιώδεις
για την βελτίωση των υπολογιστικών συσκευών της επόμενης
γενιάς. Αυτές οι δυνατότητες αίσθησης, θα τοποθετηθούν σε μια
υπολογιστική δομή διαρκώς και πιο κατανεμημένη. Η χρήση
σπιτιών πλήρως δικτυωμένων και η δυνατότητα απόκτησης
φτηνών υπολογιστικών συσκευών ανοίγουν ένα νέο κόσμο
δυνητικών εφαρμογών για το ηλεκτρονικό εμπόριο με βάση τους
πράκτορες λογισμικού. Παραδείγματος χάριν

συσκευές θα

συνδέουν το ψυγείο με το τοπικό σουπερμάρκετ, εκτελώντας
αυτόματα αγορές όταν τα αποθέματα τροφών τελειώνουν.
Η νέα γενιά πρακτόρων που θα ενσωματώσει την μελλοντική τεχνολογική
πρόοδο θα διαμορφώσει τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων,
οδηγώντας σε μείωση κόστους συναλλαγών σε κάθε βαθμίδα της αλυσίδας
παραγωγής. Νέοι τύποι συναλλαγών θα δημιουργηθούν με τη μορφή
δυναμικών σχέσεων και αγορές θα αγγίξουν τα όρια αποτελεσματικότητάς
τους.
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Δημοφιλείς Εφαρμογές

Το project Kasbah
Το Kasbah 72 του MIT Media Lab ήταν ένα on-line multi-agent

σύστημα συναλλαγής [Guttman 1998]. Ένας χρήστης που ήθέλε να
αγοράσει ή να πουλήσει ένα αγαθό κατασκεύαζε έναν agent, του έδίνε
κάποιες στρατηγικές κατεύθυνσης και τον έστελνε σε μια κεντρική αγορά
από

agents.

Αυτοί

έψαχναν

πιθανούς

αγοραστές

ή

πωλητές

και

διαπραγματεύονταν μαζί τους εκ μέρους των κατόχων τους. Σκοπός του
κάθε πράκτορα είναι να πραγματοποιήσει μια αποδεκτή συμφωνία, που
φυσικά θα υπόκειται σε μια σειρά περιορισμών που έχουν καθοριστεί από
τον χρήστη όπως επιθυμητή τιμή, μέγιστη ή ελάχιστη αποδεκτή τιμή και
ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η σειρά των χαρακτηριστικών που
καθορίζονται από τον χρήστη.

Εικόνα : Καθορισμός των χαρακτηριστικών του προϊόντος στο Kasbah
Οι πράκτορες στο Kasbah δρουν αυτόνομα από τη στιγμή που
ενεργοποιούνται στην αγορά. Διαπραγματεύονται και έχουν την ικανότητα
να παίρνουν αποφάσεις χωρίς την μεσολάβηση των αγοραστών [Moukas
1998]. Ο αγοραστής δεν έχει τον τελικό έλεγχο της συμπεριφοράς του
πράκτορα, απλά θέτει κάποιες παραμέτρους για να καθοδηγήσει τον
πράκτορα στην προσπάθεια του να πουλήσει ένα προιόν. Οι παράμετροι
περιελάμβαναν :

72

Η αρχική διεύθυνση του project

βρισκόταν στον δικτυακό τόπο

http://ecommerce.media.mit.edu/Kasbah
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Την επιθυμητή ημερομηνία. Καθοριζόταν δηλαδή μια προθεσμία
μέχρι την οποία έπρεπε να πωληθεί το προιόν

•

Την επιθυμητή τιμή

•

Την χαμηλότερη αποδεκτή τιμή. Η χαμηλότερη τιμή στην οποία θα
μπορούσαν να πουλήσουν τα προιόντα τους οι αγοραστές

Η διαπραγμάτευση των πρακτόρων γίνεται μέσα στην αγορά του Kasbah.
Η δουλειά της αγοράς είναι να διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις των
πρακτόρων. Η αγορά εξασφαλίζει ότι όλοι οι πράκτορες μιλούν την ίδια
γλώσσα και φροντίζει να ταιριάζει τους πράκτορες που πωλούν και
αγοράζουν τα ίδια προιόντα. Όταν ένα πράκτορας αγορών δημιουργείται η
αγορά τον ρωτά για το αντικείμενο που θέλει να πουλήσει και τον
ενημερώνει για όλους τους πιθανούς αγοραστές που ενδιαφέρονται γι αυτό
το αντικείμενο. Αντίστοιχα λειτουργεί η αγορά και για τους αγοραστές.
Επιπλέον η αγορά ενημερώνει τους πράκτορες για την αναχώρηση ή άφιξη
στην αγορά πρακτόρων.
Η διαπραγμάτευση στο Kasbah είναι ευθύς. Αφού ταιριάξουν οι
πράκτορες που πωλούν μαζί μ' αυτούς που αγοράζουν, η μόνη ενέργεια του
πρωτοκόλλου

διαπραγμάτευσης

γίνεται

από

τους

πράκτορες

που

αγοράζουν οι οποίοι κάνουν την προσφορά τους στους πράκτορες που
πωλούν χωρίς κανένα περιορισμό στον χρόνο ή στην τιμή. Οι πράκτορες
που πωλούν απαντούν με ένα "ναι" ή ένα "όχι" [Maes 1996].
Δεδομένου αυτού του πρωτοκόλλου, το Kasbah προσφέρει στους
αγοραστές μία από τις τρεις "στρατηγικές": anxious ( αγχοτική ), cool-headed
( ήρεμη ), frugal (οικονομική-λιτή ) που αντιστοιχούν στην γραμμική,
τετραγωνική και εκθετική συνάρτηση αντίστοιχα για την αύξηση της
προσφοράς-χτυπήματος του προϊόντος σε συνάρτηση με το χρόνο.
Σε κάθε γύρο της διαπραγμάτευσης ο πράκτορας αρχικά υπολόγιζε την
νέα

επιθυμητή

τιμή

με

βάση

την

στρατηγική

του.

Στη

συνέχεια

επικοινωνούσε με όλους τους πράκτορες της αγοράς και έπαιρνε τις
προσφορές τους. Με εκείνον τον πράκτορα που ικανοποιούσε περισσότερο
την προσφορά του διαπραγματεύονταν. Αν η διαπραγμάτευση δεν είχε
επιτυχία η διαδικασία επαναλαμβανόταν.
Αυτή η απλότητα της διαπραγμάτευσης επιτρέπει στους χρήστες
διαισθητικά να καταλάβουν τι κάνουν οι πράκτορες τους στην αγορά. Αυτό
ήταν πολύ σημαντικό για την αποδοχή από τους χρήστες όπως
διαπιστώθηκε σ' ένα πείραμα που έγινε στο Media Lab του MIT. Σ' ένα άλλο
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μεγαλύτερο πείραμα του ίδιου πανεπιστημίου οι φοιτητές μπορούσαν να
συναλλάσσουν βιβλία και μουσική.
Επίσης, το σύστημα Kasbah είχε ενσωματωμένο ένα μηχανισμό
εμπιστοσύνης και φήμης που ονομάζεται "Better Business Bureau". Μετά
την συναλλαγή, και οι δυο συμμετέχοντες μπορούσαν να αξιολογήσουν
πόσο καλά ο άλλος διαχειρίστηκε το δικό του μέρος της συμφωνίας ( π.χ. η
καλή κατάσταση του προϊόντος, η ολοκλήρωση της συναλλαγής κ.α ). Οι
πράκτορες Kasbah αθροίζουν αυτές τις αξιολογήσεις και έτσι μπορούν να
καθορίσουν αν θα διαπραγματευτούν με agents που οι ιδιοκτήτες τους έχουν
χαμηλότερη φήμη απ' αυτή που έχει καθορίσει ως αποδεκτή ο χρήστης
τους.
Από τεχνολογικής απόψεως το Kasbah υλοποιήθηκε σε CLOS με χρήση
της Harlequin Lisp. Η γλώσσα CLOS είναι αντικειμενοστραφής επομένως τα
πάντα στο Kasbah είναι αντικείμενα, η αγορά, οι πράκτορες, οι περιγραφές
των προϊόντων κ.α. Η γλώσσα επικοινωνίας βασίζεται σε διάφορες
μεθόδους που έχουν ορισμένες στα αντικείμενα τους οι πράκτορες και τις
οποίες τις καλούν [Maes 1996].

2.

Το project Tete-a-Tete
Το

project

Tete-a-Tete

προσέφερε

μια

μοναδική

προσέγγιση

διαπραγμάτευσης στο λιανικό εμπόριο. Αντίθετα με άλλα on-line συστήματα
διαπραγμάτευσης τα οποία διαπραγματεύονται μόνο πάνω στην τιμή, οι
πράκτορες του Tete-a-Tete

διαπραγματεύονται επιπλέον και για άλλους

πολλαπλούς όρους συναλλαγής όπως εγγυήσεις, χρόνοι παράδοσης,
συμβόλαια

υπηρεσιών,

πολιτικές

επιστροφής,

περιπτώσεις

δανείων,

υπηρεσίες δώρων και άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες εμπορίου. Όπως ο
Kasbah, χρησιμοποιεί την αμφίπλευρη διαπραγμάτευση αλλά με όχι τόσο
απλές συναρτήσεις. Οι πράκτορες του Tete-a-Tete

που αγοράζουν

ακολουθούν ένα επιχειρηματικό στυλ διαπραγμάτευσης με τους πράκτορες
που πωλούν και χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις των περιορισμών των
προϊόντων των δύο προηγούμενων σταδίων [Guttman 1998].
Για παράδειγμα, ένας πράκτορας

που αγοράζει μπορεί να λάβει

προτάσεις από πολλούς πράκτορες που πωλούν. Κάθε μια πρόταση
καθορίζει ακριβώς την προσφορά του προϊόντος δηλαδή το προϊόν, την τιμή
του και κάποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον
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έμπορο. Ο πράκτορας που αγοράζει αξιολογεί και κατατάσσει τις προτάσεις
ανάλογα με το πόσο εξυπηρετούν τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη του. Αν ο
αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος μ' αυτές τις προτάσεις μπορεί να κάνει
κριτική σε ένα ή περισσότερα σημεία. Ο πράκτορας τότε του αγοραστή κάνει
γνωστές αυτές τις αλλαγές των προτιμήσεων στους πράκτορες των
πωλητών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να δώσουν καινούργιες
προσφορές του προϊόντος ως απάντηση. Το

Tete-a-Tete υπολογίζει τα

χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του εμπόρου ισότιμα σ'
όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για να βοηθήσει τον αγοραστή να
αποφασίσει ταυτόχρονα τι θα αγοράσει και από ποιόν. Στην ουσία, το Tetea-Tete ενώνει και τα τρία στάδια της μεσιτείας προϊόντος, εμπόρου και
διαπραγμάτευσης του μοντέλου αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράθυρο από την συναλλαγή με τον
Tete-a-Tete.

Εικόνα : Παράθυρο αλληλεπίδρασης με τον Tete-a-Tete
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Το project PDA@shop
Η πρώτη εφαρμογή πρακτόρων που επιχείρησε να ολοκληρώσει τις

ηλεκτρονικές με τις φυσικές αγορές, προς όφελος του αγοραστή, ήταν ένα
σύστημα πολλών πρακτόρων αγοράς, το PDA@shop.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PDA@shop, όταν κοιτάζει για
ένα προιόν σε κάποιο μαγαζί ή ακόμα όταν περιπλανείται στο διαδίκτυο, για
να πάρει πληροφορίες για το προιόν και την εταιρεία που το παράγει καθώς
και εναλλακτικές εταιρείες διαθέσιμες στην αγορά και τα δικά τους προιόντα
αντίστοιχα. Έτσι ο χρήστης αυξάνει τις επιλογές του και μπορεί να επιλέξει
ανάμεσα στις τιμές που παρέχονται στην φυσική αγορά και σε αυτές της
ηλεκτρονικής.
Το σύστημα χρησιμοποιούσε ένα εμπορικό προσωπικό ψηφιακό βοηθό
(Personal Digital Assistand), συγκεκριμένα το PalmPilot της εταιρείας US
Robotics, για να επικοινωνήσει με τον εξυπηρετητή Kasbah (ο οποίος
περιγράφτηκε παραπάνω), για να ξεκινήσει η αναζήτηση για τύπους
προϊόντων, τα ονόματα και τις τιμές τους, καθώς και για ονόματα εταιρειών
και την φήμη τους. Ο χρήστης λοιπόν επικοινωνεί, μέσω ασυνεχούς
ασύρματης επικοινωνίας, με τον εξυπηρετητή Kasbah και δημιουργεί έναν
πράκτορα, θέτοντας μέσω του PDA, αρκετές παραμέτρους τις οποίες
χρησιμοποιεί ο πράκτορας όταν διαπραγματεύεται με άλλους πράκτορες
πωλήσεων.
Το

σύστημα

ερωτήσεις

για

εκτελούσε
πράκτορες

δύο

βασικές

εύρεσης

λειτουργίες.

Επεξεργαζόταν

συγκεκριμένων

προϊόντων,

παρακολουθώντας τις συνθήκες της αγοράς και ενημερώνοντας τον χρήστη
όταν υπήρχε προιόν διαθέσιμο που τον ικανοποιούσε. Ο χρήστης μπορούσε
να δημιουργήσει και πράκτορες αγορών που διαπραγματεύονταν με
δυνητικούς πωλητές και τον ενημέρωναν σε τακτά χρονικά διαστήματα για
τις ενέργειές τους.
Αρχιτεκτονική
Το σύστημα PDA@Shop αποτελείται από τρία δικτυωμένα τμήματα : τον
εξυπηρετητή Kasbah όπου η αγορά τρέχει και οι πράκτορες συναντιούνται
και διαπραγματεύονται, τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
λειτουργεί σαν μεταφραστής και δρομολογητής των μηνυμάτων μεταξύ του
εξυπηρετητή Kasbah και του PDA, και το PDA που ουσιαστικά είναι η
διεπιφάνεια

του

όλου

συστήματος.

Ο

εξυπηρετητής

Kasbah

ήταν

υλοποιημένος σε Java 1.1 και χρησιμοποιούσε βάση δεδομένων για την
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αποθήκευση των πρακτόρων στο σύστημα. Ο εξυπηρετητής ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου έκανε χρήση Perl script για να μεταφράσει τα email που
λαμβάνονταν από το PDA και τα μετέδιδε στον εξυπηρετητή Kasbah.
Στην αγορά υπήρχαν οι πράκτορες αγορών και πωλήσεων, έχοντας την
μορφή που περιγράψαμε στο project Kasbah, με μερικές παραπάνω
παραμέτρους. Υπήρχαν επίσης και πράκτορες εύρεσης προϊόντων που
ανέφεραν στους ιδιοκτήτες τους την διαθεσιμότητα ή την ζήτηση των
προϊόντων και την τρέχουσα καλύτερη τιμή, χωρίς να διαπραγματεύονται με
άλλους πράκτορες.
Ο αγοραστής είχε την δυνατότητα να δημιουργήσει συγκριτικούς
πράκτορες αγορών, να εξετάσει την κατάσταση ήδη υπαρχόντων, να δει τα
αποτελέσματα ήδη υπαρχόντων και να καταστρέψει όσους από αυτούς δεν
χρειαζόταν. Η δημιουργία των πρακτόρων γίνονταν μέσω ειδικής φόρμας
στην διεπιφάνεια του PDA. Στη συνέχεια το PDA απέστελλε email στον
εξυπηρετητή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

4.

Το project Impulse
Το project Impulse αποτελεί την τρέχουσα προσπάθεια του MIT Media

Lab να ενσωματώσει τους πράκτορες σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
που λειτουργούν σε ασύρματες κινητές συσκευές. Το σύστημα κάνει χρήση
πρακτόρων που πωλούν και αγοράζουν αναπαριστώντας αγοραστές και
επιχειρήσεις αντίστοιχα και οποίοι διαπραγματεύονται τους όρους της
συναλλαγής.
Ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός μπορεί να βοηθήσει στην σύγκριση
των αγορών στο σημείο της συναλλαγής, βρίσκοντας πληροφορίες για το
προιόν και εναλλακτικά προιόντα

Με αυτά τα δεδομένα ο καταναλωτής

μπορεί να κατευθύνει το PDA να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το
φυσικό και άλλα μαγαζιά. Σε κάθε στιγμή ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει
τα προιόντα που επιθυμεί με τις προτιμήσεις του πάνω στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους (τιμή, ευπιστία εμπόρου, εγγύηση κ.α.). Καθώς ο
καταναλωτής επισκέπτεται επιχειρήσεις, μαγαζιά και πολυκαταστήματα το
PDA ξεκινά με τους κοντινούς εμπόρους διαπραγματεύσεις για τα επιθυμητά
προιόντα, ειδοποιώντας τον αγοραστή εάν υπάρξει συμφωνία. Την ίδια
στιγμή και οι πράκτορες των επιχειρήσεων διαπραγματεύονται την πώληση
των προϊόντων τους με τις παραμέτρους που έχει θέσει ο χρήστης. Οι
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έμποροι μέσω της διαπραγμάτευσης μπορούν να βγάλουν χρήσιμα
συμπεράσματα για την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.
Για να λειτουργήσει το όλο σύστημα απαιτείται και η διάθεση των
εμπόρων να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν την τεχνολογία αυτή,
αποκτώντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
InShop
Το project InShop είναι μια πρώτη εφαρμογή του σεναρίου του Impulse,
κατασκευασμένο για να βοηθήσει στην αγορά τροφίμων. Αποτελείται από
πολλές εφαρμογές που τρέχουν σε διάφορους τύπους ασύρματων
συσκευών. Στο σενάριο του InShop καθώς ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια
ασύρματη συσκευή για να εξετάζει προιόντα σε ένα σουπερμάρκετ
πράκτορες δουλεύουν στο παρασκήνιο για να βοηθήσουν τον χρήστη με
προτάσεις.
Οι πράκτορες στο InShop κάνουν χρήση της προϊστορίας των αγορών
του χρήστη και παρατηρώντας ποια αντικείμενα ο χρήστης εξετάζει και
τοποθετεί στο καλάθι αγορών, παρέχει εκείνη την στιγμή πληροφορίες για το
αντικείμενο καθώς και προτάσεις συνταγών και κουπονιών.
Η εφαρμογή είναι κατασκευασμένη με μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική
πρακτόρων που καλείται Hive 73. Η Hive επιτρέπει σε πράκτορες να
υπάρχουν και να επικοινωνούν σε ασύρματες συσκευές, βάσεις δεδομένων
και προσωπικούς υπολογιστές.
Οι τρεις κύριοι πράκτορες που χρησιμοποιούνται είναι:
•

Ο πράκτορας που βρίσκει κουπόνια. Όταν μπαίνει στο μαγαζί ο
χρήστης

με

βάση

τα

αντικείμενα

που

αγοράζει

συλλέγει

ηλεκτρονικά κουπόνια αγορών που αποθηκεύονται στην συσκευή
του
•

Ο πράκτορας που προτείνει προιόντα. Ο πράκτορας αυτός κατά
την περιήγηση στο μαγαζί προτείνει στον χρήστη νέα προιόντα
που θα μπορούσε να αγοράσει

•

Ο πράκτορας που προτείνει συνταγές. Όταν εξετάζει ένα προιόν ο
πράκτορας

παρέχει

στο

χρήστη

μια

λίστα

προτεινόμενων

συνταγών με βάση το προφίλ του χρήστη και αντικείμενα που
υπάρχουν στο καλάθι αγορών.

73

http://www.hivecell.net
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Εικόνα : Η διεπιφάνεια της εφαρμογής που βλέπει ο χρήστης. Η
εφαρμογή είναι κατασκευασμένη σε Java και βρίσκεται στο λειτουργικό
σύστημα Windows CE για συσκευές palmtop.

5.

Το project CASBA
Το project CASBA 74 υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ESPRIT

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, . Έχει σαν στόχο την παροχή μιας ευέλικτης
ηλεκτρονικής

αγοράς,

υποστηρίζοντας

πολύπλοκους

τρόπους

αγοραπωλησίας προϊόντων όπως δημοπρασίες και διαπραγματεύσεις. Η
τεχνολογία των ευφυών πρακτόρων χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια της
αγοραστικής εμπειρίας μέσα στο σύστημα [Vetter 2000].
Το σημαντικό στο project αυτό είναι ότι έχει και τη συμμετοχή και δυο
ελληνικών εταιρειών της Compulink 75 και της Exodus 76.
Το κύριο χαρακτηριστικό του CASBA είναι ότι υποστηρίζει και τα έξι
στάδια του ΑΣΚ.
Το στάδιο αναγνώρισης ανάγκης υποστηρίζεται με χαρακτηριστικά
ειδοποίησης και διαφήμισης κρατώντας τον πελάτη ενήμερο για νέα

74

Ο δικτυακός τόπος του συστήματος είναι: http://www.casba-market.org

75

www.compulink.gr

76

www.exodus.gr

___________________________________________________________________

199

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

διαθέσιμα προιόντα και αγαθά στην αγορά και σε δημοπρασίες, ανάλογα και
με το προφίλ του αγοραστή.
Η μεσιτεία προϊόντος επιτυγχάνεται με το ταίριασμα των προτιμήσεων
των αγοραστών με διαθέσιμα προιόντα, τα οποία προσφέρονται από τους
πράκτορες.
Το στάδιο της μεσιτείας εμπόρου κάνει χρήση της κεντρικής βάσης
δεδομένων στην οποία εγγράφονται οι πράκτορες. Κάθε αίτηση για αγορά
προϊόντος συνταιριάζεται με πράκτορες πωλήσεων που πουλάν το προιόν
αυτό.
Το στάδιο διαπραγμάτευσης περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της
παρούσης εργασίας.
Το στάδιο της αγοράς και παράδοσης υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά
συστήματα πληρωμής. Η πραγματική παράδοση του προϊόντος είναι δυνατή
μόνο αν το προιόν είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
Τέλος το στάδιο της αποτίμησης και ελέγχου υποστηρίζεται με την
προσθήκη μηχανισμού ανάδραση, μέσω του οποίου οι χρήστες δίνουν
πληροφορίες για τις συναλλαγές στην αγορά.
Αρχιτεκτονική
Το CASBA έχει ανοιχτή κατανεμημένη αρχιτεκτονική, κάνοντας χρήσης
των τεχνολογιών CORBA, Java και JavaScript. Διαθέτει εξυπηρετητές
πληρωμών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι τελευταίοι ειδοποιούν τους
χρήστες σχετικά με νέα προιόντα στην αγορά. Επιπλέον ειδοποιήσεις στους
χρήστες μπορούν να στέλνονται και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων αν δεν
κάνουν τακτική χρήση της εφαρμογής.
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή του CASBA με δυο
τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω του παγκοσμίου ιστού, με χρήση Javaapplets και διεπιφάνειες HTML/JavaScript. Υπάρχει όμως και η ξεχωριστή
εφαρμογή στην οποία ο χρήστης έχει περισσότερες δυνατότητες και είναι
κατασκευασμένη με JAVA και CORBA.
Κάθε χρήστης στο σύστημα αντιστοιχείται στην δικιά του βάση
δεδομένων όπου ορίζει τα προιόντα του και οι πράκτορες συνδέονται με την
βάση κάνοντας χρήση XML κανόνων στο ενδιάμεσο. Η XML χρησιμοποιείται
για την μετατροπή της δομής των δεδομένων των χρηστών στην εσωτερική
οντολογία του συστήματος.
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Εικόνα : Η αρχιτεκτονική του συστήματος CASBA.
Η πρώτη υλοποίηση του συστήματος περιελάμβανε τη σχεδίαση του
εξυπηρετητή του συστήματος και τριών applets. Από αυτά το applet
δημοπρασίας

διαχειριζόταν

αεροπορικά

εισιτήρια.

Το

applet

διαπραγμάτευσης φτιάχτηκε για να δείξει τις προδιαγραφές των προσφορών
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με τη χρήση πολύπλοκων
οντολογιών. Τέλος το applet διαχείρισης χειριζόταν θέματα διαχείρισης στον
εξυπηρετητή του CASBA, όπως την πληροφορίας των χρηστών, τις
διαθέσιμες αγορές, τους υπάρχοντες πράκτορες κ.α.
Την περίοδο αυτή τέσσερις πιλοτικές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί σε
διάφορα επιχειρηματικά πεδία παρέχοντας συγκεκριμένες ηλεκτρονικές
αγορές στο διαδίκτυο. Οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται στο στάδιο της
αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι αυτό δε στάθηκε δυνατό να
βρεθούν στα πλαίσια της εργασίας αυτής κάποια demo εφαρμογών.

6.

Το project MAGMA
Το MAGMA ( Minnesota Agent Marketplace Architecture ) υπήρξε ένα

πρότυπο ενός συστήματος εικονικής αγοράς που βασιζόταν στους
πράκτορες [Gini]. Ίσως υπήρξε το πρώτο σύστημα ηλεκτρονικής αγοράς με
πράκτορες. Η τελική έκδοση του MAGMA ήταν σχεδιασμένη να δουλεύει με
ηλεκτρονικά αγαθά που μπορούν εύκολα να μεταφερθούν μέσω του
διαδικτύου. Οι υπηρεσίες προσφέρονται από ένα ανοιχτό στάνταρ
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μηνυμάτων API , το οποίο επιτρέπει την χρησιμοποίηση ετερογενούς
ομάδας πρακτόρων, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα και τη γλώσσα.
Αρχιτεκτονική
Η τελική υλοποίηση του συστήματος MAGMA περιλαμβάνει έναν
Relay Server που είναι γραμμένος σε Allegro Common Lisp, και μια ομάδα
από πράκτορες γραμμένους σε Java που ενεργούν σ' όλο τον παγκόσμιο
ιστό. Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται οι Trader Agents ( έμποροι agents
), ένας Advertising Server (εξυπηρετητής διαφήμισης ) και μια Bank (
τράπεζα ).
Οι έμποροι πράκτορες διεξάγουν όλη την δουλειά στο σύστημα, είναι
υπεύθυνοι για την αγοροπωλησία αγαθών και την διαπραγμάτευση της
τιμής.

Ο

εξυπηρετητής

διαφήμισης

προσφέρει

κλασικές

υπηρεσίες

διαφήμισης που περιλαμβάνουν έρευνα και ανάκτηση των διαφημίσεων ανά
κατηγορία. Η τράπεζα προσφέρει μια σειρά από βασικές τραπεζικές
υπηρεσίες όπως έλεγχος λογαριασμών, πίστωσης και ηλεκτρονικών
μετρητών. Όλοι οι πράκτορες είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι και επικοινωνούν
μεταξύ τους μέσω σύνδεσης socket ( διακόπτη ). Για να διευκολυνθεί η
επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων, δημιουργήθηκε ένας Relay Server ο
οποίος διατηρεί όλες τις συνδέσεις διακοπτών και δρομολογεί τα μηνύματα
μεταξύ των πρακτόρων με βάση το μοναδικό όνομα που έχει ο καθένας. Ο
Relay Server λειτουργεί δηλαδή σαν ένα κεντρικό hub για την επικοινωνία
των πρακτόρων. Η αρχιτεκτονική του συστήματος MAGMA φαίνεται στην
Εικόνα 6.

Εικόνα : Η αρχιτεκτονική των πρακτόρων στο σύστημα MAGMA
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Παρόλο που στο σύστημα όλοι οι πράκτορες έχουν παρόμοια
στρώματα επικοινωνίας και όλοι είναι γραμμένοι στην ίδια γλώσσα,

το

σύστημα MAGMA είναι έτσι σχεδιασμένο που μπορεί να επιτρέψει την
ανεξαρτησία των πρακτόρων ως προς την γλώσσα και την πλατφόρμα.
Επίσης, όλοι οι πράκτορες μπορούν να μετασκευαστούν με την υποστήριξη
της SQL χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο JDBC ( Java Data Base
Connectivity ). Αυτό θα βοηθήσει τους πράκτορες να αλληλεπιδρούν με
υπάρχουσες σχεσιακές βάσεις δεδομένων που περιέχουν καταλόγους
απογραφής όπώς επίσης και με τραπεζικούς και εικονικούς καταλόγους
βάσεων δεδομένων.
Ο εξυπηρετητής διαφήμισης
Ο εξυπηρετητής διαφήμισης υλοποιεί τις κλασικές διαδικασίες που
αφορούν την διαφήμιση αλληλεπιδρώντας με μία βάση δεδομένων που
περιέχει τις διαφημίσεις. Ο εξυπηρετητής διαφήμισης χρησιμοποιεί μια απλή
βάση δεδομένων ταξινομημένη ανά κατηγορία και μια συμπαγή και ικανή
μηχανή αναζήτησης. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει διαφημίσεις που
περιέχουν λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση, μια μικρή περιγραφή του προϊόντος,
τιμή και ένα URL σύνδεσμο που οδηγεί σε μια σελίδα με επιπλέον
πληροφορία για τον αγοραστή.
Η τράπεζα
Στο τραπεζικό σύστημα του MAGMA, όταν ένας πράκτορας
χρειάζεται να πληρώσει, στέλνει μια αίτηση στην τράπεζα να αποσύρει
κεφάλαιο, και λαμβάνει ένα secure wrapper, που ονομάζεται επιταγή. Πριν
στείλει την επιταγή η τράπεζα, βεβαιώνει ότι υπάρχει επαρκές κεφάλαιο στον
λογαριασμό του πράκτορα . Οι επιταγές μπορούν να γραφτούν στον
συγκεκριμένο πράκτορα ή να είναι ανώνυμες, προσφέροντας κάτι σαν
ανταλλαγή μετρητών. Επίσης, η επιταγή αυτή μπορεί να διαμοιραστεί και σε
μερικές ανώνυμες επιταγές μικρότερης αξίας.
Αφού η τράπεζα παραλάβει την επιταγή, αυτή δρομολογείται σε
εκείνο τον πράκτορα που θα πάρει τα λεφτά και αυτός είτε τα κρατάει είτε
πληρώνει άλλους πράκτορες είτε τα στέλνει στην τράπεζα για να τα βάλει
στον λογαριασμό του. Αφού παραλάβει η τράπεζα μια τέτοια επιταγή,
ελέγχει την εγκυρότητα της και ολοκληρώνει την συναλλαγή μεταφέροντας
χρήματα μεταξύ των λογαριασμών.
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Οι πράκτορες του MAGMA
Ο έμπορος πράκτορας του συστήματος MAGMA αποτελείται από τα
αλληλοσυνδεδεμένα μέρη : το Wallet ( χαρτοφυλάκιο-πορτοφόλι ), το
Inventory (κατάλογο απογραφής ), τον Ad Manager ( διαχειριστής
διαφημίσεων ), και τον Negotiator (διαπραγματευτής). Αυτά φαίνονται στην
Εικόνα 7.

Εικόνα : Η αρχιτεκτονική του πράκτορα εμπόρου
•

Το

χαρτοφυλάκιο-πορτοφόλι

ασχολείται

με

όλους

τους

τραπεζικούς λογαριασμούς, τις επιταγές και γενικώς τέτοιων
λειτουργιών. Προσφέρει αλληλεπίδραση του χρήστη με τις
τραπεζικές υπηρεσίες, αυτοματοποιεί έναν αριθμό από τραπεζικές
λειτουργίες,

όπως

το

άνοιγμα

και

κλείσιμο

λογαριασμών,

απόσυρση χρημάτων, πίστωση και διαμοίραση επιταγών. Ένα
παράδειγμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα : Το χαρτοφυλάκιο-πορτοφόλι του πράκτορα

•

Ο κατάλογος απογραφής έχει να κάνει με όλα τα αγαθά που ο
πράκτορας εμπόρου έχει ή σκοπεύει να πουλήσει. Έτσι, περιέχει
πληροφορία για τα αγαθά και τις URL διευθύνσεις τους. Τα αγαθά
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μπορούν να προστεθούν στο είτε χειρωνακτικά προσθέτονται στην
βάση δεδομένων είτε αγοράζοντας αγαθά από άλλους πράκτορες .

• Ο διαχειριστής διαφημίσεων επιτρέπει στον χρήστη να βάζει
διαφημίσεις μαζί με τον εξυπηρετητή διαφημίσεων για να πουλήσει
αγαθά από τον κατάλογο απογραφής. Επίσης, παρακολουθεί όλες
τις διαφημίσεις που έχουν τοποθετηθεί και επιτρέπει στον χρήστη να
μετακινήσει διαφημίσεις ή να προσθέσει άλλες χειρονακτικά. Ένα
παράδειγμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα : Ο διαχειριστής διαφημίσεων.

Ο

διαπραγματευτής είναι υπεύθυνος για να εξυπηρετήσει στην

ανίχνευση των προϊόντων, όπως επίσης και για την μεσολάβηση στις
διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο πρακτόρων που οδηγούνται χειρονακτικά ή
στην αυτοματοποιημένη ανίχνευση του προϊόντος που θα αγοραστεί και
στην

ολοκλήρωση

διαπραγματευτής

της

συναλλαγής.

χρησιμοποιείται

Στην

κυρίως

χειρονακτική
για

την

μέθοδο
αγορά.

ο
Ο

διαπραγματευτής επιτρέπει στον χρήστη να ψάξει στα αγαθά που
διαφημίζονται στον εξυπηρετητή διαφημίσεων. Περνά την ερώτηση από τον
χρήστη στον εξυπηρετητή διαφημίσεων, και μετά φιλτράρει και παρουσιάζει
το

αποτέλεσμα.

Ο

χρήστης

μπορεί

να

αρχίσει

χειρονακτικά

τις

διαπραγματεύσεις με τον πράκτορα που πουλάει, μπορεί αμέσως να δεχτεί
μια προσφορά ή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα
και τότε να αποφασίσει αν θα ολοκληρώσει την συναλλαγή.
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Το project Fishmarket FM97.6
Το project Fishmarket 77 στην τρέχουσα μορφή του αποτελεί ένα πλαίσιο

για τον πειραματισμό σε σενάρια ανταλλαγών σε δημοπρασίας που
εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των δημοπρασιών της ψαραγοράς. 78 Στα
σενάρια ετερογενείς πράκτορες ανταλλαγής προϊόντων με οποιαδήποτε
πολυπλοκότητα συμμετέχουν σε δημοπρασίες κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες αγοράς και αποτιμάται η συμπεριφορά τους [Rodriguez 1998].
Το προτεινόμενο

πλαίσιο αποτελεί μια πλατφόρμα ελέγχου για

πράκτορες που διαγωνίζονται σε τουρνουά δημοπρασιών, το εργαλείο
FM97.6. Το εργαλείο αυτό είναι βασισμένο κατά πολύ σε έναν ηλεκτρονικό
οίκο δημοπρασιών, υλοποιημένο σε JAVA από τους ίδιους ερευνητές μερικά
χρόνια πριν, το FM96.5.
Το FM96.5 ήταν βασισμένο στην μεταφορά της ψαραγοράς. Μια
ψαραγορά μπορεί να περιγραφεί σαν ένα μέρος όπου πολλές σκηνές
συμβαίνουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη αλλά με κάποια αιτιολογική
συνέχεια. Η κυρίαρχη σκηνή είναι η ίδια η δημοπρασία, όπου ο
πλειστηριαστής βάζει σε δημοπρασία τα προιόντα.. Υπάρχει η σκηνή των
πωλητών όπου μεταφέρουν τα προιόντα και η σκηνή των αγοραστών όπου
εγγράφονται στη δημοπρασία. Τέλος υπάρχουν οι σκηνές όπου γίνεται οι
πληρωμές των προϊόντων [Noriega 1997].
Το FM96.5 μιμούνταν τη παραπάνω διαδικασία, αφού σε αυτό
συνυπήρχαν

πολλές

ταυτόχρονες

σκηνές

που

διαχειρίζονταν

από

ενδιάμεσους πράκτορες. Έτσι όλες οι παραπάνω σκηνές αναπαριστάνονταν
στο σύστημα από πράκτορες και οι πράκτορες αγοραστών και πωλητών
έπρεπε να επικοινωνούν με αυτούς τους ενδιάμεσους πράκτορες. Οι
πράκτορες μπορούσαν να ανταλλάσσουν αγαθά όσο συμβάδιζαν με τις
προδιαγραφές του συστήματος που ήταν [Rodriguez 1997]:
•

Οντολογικού και επικοινωνιακού περιεχομένου. Καθόριζαν τους
τύπους των αγαθών που ανταλλάσσονταν, τα χαρακτηριστικά τους
και τον τύπο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονταν.

•

Κοινωνικού περιεχομένου. Καθόριζαν τον τρόπο επικοινωνίας των
συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική αγορά. Μεταξύ αυτών των

77

Ο δικτυακός τόπος του project είναι:

http://www.iiia.csic.es/Projects/fishmarket/newindex.html
78

Η αγορά ψαριών κατά τους συγγραφείς έχει δομημένες και συγκεκριμένες

διαδικασίες ανταλλαγής προϊόντων και γι’ αυτό χρησιμοποιείται σαν μεταφορά.
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τρόπων εγγραφής των προϊόντων, την διαδικασία κατάθεσης
προσφορών και την διαδικασία πληρωμών. Στο FM96.5 τα
προιόντα λόγω της φύσης τους δημοπρατούνταν το ολλανδικό
πρωτόκολλο δημοπρασίας. Η υλοποίηση λάμβανε υπόψη της όλες
τις παραμέτρους σχετικά με αγοραπωλησίες των προϊόντων.
•

Ατομικοί κανόνες συμπεριφοράς. Καθόριζαν τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις των συμμετεχόντων κάνοντας ρητές τις δεσμεύσεις
των συμμετεχόντων στην αγορά.

Από πλευράς υλοποίησης το FM96.5 είχε γίνει με χρήση JDK1.0.2, σαν
κατανεμημένη εφαρμογή αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που στην
πραγματικότητα αποτελούταν από συλλογή μικρότερων εφαρμογών. Όλοι οι
πράκτορες αποτελούσαν ξεχωριστά Java applets.
Το FM97.6 έκανε χρήση των παραπάνω χαρακτηριστικών και κυρίως της
αλληλεπίδρασης των πρακτόρων μεταξύ τους [Rodriguez 1998]. Επειδή
όμως η φύση του είναι να αποτελεί πειραματικό εργαλείο η αρχιτεκτονική
του είναι ουδέτερη και το όλο σύστημα παραμετροποιείται επιτρέποντας την
δημιουργία

διαφορετικών

παραμετροποίησης

κατά

σεναρίων
τους

αγοράς.

συγγραφείς

Το

γεγονός

αποτελεί

της

θεμελιώδες

χαρακτηριστικό για όποια εφαρμογή πρακτόρων θέλει να αποτελεί
πειραματικό εργαλείο. Τα σενάρια μπορεί να είναι από πολύ απλά έως πολύ
σύνθετα, από καλά κατασκευασμένα για συγκεκριμένα προβλήματα έως
πολύ γενικά για την μελέτη της μέσης απόδοσης των πρακτόρων.

Εικόνα : Το παράθυρο καθορισμού του σεναρίου.
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Το FM97.6 σχεδιάστηκε ώστε να είναι φιλικό στο χρήστη. Η διεπιφάνεια
επιτρέπει απλή και λεπτομερή αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του
διοργανωτή του τουρνουά.
Στο αρχικό μενού της εφαρμογής ο χρήστης που θέλει να διοργανώσει
ένα τουρνουά καθορίζει τον υπολογιστή που θα τον φιλοξενήσει και τις
ανάλογες λεπτομέρειες. Στην συνέχεια όπως φαίνεται στην παραπάνω
εικόνα οφείλει να καθορίσει το ορισμό των σεναρίων ανταλλαγής. Στο
πλαίσιο αυτό ο σχεδιαστής καθορίζει τις παραμέτρους της δημοπρασίας, τις
παραμέτρους του πρωτοκόλλου προσφορών, τον τύπο του τουρνουά και
τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είναι είτε χρήστες και έτοιμοι
πράκτορες, είτε πράκτορες που παράγονται με ένα ειδικό εργαλείο
παραμετροποίησης πρακτόρων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα : Τα πλαίσια ορισμού των πρακτόρων.

Στο FM96.5 οι δημοπρασίες παρακολουθούνται συνεχώς χάρη σε ένα
πράκτορα που καταγράφει κάθε γεγονός που συμβαίνει στο τουρνουά. Εν
τέλει η ροή των ενεργειών των πρακτόρων παρουσιάζεται με οπτικό τρόπο.
Από τη στιγμή που ξεκινήσει το τουρνουά όλοι οι πράκτορες παρουσιάζονται
σε ένα κεντρικό πάνελ. Ο διοργανωτής μπορεί να δει τα μηνύματα που
ανταλλάσσει ο κάθε πράκτορας απλά πατώντας στο εικονίδιο του. Η
πληροφορία εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο όπως το παρακάτω.
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Εικόνα : Η οθόνη των μηνυμάτων που ανταλλάσσει ένας πράκτορας στο
FM.
Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει σε εξωτερικούς
πράκτορες να παίρνουν μέρος στο τουρνουά. Στα πλαίσια μάλιστα διεθνών
συνεδρίων γίνονταν κάθε χρόνο μέχρι και το 2000 αντίστοιχα τουρνουά με
βάση το FM97.6.

8.

Το project Michigan Internet AuctionBot
Το Michigan Internet AuctionBot υπήρξε ένας ευέλικτος και επεκτάσιμος

εξυπηρετητής δημοπρασιών που υποστήριζε χρήστες και πράκτορες
χρηστών. Ο εξυπηρετητής υποστήριζε πολλές ταυτόχρονες δημοπρασίες
διαχωρίζοντας την διεπιφάνεια από την υποκείμενη λειτουργικότητα
[Wurman 1998].
Το AuctionBot υποστήριζε όλους τους τύπους των δημοπρασιών. Οι
τύποι των μηνυμάτων που ανταλλάσσονταν αφορούσαν την λήψη
προσφορών, την παροχή ενδιάμεσης πληροφορίας σχετικά με τις
προσφορές και τον καθορισμό του νικητή. Βάσει των παραπάνω έξι
μηνύματα ανταλλάσσονταν μεταξύ της δημοπρασίας και των πρακτόρων.
Κατάθεση προσφορών από τους πράκτορες, απόσυρση προσφορών από
τους πράκτορες, αποδοχή και απόρριψη προσφορών από το σύστημα προς
τους πράκτορες, αποστολή ενδιάμεσων τιμών στους πράκτορες από το
σύστημα και ειδοποίηση συναλλαγής, όταν η τελική συναλλαγή έπρεπε να
γίνει. Έλεγχοι για την εγκυρότητα των προσφορών γίνονταν συνεχώς.
Το AuctionBot διαχειριζόταν μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων δημοπρασιών
και οι πράκτορες μπορούσαν να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε από αυτές
αφού είχαν εγγραφεί. Οι χρήστες ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να
___________________________________________________________________
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παρακολουθούν και να οργανώσουν τις δημοπρασίες τους από μια
διεπιφάνεια παγκοσμίου ιστού. Σε περίπτωση που δεν ήθελαν να
παρακολουθούν συνεχώς τις δημοπρασίες επέλεγαν να τους ενημερώνει ο
πράκτορας μέσω email. Οι χρήστες είχαν την δυνατότητα χρήσης
διαφορετικών

συναρτήσεων

και

επιλογών

για

την

κατάθεση

των

προσφορών τους.
Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του AuctionBot ήταν σχετικά απλή αποτελούμενη από
τέσσερα κύρια τμήματα:
•

Το τμήμα της διεπιφάνειας. Η διεπιφάνεια αποτελούνταν από δύο
ουσιαστικά διακριτά μέρη. Τη διεπιφάνεια των χρηστών και την
TCP/IP διεπιφάνεια των πρακτόρων. Οι χρήστες μπορούσαν να
οργανώσουν τις δημοπρασίες τους αλλά και καταθέσουν και οι
ίδιοι τις προσφορές τους. Η διεπιφάνεια των πρακτόρων παρείχε
ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα στους πράκτορες όπως και στους
χρήστες. Οι χρήστες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έτοιμους
πράκτορες

από

διαθέσιμες

βιβλιοθήκες,

αλλά

και

να

προγραμματίσουν τους δικούς τους μέσω API. Η διεπιφάνεια
χτίσθηκε πάνω στον Netscape Commerce Server.
•

Η βάση δεδομένων. Στην βάση αποθηκεύονταν οι δημοπρασίες
και οι προσφορές των πρακτόρων και των χρηστών. Οι
προσφορές

μεταφέρονταν

εκεί

μέσω

υποτμήματος

της

διεπιφάνειας. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
DB2.
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Εικόνα : Η αρχιτεκτονική του Michigan AuctionBot
•

Ο προγραμματιστής (scheduler). Ο προγραμματιστής ήταν μια
διαδικασία που έτρεχε συνέχεια και έλεγχε τη βάση για γεγονότα
που δεν είχαν επεξεργαστεί ακόμα. Όταν αυτό συνέβαινε
ενεργοποιούσε το τμήμα δημοπρασιών.

•

Το τμήμα δημοπρασιών. Φόρτωνε τις παραμέτρους και τις
τρέχουσες προσφορές για μια δημοπρασία. Αφού έλεγχε την
εγκυρότητα των προσφορών αποφάσιζε αν μια δημοπρασία
έπρεπε να συνεχιστεί ή να τελειώσει αποστέλλοντας και τα
ανάλογα μηνύματα.

Το AuctionBot για να υποστηρίξει την λειτουργικότητα που είδαμε
παραπάνω παρείχε παραμετροποίηση σε μεγάλο βαθμό. Οι πράκτορες των
πωλητών και οι ίδιοι οι πωλητές είχαν στην διάθεση τους τις ακόλουθες
κατηγορίες παραμέτρων:
•

Παράμετροι προσφορών. Μπορούσε να καθοριστεί ο αριθμός των
συμμετεχόντων

σε

μια

δημοπρασία

και

οι

κανόνες

των

προσφορών.
•

Γεγονότα της δημοπρασίας. Μπορούσε να καθοριστεί ο τρόπος, οι
συνθήκες και η συχνότητα με την οποία γινόταν έλεγχος για το
τέλος μιας δημοπρασίας. Ανάλογα καθορίζονταν και οι ενδιάμεσες
νικητήριες τιμές που ενημέρωναν τους χρήστες για την εξέλιξη της
δημοπρασίας.
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Αποκάλυψη πληροφορίας. Ο διοργανωτής της πληροφορίας
καθόριζε αν οι τιμές των προσφορών και η ιστορία των
συναλλαγών θα ήταν γνωστές ή όχι σε όλου τους συμμετέχοντες.

•

Πολιτικές δέσμευσης προϊόντων. Το σύστημα υποστήριζε τρεις
διαφορετικές

πολιτικές

δέσμευσης

των

δημοπρατούμενων

προϊόντων. Οι πολιτικές έχουν μικρές αλλά ουσιώδεις διαφορές
που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα και οδηγώντας
σε τελείως διαφορετικές στρατηγικές τους πράκτορες.
Το AuctionBot ήταν διαθέσιμο για χρονικό ορίζοντα ενός χρόνου στο
διαδίκτυο σαν ανεξάρτητο σύστημα αλλά λόγω του ανταγωνισμού από
εμπορικούς δικτυακούς τόπους αποσύρθηκε σύντομα. Από την στιγμή της
απόσυρσης του ο μηχανισμός δημοπρασιών του έχει χρησιμοποιηθεί σε
πολλά ερευνητικά συστήματα σαν αυτόνομο τμήμα, αλλά και σε ασκήσεις σε
πανεπιστημιακά

τμήματα.

Σημαντική

είναι

η

συμβολή

του

στους

διαγωνισμούς TAC, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, όπου
απετέλεσε τον μηχανισμό κάτω από τον οποίο διαπραγματεύονταν οι
πράκτορες.
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Παράρτημα B - Προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την έρευνα σε πολλούς τομείς. Στα
πλαίσια του προγράμματος των τεχνολογιών στην πληροφοριακή κοινωνία
(Information Society Technologies – IST ), γίνεται προσπάθεια για την
εισαγωγή των πληροφοριακών τεχνολογιών σε όλα το φάσμα της
καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε να
ικανοποιούνται οι ανάγκες τους.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες από τις οποίες η δεύτερη,
η οποία ονομάζεται νέοι μέθοδοι στην δουλειά και το ηλεκτρονικό εμπόριο
(New methods of work and electronic commerce 79) παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την εργασία αυτή αφού χρηματοδοτεί πολλά project σχετικά
με την χρήση των πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο παράρτημα
αυτό παρουσιάζονται τα προγράμματα αυτά και τα σχετικά αποτελέσματά
τους.

Το project ABROSE
Το project ABROSE 80 (Agent Based Brokerage Services in Electronic
Commerce) είναι η υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής μεσιτικής υπηρεσίας με τη
χρήση πρακτόρων [Valera 2001]. Το σύστημα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του
ομώνυμου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται για μια
ολοκληρωμένη πλατφόρμα που δίνει έμφαση στο καθήκον της μεσιτείας.
Από λειτουργικής απόψεως το σύστημα είναι προσπελάσιμη από το
διαδίκτυο υπηρεσία μεσιτείας που καλύπτει πολλές τεχνολογικές απαιτήσεις
όπως, δυναμική σύλληψη γνώσης, χρήση πρακτόρων, πλοήγηση και
ανάκτηση

πληροφορίας

από

γραφικό

περιβάλλον

που

υποστηρίζει

πράκτορες , χρήση συνεργατικών πρακτόρων για την υλοποίηση της
μεσιτείας. Το σύστημα είναι υλοποιημένο σε Java (JDK1.1.7+Swing) και
CORBA (OrbixWeb3.1).
79

Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τους προγράμματος υπάρχουν στον

δικτυακό τόπο http://www.cordis.lu/ist/bwp_en3.htm. Ο δικτυακός τόπος του
προγράμματος βρίσκεται http://www.cordis.lu/ist/ka2/welcome.html .
80

Πληροφορίες

για

το

project

ABROSE

στους

δικτυακούς

τόπους

www.infowin.org/ACTS/RUS/PROJECTS/ac316.htm και www.cordis.lu.
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Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστημα από κάποιον δημοφιλή
φυλλομετρητή (browser) και μέσω μιας γραφικής διεπιφάνειας μπορεί να
ζητήσει από τον μεσίτη να συλλέξει κάποια πληροφορία ή να πλοηγηθεί
μέσα από τη γνωστική βάση. Το σύστημα εξαντλητικά ψάχνει για παροχείς
υπηρεσιών και προϊόντων σχετικά με τις αιτήσεις των χρηστών και οι
χρήστες στην συνέχεια ψάχνουν οι ίδιοι τους παροχείς. Η τεχνολογία των
πρακτόρων επιτρέπει στην υπηρεσία μεσιτείας να μαθαίνει από τις
προτιμήσεις των χρηστών, αυξάνοντας την ακρίβεια της λίστας των
σχετικών παροχέων.

Εικόνα : Η λειτουργικότητα του συστήματος.
Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται σε δύο διακριτά τμήματα: Το
τμήμα μεσιτείας που έχει τη διπλή αποστολή της μεσιτείας και διαχείρισης
του συστήματος και τμήμα του χρήστη που έχει όλη τη λειτουργικότητα για
την παρουσίαση της πληροφορίας στον τελικό χρήστη.
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Εικόνα : Η αρχιτεκτονική του συστήματος.
Το τμήμα του χρήστη περιλαμβάνει:
•

Τον βοηθό σύνδεσης (Connection Assistant – CA). Βοηθά τους
χρήστες να συνδεθούν στο σύστημα.

•

Ο πράκτορας βοηθός διαχείρισης (Agent Managment Assistant –
AMA). Συντονίζει εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες.

•

Ο βοηθός πλοήγησης (Navigation Assistant – NA). Επιτρέπει την
πλοήγηση στην γνωστική βάση και βελτιώνει τις ερωτήσεις των
χρηστών.

•

Ο πράκτορας (Spy). Παίρνει πληροφορίες από τις αιτήσεις των
χρηστών για να επαυξήσει το προφίλ τους.

Το τμήμα μεσιτείας περιλαμβάνει:
•

Ο διαχειριστής πρόσβασης χρήστη (User Access Manager –
UAM). Διαχειρίζεται τα προφίλ των χρηστών και την πρόσβαση
στο σύστημα.

•

Ο διαχειριστής μεσιτείας (Broker Manager). Παρακολουθεί της
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων του συστήματος.

•

Το σύστημα πρακτόρων (Multiagent System – MAS). Οι
πράκτορες στο τμήμα μεσιτείας αναπαριστούν και χρήστες και
επιχειρήσεις. Κάθε πράκτορας συσχετίζεται με ένα πράκτορα
συναλλαγών (Transaction Agent – TA), που έχει πληροφορία για
τους χρήστες,

και όλοι οι ΤΑ ομαδοποιούνται σε γνωστικές

περιοχές και ελέγχονται από τμήμα του Mediation Agent – MΑ.
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Κάθε φορά που γίνεται μια αίτηση, με βάση τις γνωστικές περιοχές
του ΜΑ και τους ΤΑ, εντοπίζονται οι ανάλογές επιχειρήσεις.
Η αρχιτεκτονική θα υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικά πεδία. Η Degriftour,
μια ηλεκτρονική υπηρεσία ταξιδιών, θα εφαρμόσει το σύστημα για να
παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες εύρεσης ταξιδιών και στους παροχείς να
διαφημίσουν ειδικές προσφορές στους πελάτες. Η εταιρεία Onyx που
παρέχει τηλευπηρεσίες θα ενσωματώσει την αρχιτεκτονική στα δικά της
συστήματα για να ταιριάζει τις αιτήσεις των χρηστών και προσφορές
παροχέων.

Το project ADVISE
Το project ADVISE 81 (Virtual Sales Assistant for the complete Customer
Service

Process

in

Digital

Markets)

αναπτύσσει

ένα

τρισδιάστατο

ανθρωπομορφικό πράκτορα πωλήσεων, που βοηθά τους πελάτες στις
αγορές τους στο διαδίκτυο. Οι πελάτες μπορούν να μιλήσουν στο πράκτορα
μέσω πληκτρολογίου εκφράζοντας τις ανάγκες τους. Ο βοηθός ρωτά τις
προτιμήσεις των χρηστών και τους βοηθά να βρουν τα κατάλληλα προιόντα
παρουσιάζοντας

διάφορα

προιόντα

και

εξηγώντας

τα

διαφορετικά

χαρακτηριστικά τους. Οι πράκτορες για την παρουσίαση καταλληλότερων
προϊόντων κάνουν χρήση και του ιστορικού συναλλαγών. Τα προιόντα
παρουσιάζονται με χρήση πολλών μέσων και η αγοραστική εμπειρία
αναβαθμίζεται. Το σύστημα είναι διαθέσιμο και σε ασύρματα δίκτυα όπου οι
προτάσεις αγορών παρουσιάζονται σε γραπτή μορφή μόνο.
Το σύστημα κάνει ευρεία χρήση των πρακτόρων και έχει χρησιμοποιηθεί
μια προσέγγιση βάσει γνώσης για την διαχείριση των διαθέσιμων
δεδομένων

και

γνώσεων.

Πολλές

τεχνικές

τεχνητής

νοημοσύνης

ολοκληρώνονται για την παρουσίαση της τελικής πληροφορίας.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Από την πλευρά του χρήστη το σύστημα είναι προσπελάσιμο από ένα
JAVA 3D βοηθό client ή μέσωWAP. Και οι δύο τύποι πρόσβασης κάνουν

81

Ο δικτυακός τόπος του project βρίσκεται: http://www.advice.iao.fhg.de Διαθέτει

πολλές χρήσιμες πληροφορίες και εκτενή περιγραφή του συστήματος μέσω
scientific papers. Επίσης demo του τρισδιάστατου βοηθού παρουσιάζονται.
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χρήση HTTP. Η αναπαράσταση δεδομένων μεταξύ client και εξυπηρετητή
γίνεται με XML.

Εικόνα : Η αρχιτεκτονική του ADVISE.
Ο πράκτορας διεπιφάνειας δρα σαν διεπιφάνεια μεταξύ των εξωτερικών
πηγών δεδομένων και του συστήματος πρακτόρων. Περιλαμβάνει ένα
διαχειριστής παρουσίασης που παράγει την παρουσίαση των προϊόντων για
τον πελάτη. Η παρουσίαση περιλαμβάνει το περιεχόμενο της βοήθειας,
χειρονομίες του βοηθού και μια ιστοσελίδα με την επιθυμητή πληροφορία. Η
αρχιτεκτονική του διαχειριστή παρουσίασης φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα : Ο διαχειριστής παρουσίασης.
___________________________________________________________________
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Για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση ο διαχειριστής παρουσίασης
αναλύει τους διάλογους που του παρέχονται από το τμήμα επεξεργασίας
διαλόγων (Dialogue Processing Component). Όσον αφορά την περιγραφή
των δεδομένων αυτή δεν κρατείται στο ίδιο το σύστημα αλλά κάπου
εξωτερικά

(shop

systems).

Οι

ενδιαφέρουσες

λειτουργικότητες

του

συστήματος περιλαμβάνουν σύστημα παραγωγής καταλόγων, templates για
παρουσίαση προϊόντων, διαχείριση των δεδομένων των χρηστών.
Ο τρισδιάστατος βοηθός είναι βασισμένος σε ένα Java plugin και
αποτελείται από ένα τρισδιάστατο μοντέλο σε πρότυπο VRML. Οι
χειρονομίες του βοηθού παράγονται ανεξάρτητα με χρήση του προτύπου
hAnim.

Έτσι

οι

κινήσεις

εφαρμόζονται

γρήγορα

και

μπορούν

να

ενσωματώσουν και το προφίλ του χρήστη.
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-1999-11035
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Το project BIDSAVE
Το project BIDSAVE 82 (Business Integrator Dynamic Support Agents for
Virtual Enterprise) στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου για την
διαμόρφωση

και

επιχειρήσεων(Virtual

λειτουργία

δυναμικά

Enterprises),

με

οργανωμένων

τη

συμμετοχή

ιδεατών
μικρομεσαίων

επιχειρήσεων που αναζητούνται από πράκτορες λογισμικού. Το πλαίσιο
αυτό θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αφού θα
φέρνει σε επαφή εταιρείες που δεν βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο,

82

Ο

δικτυακός

τόπος

του

project

βρίσκεται:

http://www.ceconsulting.it/ve/bidsaver.html
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για σύναψη συνεργασιών, με βάση κριτήρια ανταγωνιστικότητας, μέσω της
οντότητας του Business Integrator. Το σύστημα θα επιλέγει βέλτιστα σύνολα
εταιρειών μέσα από αναζήτηση στο διαδίκτυο.
Όσον αφορά την εξέλιξη του project, αρχικά γίνεται ο καθορισμός των
απαιτήσεων αγοράς για ιδεατές επιχειρήσεις, ξεκινώντας από τις αγορές
μηχανικού εξοπλισμού και δορυφόρων. Ο ορισμός της λειτουργικής ιδέας
και της σχετικής μεθοδολογίας των ιδεατών επιχειρήσεων, θα επιτρέψει τον
ορισμό του απαιτούμενου νομικού πλαισίου και της ιδεατής δομής για την
υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών και μεθόδων. Τέλος αφού περάσει
από κύκλους αξιολόγησης θα παραχθεί το τελικό σύστημα που θα
αποτελείται από ένα σύνολο εμπορικών εργαλείων για την λειτουργία των
ιδεατών επιχειρήσεων
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-1999-10768

Contract Type: Cost-sharing contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2000-01-01

Ημερομηνία τέλους: 2002-06-30

Διάρκεια: 30 μήνες

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Telespazio S.p.a.

ITALY

Mazzeschi, Novelli & Porcari - Studio Legale Associato

ITALY

Intermec S.r.o.

SLOVAKIA

Comer S.p.a.

ITALY

TES - Teleinformatica e Sistemi S.r.l.

ITALY

Democenter - Centro di Servizi per la Diffusione dell'Automazione
Industriale Societa Consortile a Responsabilita Limitata

ITALY

Speed Tecnologie S.r.l.

ITALY

Soditech

FRANCE

Livarna Vuzenica

SLOVENIA

Elsag S.p.a.

ITALY

Heletel Ltd.

GREECE
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Το project CASH
Το project CASH 83 (Customer After Sales Help) στοχεύει στην δημιουργία
μιας καινοτομικής λύσης ηλεκτρονικού εμπορίου για την άμεση υποστήριξη
πελατών για αγορά προϊόντων λογισμικού. Το project στοχεύει τόσο στις
αγορές εταιρειών όσο και στις λιανικές αγορές. Ο
Οι εταιρείες λογισμικού μέσω της λύσης αυτής θα έχουν αρκετά
πλεονεκτήματα: Θα μειωθεί το κόστος εισόδου νέων εταιρειών στις
ηλεκτρονικές αγορές, θα μπορέσουν να φτάσουν και να διεισδύσουν τις
ξένες αγορές αλλά και να υπερασπιστούν το πελατολόγιο τους από νέες
εταιρείες, και θα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες
τους.
Στο τέλος του project θα έχει κατασκευαστεί μια πλατφόρμα που θα
λειτουργεί στο διαδίκτυο και η οποία θα ολοκληρώνει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
•

Προηγμένη

βάση

αντικειμενοστραφούς

δεδομένων.
φύσεως

Οι

βάσεις

αποθηκεύοντας

θα

είναι

πληροφορίες

προϊόντων και προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα θα μπορούν να είναι
διαφόρων τύπων. Οι επιχειρήσεις θα έχουν στην διάθεσή τους ένα
εργαλείο διαχείρισης των δεδομένων αυτών.
•

Έξυπνη διεπιφάνεια χρήσης και έξυπνες δυνατότητες αναζήτησης.
Το σύστημα θα παράγει αυτόματα σταθερές ιστοσελίδες με βάση
τρέχουσες

πληροφορίες.

εξατομικευμένες

Θα

παράγει

ιστοσελίδες,

επιπλέον

παρέχοντας

αυτόματες

απαντήσεις

σε

ερωτήσεις χρηστών, με βάση το προφίλ τους.
•

Διαγνωστικές δυνατότητες. Το σύστημα θα αναγνωρίζει αυτόματα
τις υπολογιστικές δυνατότητες των υπολογιστών των χρηστών,
παρέχοντας το ανάλογο λογισμικό και διαδικασίες εγκατάστασής
του.

•

Λειτουργίες διαχείρισης πελατών.

Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-1999-12061

Contract Type: Cost-sharing contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2000-06-02

Ημερομηνία τέλους: 2001-12-01

Διάρκεια: 18 μήνες

Project Status: Εκτελείται

83

Ο δικτυακός τόπος του project βρίσκεται: http://cash.si.gr
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Συμμετέχοντες
Oxford Computer Consultans Ltd

UNITED KINGDOM

RST Rechner- und Softwaretechnik GmbH

GERMANY

Elyros S.A.

BELGIUM

Alphanova Ltd

UNITED KINGDOM

To project COGITO
Η ενέργεια COGITO (E-Commerce with Guiding Agents based on
Personalized Interaction Tools) στοχεύει στην βελτίωση των σχέσεων
καταναλωτών και επιχειρήσεων στις μελλοντικές διεπιφάνειες ηλεκτρονικού
εμπορίου, με χρήση πρακτόρων που θα μπορούν να μιλούν με χρήστες σε
φυσική γλώσσα. Η συνομιλία στις τελικές εφαρμογές θα έχει σαν στόχο να
προάγει τις ενέργειες του χρήστη με τον πράκτορα να μπορεί:
•

Να ορίζει τον γενικό στόχο του καθήκοντος που θέλει να εκπληρώσει
ο χρήστης.

•

Να διευκρινίζει τις αβεβαιότητες του στόχου και να διαπραγματεύεται
την καλύτερη στρατηγική.

•

Να παρακολουθεί και ερμηνεύει τη συμπεριφορά του χρήστη.

Σε αυτή τη βάση η συμπεριφορά του συστήματος προσαρμόζεται
ανάλογα, π.χ. παίρνοντας την πρωτοβουλία να προτείνει νέα προιόντα ή
στρατηγικές αναζήτησης στον χρήστη. Επιπλέον η φυσικότητα της
διεπιφάνειας θα ενισχυθεί με κατάλληλα 2D και 3D animations, που θα
εκφράζουν κατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις από τον πράκτορα.
Το σύστημα δίνει έμφαση για την επίτευξη των ανωτέρω στην κατάλληλη
εξόρυξη των προφίλ των χρηστών. Στο COGITO συνδυάζεται το
φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου, όπου το προφίλ παράγεται από τη
πληροφορία που βλέπει ο χρήστης, με το συνεργατικό φιλτράρισμα όπου
χρήστες που ανήκουν στις ίδιες ομάδες εκφράζουν προτιμήσεις. Τεχνικές
μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται για την συσχέτιση χαρακτηριστικών
των χρηστών με προτιμήσεις και αγορές.
Επιπλέον για την επαύξηση της ακρίβειας των επιστρεφόμενων
αποτελεσμάτων στον χρήστη η διαδικασία ανάκτησης περιλαμβάνει τρία
τμήματα: το chatterbot, το τμήμα διαχείρισης περιεχομένου και ένα αυτόματο
σύστημα επέκτασης της ερώτησης ή prompter που έχει πρόσβαση στα
προφίλ των χρηστών. Ο prompter με έναν διερμηνευτή κανόνων
___________________________________________________________________
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χρησιμοποιεί την δομή των εγγράφων (XML) και με συγκρίσεις και με το
προφίλ επεκτείνει την αρχική ερώτηση.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα : Η αρχιτεκτονική στο σύστημα COGITO.
Η αρχιτεκτονική είναι δομημένη γύρω από το σύστημα του chatterbot τον
Session Manager, που παρέχει την βασική λειτουργικότητα σε πολλούς
χρήστες ταυτόχρονα. Ο Session Manager αναλύει στην είσοδο την φυσική
γλώσσα, χρησιμοποιεί κανόνες

από την βάση Chat Rule Base που

ενεργοποιούν εσωτερικές διαδικασίες, και παράγει την αντίδραση του
συστήματος σε φυσική γλώσσα, που συνοδεύεται από γραφικά animation.
Για κάθε χρήστη ο διάλογος καταγράφεται στον Log Interpreter.
Η διεπιφάνεια του συστήματος θα αποτελεί μια εφαρμογή Client με βάση
HTML, XML και Java. Θα ενσωματώνει ένα αλληλεπιδραστικό chatterbot
που θα επιτρέπει συνομιλία σε φυσική γλώσσα και θα χρησιμοποιεί και
Visual Persona βασισμένο σε 2D και 3D καρτούν, για την οπτικοποίηση του
διαλόγου. Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις θα κάνουν χρήση VRML.
Επιπλέον θα περιλαμβάνονται εργαλεία για την παρουσίαση προϊόντων και
των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

___________________________________________________________________
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Όλα τα έγγραφα του συστήματος θα μπορούν να μετατρέπονται, να
διαχειρίζονται και να κατανέμονται σε μορφή XML με χρήση εργαλείων που
υλοποιούνται για το σύστημα.
Το προφίλ των χρηστών συντίθεται από το τμήμα Profile extraction &
Prompter. Πέρα από τη πλοήγηση του χρήστη στο σύστημα που
καταγράφεται ελέγχονται διεξοδικά και όλοι οι διάλογοί του με το chatterbot.
Οι διάλογοι αποσυντίθενται για την εξόρυξη του προφίλ των χρηστών, με
χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης οι οποίες αναζητούν σχετικά στοιχεία.
Σε ποιο γενικό επίπεδο στοιχεία από πολλούς χρήστες συνδυάζονται για
την εξαγωγή κανόνων γενικής χρήσεως που αποθηκεύονται στην βάση
Usage Patterns Rule Base, για μετέπειτα χρήση στην ταυτοποίηση νέων
χρηστών και για μελέτες αγοράς. Η χρήση του Prompter αναλύθηκε σε
παραπάνω παράγραφο.
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-1999-13347

Contract Type: Cost-sharing contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2000-01-01

Ημερομηνία τέλους: 2001-12-31

Διάρκεια: 24 μήνες

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Risoe National Laboratory

DENMARK

Universita degli Studi di Bari

ITALY

Sword Information and Communication Technology S.r.l

ITALY

Bol Medien Gmbh

GERMANY

Logica Pdv Gmbh

GERMANY

Το project DEEPSIA
Η ενέργεια DEEPSIA 84 - Dynamic on-linE IntErnet Purchasing System
based on Intelligent Agents σκοπεύει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις ή ΜΜΕ να κάνουν τις συναλλαγές τους με μεγαλύτερη επιτυχία
όσο αναφορά την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος καθώς επίσης και την
επιλογή της καλύτερης συναλλαγής. Αντικειμενικός του σκοπός είναι να
προσφέρει μια λύση για την επόμενη γενιά ηλεκτρονικού εμπορίου
επιχείρησης με επιχείρηση καθώς επίσης και των τεχνολογιών. Το DEEPSIA
επικεντρώνεται σε μια κεντρική λύση αγοροπωλησίας, η οποία θα είναι

84

Πληροφορίες

για

την

ενέργεια

DEEPSIA

στον

δικτυακό

τόπο

www.deepsia.com
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διαθέσιμη στην επιφάνεια εργασίας και προσαρμόζονται στις ατομικές
απαιτήσεις, παρά σε μια κεντρική αγορά προμηθευτών. Θα βοηθήσει τις
ΜΜΕ να εισέλθουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο σαν αγοραστές παρά σαν
προμηθευτές.
Θα αναπτυχθεί ένα Σύστημα Αγοροπωλησίας μέσω του Internet. Το
σύστημα θα αυτοματοποιεί την εσωτερική διαδικασία αγοροπωλησίας της
εταιρίας παρέχοντας έναν κατάλογο συστήματος ο οποίος θα διευκολύνει
την διαδικασία αγοράς. Θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως
ο συνδυασμός ανθρώπινων και αυτόνομων ευφυών πρακτόρων μάθησης,
τεχνικές παρέμβασης, συστήματα βάσης δεδομένων και τεχνολογίες Internet
για την ολοκλήρωση της ροής των επιχειρηματικών πληροφοριών προς και
από τους αγοραστές και τους προμηθευτές.
Μια

εφαρμογή

extranet

(περιβάλλον

αγοροπωλησίας

ευφυούς

πράκτορα), θα πρέπει να δημιουργηθεί που θα μπορεί να διασφαλίζει την
πρόσβαση στα περιεχόμενα του on-line Καταλόγου Προμηθευτή του
DEEPSIA (Intranet) Ένας on-line κατάλογος θα περιλαμβάνει εμπορικές
προσφορές από πολλούς προμηθευτές. Θα αναπτυχθεί ένας προμηθευτής
ευφυή πράκτορα (εφαρμογή Internet). Το σύστημα θα παίξει το ρόλο
ανταλλαγής προϊόντων στο Internet, συγκεντρώνοντας εταιρίες, ΜΜΕ και τη
μεταφορά τους σε μια απλή ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίου. Το σύστημα
αυτό συμβάλει στην αυτοματοποίηση των αλληλεπιδράσεων προμηθευτή –
πελάτη διευκολύνοντας την ενημέρωση των δεδομένων αγοράς on-line. Η
εγκατάσταση του πρότυπου συστήματος – η εκπαίδευση αγοραστή και
προμηθευτή, ο προσαρμοστικός έλεγχος, οι έλεγχοι, οι τροφοδοσίες – θα
χρησιμοποιηθεί σε πολλούς οργανισμούς / ΜΜΕ σε διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες – Πολωνία, Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-1999-20483

Contract Type: Cost-sharing contracts

Ημερομηνία έναρξης: 2000-12-01

Ημερομηνία τέλους: 2002-05-31

Διάρκεια : 18 μήνες

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Comunicacion Interactiva S.l

SPAIN

University of Sunderland

UNITED KINGDOM

Universite Libre de Bruxelles

BELGIUM

Uninova

-

Instituto

Tecnologias
Zeus Consulting S.A.

de

Desenvolvimento

de

Novas

PORTUGAL
GREECE
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Το project GROCER
Το project GROCER (Grocery Store Commerce Electronic Resource)
στοχεύει στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών WAP, RDIF, Bluetooth, P3P
και XML πρωτοκόλλων σε ασύρματες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το τελικό παραδοθέν της ενέργειας θα είναι η παραγωγή δύο τεχνικών
προϊόντων: η ενσωμάτωση συσκευών σε προιόντα σουπερμάρκετ που θα
βοηθούν

στην

εντοπισμό

τους

και

η

παραγωγή

μιας

ασύρματης

αρχιτεκτονικής που θα ολοκληρώνει αυτές τις συσκευές με ασύρματες
συσκευές και κατανεμημένους πράκτορες.
Οι πράκτορες θα χειρίζονται την επικοινωνία στο σύστημα εντοπίζοντας
τα κατάλληλα προιόντα. Από τεχνολογικής απόψεως στόχος είναι η
ενσωμάτωση των πρακτόρων στην ασύρματη αρχιτεκτονική με χρήση XML
και P3P πρωτοκόλλων.
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-2000-26163

Contract Type: Cost-sharing contracts

Ημερομηνία έναρξης : 2001-02-01

Ημερομηνία εκτέλεσης: 2004-01-31

Διάρκεια : 36 μήνες

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Information Highway Group, S.l.

SPAIN

Celdata Informatica, S.A.

PORTUGAL

Starlab Nv/sa

BELGIUM

Το project OPELIX
To

project

OPELIX

(Open

Personalised

Electronic

Information

Commerce System) σκοπεύει στην δημιουργία εργαλείων για την
δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι

επαγγελματίες χρήστες απαιτούν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν

εξατομίκευση, αποτίμηση, κατηγοριοποίηση και συνδυασμό πληροφορίας
από το διαδίκτυο. Την τρέχουσα στιγμή δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο για
αυτού του είδους το πληροφοριακό εμπόριο. Το project αναπτύσσει ένα
τέτοιο επιχειρηματικό μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες,
___________________________________________________________________
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όπως εξατομίκευση πληροφορίας, θέματα δικαιωμάτων και ακρίβειας της
πληροφορίας, σχήματα πληρωμών για τέτοιου είδους συναλλαγές κ.α.
Οι δύο κύριοι στόχοι του project είναι η ανάπτυξη εργαλείων βάσει μιας
πρωτοποριακής περιγραφικής γλώσσας, και η διασπορά και τυποποίηση
της υφιστάμενης δουλειάς. Η περιγραφική αυτή γλώσσα, που έχει ως βάση
την XML, ορίζει ποιες πληροφοριακές υπηρεσίες προσφέρονται από μια
επιχείρηση ή ζητούνται από τους χρήστες. Μετακινούμενοι πράκτορες στην
συνέχεια μπορούν να ερμηνεύσουν την περιγραφή αυτή και να αναζητήσουν
την απαιτούμενη πληροφορία. Όταν γίνει το ταίριασμα μεταξύ δυο
πρακτόρων μπορούν να διαπραγματευθούν τους όρους του συμβολαίου και
η υπηρεσία μεταφέρεται από το ίδιο το σύστημα. Το συνολικό σύστημα θα
αποσκοπεί

στην

αύξηση

των

πωλήσεων

των

πληροφοριακών

επιχειρήσεων, στην αύξηση του πελατολογίου τους και στην αύξηση της
ικανοποίησης των χρηστών.
Λεπτομέρειες Project
Project Reference: IST-2000-10288

Contract Type: Cost-sharing contracts

Ημερομηνία έναρξης : 2000-01-01

Ημερομηνία εκτέλεσης: 2002-02-28

Διάρκεια : 26 months

Project Status: Εκτελείται

Συμμετέχοντες
Consorzio per la Gestione del Centro di Formazione e Ricerca in
Ingegneria - CEFRIEL

ITALY

Technische Universitaet Wien

AUSTRIA

Logon Technology Transfer Gmbh

GERMANY

GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH

GERMANY

Culturall Handelsges.m.b.H.

AUSTRIA
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Θέματα Ασφάλειας

Οι εφαρμογές και τα συστήματα πρακτόρων απαιτούν εγγυήσεις
ασφάλειας για την εφαρμογή τους σε επιχειρηματικές εφαρμογές που
περιλαμβάνουν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και αγοραστών.
Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για την
ανάπτυξη

συστημάτων

πρακτόρων

που

πραγματικά

υποστηρίζουν

μηχανισμούς ασφάλειας. Έτσι απαιτείται η ανάπτυξη απαιτήσεων και
σχεδιασμών για την ασφάλεια σε συστήματα πρακτόρων, ανεξάρτητα από
το αν γίνεται να αντιστοιχηθούν με υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας
[Poslad].
Θεωρώντας ότι τα συστήματα πρακτόρων λειτουργούν σε ανοιχτά
κατανεμημένα συστήματα, όπως το διαδίκτυο διακρίνονται τρεις παράγοντες
της λειτουργίας των πρακτόρων:
•

Οι πράκτορες επικοινωνούν μεταξύ τους με χρήση πολύπλοκων
και σημασιολογικά πλούσιων μηνυμάτων

•

Οι πράκτορες κάνουν χρήση μεσιτών για να ανακαλύψουν άλλους
πράκτορες επικοινωνώντας κατά αυτό το τρόπο με άγνωστους
πράκτορες

•

Πράκτορες αλληλεπιδρούν με πράκτορες άλλων πεδίων

Υπάρχουν πολλά ρίσκα ασφαλείας στις παραπάνω επικοινωνίες. Ένας
συνήθης τρόπος να επιτεθείς σε ένα κατανεμημένο σύστημα είναι η
επιθέσεις στους διαχειριστές μηνυμάτων, αφήνοντας το σύστημα σε μια
κατάσταση στην οποία τα δικαιώματα remote access αυξάνονται. Εξαιτίας
της πολυπλοκότητας της αλληλεπίδρασης των πρακτόρων, διαφορετικά είδη
συντακτικών

και

σημασιολογικών

επιθέσεων

μπορούν

να

συμβούν

οδηγώντας το σύστημα σε αποτυχία. Οι επιθέσεις μπορούν να συμβούν
στα:
•

Στο επίπεδο μεταφοράς. Δρομολόγηση μηνυμάτων, ακεραιότητα
δεδομένων κ.α.

•

Στο επίπεδο επικοινωνίας πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων
φθοράς δεδομένων, συντακτικών και σημασιολογικών αλλοιώσεων
στην οντολογία, αλλοιώσεων στις γλώσσες επικοινωνίας κ.α.

•

Στο επίπεδο πρωτοκόλλου αλληλεπίδρασης, για παράδειγμα η
αναμενόμενη σειρά μηνυμάτων μπορεί να τροποποιηθεί και να
αλλοιωθεί.
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Στις περιπτώσεις που πράκτορες κάνουν χρήση ενδιαμέσων πρακτόρων
οι κίνδυνοι ασφάλειας πολλαπλασιάζονται. Οι ενδιάμεσες υπηρεσίες γίνονται
στόχος για επιθέσεις Denial of Service, από κακόβουλους πράκτορες
οδηγώντας σε λαθεμένες υπηρεσίες.
Η προσπάθεια για την παροχή ασφάλειας στα ανοιχτά κατανεμημένα
συστήματα αποτελεί δύσκολη διαδικασία. Παρόλο που η κρυπτογραφία
παρέχει τα μέσα για την εξασφάλιση ασφαλών peer-to-peer συνδέσεων,
απαιτεί

πολύπλοκη

διαχείριση

των

κλειδιών

προδιαθέτοντας

για

προβλήματα ασφαλείας. Επιπλέον η καθαρή κρυπτογραφία έρχεται σε
αντίθεση με την ακόμη πιο σημαντική απαίτηση της πιστοποίησης. Τέλος
τίθεται το πολύπλοκο πρόβλημα ξεχωριστών ελέγχων πρόσβασης (access
control) που τεχνικά υλοποιείται εύκολα, αλλά στην πράξη δύσκολο να
διαχειριστεί, εξαιτίας των δυσκολιών στην σωστή μοντελοποίηση των
δικαιωμάτων πρόσβασης διατηρώντας ταυτόχρονα το σύστημα λειτουργικό.
Με την μεταφορά της επικοινωνίας σε υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης οι
πράκτορες προσφέρουν διεξόδους για την επίλυση του προβλήματος. Η
κρυπτογραφική επικοινωνία μπορεί να ενσωματωθεί σε χαμηλότερο
επίπεδο στο πρωτόκολλο για αποδοτικότητα, ενώ θα διαχειρίζεται από
υψηλότερο επίπεδο. Η πιστοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπομονή
των πρακτόρων κατά τη διάρκεια

του χρόνου καθώς και προηγούμενες

αλληλεπιδράσεις υλοποιώντας την έννοια της εμπιστοσύνης με τόπο
παρόμοιο με αυτόν των ανθρώπων. Τρίτον οι πράκτορες μπορούν να
αλληλεπιδρούν

με

άλλους

πράκτορες

έχοντας

πρόσβαση

στην

συμπεριφορά ή στην δομή τους, διαμορφώνοντας ένα κατανεμημένο
μοντέλο εμπιστοσύνης. Τέλος ανάλογα με τον βαθμό αυτονομίας τους οι
πράκτορες θα μπορούν να κάνουν τους δικούς ελέγχους ασφάλειας.
Μια πρώτη προσπάθεια για την δημιουργία προδιαγραφών ασφαλείας σε
συστήματα πρακτόρων είχε κάνει ο οργανισμός FIPA το 1998. Όμως οι
προδιαγραφές αυτές δεν αποτιμήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς και
από τότε έμειναν στο περιθώριο. Τον τρέχοντα χρόνο ο οργανισμός ξεκίνησε
μια

προσπάθεια

για

την

δημιουργία

προδιαγραφών

ασφαλείας,

φιλοδοξώντας αυτήν την φορά στην ευρύτερη αποδοχή τους. Περισσότερες
πληροφορίες για τις διεργασίες αυτές κανείς μπορεί να βρει στον δικτυακό
τόπο www.fipa.org/activities/security.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Οδηγός πρακτόρων στο
διαδίκτυο
Δημοφιλή πακέτα συγγραφής πρακτόρων
Ονομασία

URL

Περιγραφή

ADK

http://www.tryllian

To πρόγραμμα ADK Agent Development Kit της εταιρείας

.com/index.html?

Tryllian επιτρέπει στους προγραμματιστές να καθορίσουν τα

http&&&www.trylli

τμήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξή εφαρμογών

an.com/sub_com

πρακτόρων.

pany/software.sht

Foundation Classes (AFC) και το Agent Runtime Environment

ml

(ARE).

http://www.agents

Το

heets.com/

προγραμματιστική εμπειρία να αναπτύξουν προσομοιώσεις

AgentSheets

Αποτελείται

προιόν

αυτό

από

δύο

επιτρέπει

τμήματα

σε

το

χρήστες

Agent

χωρίς

με βάση πράκτορες. Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Mac.
AgentTool

http://en.afit.af.mil

Αποτελεί ένα εργαλείο που υλοποιεί όλη την διαδικασία της

/ai/agentool.htm

μεθοδολογίας

"Multiagent

συμπεριλαμβανομένων
ρόλων,

δημιουργία

Systems

σύλληψης
classes

Engineering”

στόχων,

καθορισμός

πρακτόρων,

δημιουργία

συνομιλιών κ.α.
Aglets

http://www.trl.ibm.

Τα Aglets είναι αντικείμενα που μπορούν να μετακινούνται

com/aglets/

από υπολογιστή σε υπολογιστή. Καθώς το Aglet μετακινείται
παίρνει μαζί του τον κώδικα και τα δεδομένα του.

ADE

http://samuel.cs.u

Agent Development Environment, ανεξάρτητο πλατφόρμας

ni-

και

potsdam.de/soft/t

αρχιτεκτονικής τίθενται τα θεμέλια για την υλοποίηση

axt/research/ade/

πρακτόρων που δουλεύουν ανεξάρτητα από πλατφόρμες.

εφαρμογών.

Με

την

προτεινόμενη

μεθοδολογία

ade.html
Ascape

http://www.brook.

Ένα πλαίσιο λογισμικού για την ανάπτυξη και σχεδίαση

edu/es/dynamics/

μοντέλων βάσει πρακτόρων.

models/ascape/
Bee-gent

COUGAAR

http://www2.toshi

Αποτελεί

ba.co.jp/beegent/i

πρακτόρων. Οι εφαρμογές που παράγονται είναι στηριγμένες

ndex.htm

εξ΄ ολοκλήρου σε πράκτορες.

http://www.couga

Η Cognitive Agent Architecture είναι μια ανοιχτή αρχιτεκτονική

ar.org/

για

την

ένα

πλαίσιο

κατασκευή

λογισμικού

συστημάτων

για

την

πολλών

ανάπτυξη

πρακτόρων.

Υλοποιεί ένα μοντέλο σκέψης και αλληλεπίδρασης.
enago Mobile

http://www.grassh

(Πρότερη ονομασία Grasshopper). Το Grasshopper επιτρέπει

opper.de/

σε

πράκτορες

συστημάτων

να

μετακινούνται

εκτελώντας

διάφορα

μεταξύ

ασύρματων

καθήκοντα.

Είναι

κατάλληλο για εφαρμογές M-Commerce.
FIPA-OS 2.1.0

http://fipa-

Αποτελεί το project του οργανισμού FIPA για την υλοποίηση
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των προτύπων που έχει αναπτύξει.

et/
Hive

http://hive.www.m

Το Hive είναι μια Java πλατφόρμα λογισμικού για την

edia.mit.edu/proje

δημιουργία κατανεμημένων εφαρμογών. Με την χρήση του

cts/hive/hive.html

Hive, οι προγραμματιστές δημιουργούν εύκολα συστήματα
που συνδέονται και κάνουν χρήση δεδομένων στο διαδίκτυο,
με ρήση μετακινούμενων πρακτόρων. Το Hive είναι ανοιχτή
πλατφόρμα και διατίθεται ελεύθερα.

JADE

http://sharon.cselt

Ένα πλαίσιο λογισμικού πλήρως υλοποιημένο σε Java.

.it/projects/jade/

Περιέχει πληθώρα εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών
που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του οργανισμού FIPA.

JADE-LEAP
JAFMAS

JATLite

http://leap.crm-

Το JADE-LEAP είναι μια

Lightweight Extensible Agent

paris.com/

Platform παραγόμενη από την εταιρεία LEAP consortium.

http://www.ececs.

Το JAFMAS παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη

uc.edu/%7Eabak

συστημάτων πολλών πρακτόρων, κάνοντας χρήση έτοιμων

er/JAFMAS/

classes πρακτόρων.

http://java.stanfor

Σύνολο προγραμμάτων γραμμένων σε JAVA που επιτρέπει

d.edu/

στους χρήστες να δημιουργούν γρήγορα νέους πράκτορες
λογισμικού που επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου.

JATLiteBean

http://kmi.open.ac

Ένα τμήμα του Java Bean που ενσωματώνει το JATLite. Οι

.uk/people/emanu

πράκτορες συνομιλούν με KQML.

ela/JATLiteBean/
JINI
JiVE

Knowbot

http://www.sun.co

Η τεχνολογία Jini, βάσει JAVA, επιτρέπει σε ψηφιακές

m/jini/

συσκευές να συνδέονται. Οι συσκευές γίνονται πράκτορες.

http://www.ececs.

Το JiVE (JAFMAS integrated Visual Environment) είναι ένα

uc.edu/%7Eabak

εργαλείο για την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων πολλών

er/JiVE/index.htm

πρακτόρων. Το JiVE επιτρέπει στον σχεδιαστή να σχεδιάσει

l

γραφικά το σύστημα.

http://www.cnri.re

Το Knowbot είναι ένα ερευνητικό πλαίσιο για μετακινούμενους

ston.va.us/home/

πράκτορες.

koe/
LIME

http://lime.sourcef

Το LIME (Linda in a Mobile EnvironmeNT είναι ένα πλαίσιο

orge.net/

βάσει JAVA που παρέχει ένα επίπεδο συντονισμού για
εφαρμογές μετακινούμενων πρακτόρων.

Narval

http://www.logilab

Το Narval είναι ένας βοηθός δικτύου βασισμένος στην

.org/

τεχνητή νοημοσύνη και σε τεχνολογίες πρακτόρων. Κάνει
χρήση XML.

http://nomads.cog

ΤΟ project NOMADS αναπτύσσει συστήματα πρακτόρων

inst.uwf.edu/

βασισμένα σε JAVA.

OPENCYBELE

http://www.openc

Ένα πλαίσιο πρακτόρων, σαν ανοιχτό λογισμικό διαθέσιμο

(TM)

ybele.org/

download. Version 1.0

RETSINA

http://www.cs.cm

Ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συστημάτων

u.edu/%7Esoftag

πρακτόρων. Οι πράκτορες του έχουν χρησιμοποιηθεί σε

ents

πολλά

NOMADS

πεδία

συμπεριλαμβανομένων

παρουσίασης

___________________________________________________________________

230

πολλών

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

εξατομικευμένης

πληροφορίας,

διαχείριση

οικονομικού

χαρτοφυλακίου και σε ασύρματες επικοινωνίες.
Semoa
SIM_AGENT

http://www.semoa

Το SeMoA (Secure Mobile Agents) υλοποιεί ένα ανοιχτό

.org/

εξυπηρετητή για πράκτορες, με χρήση Java.

http://www.cs.bha

Το Sim_Agent είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύνολο εργαλείων

m.ac.uk/%7Eaxs/

για την κατασκευή πρακτόρων. Διαθέτει βιβλιοθήκες με έτοιμα

cogaff/simagent.h

σύνολα πρακτόρων.

tml
SWARM
TeamBots
The

Intelligent

Agent Library
VOYAGER

ZEUS

Agent Software

http://www.swarm

Το Swarm είναι ένα πακέτο λογισμικού για προσομοίωση

.org/index.html

συστημάτων πολλών πρακτόρων, χρήσιμο στους ερευνητές.

http://www.teamb

Το TeamBots είναι μια συλλογή εφαρμογών, βάσει Java, στο

ots.org/

πεδίο των μετακινούμενων πρακτόρων.

http://www.bitpix.

ΤΟ σύστημα Intelligent Agent Library, γραμμένο σε Java,

com/business/ma

περιλαμβάνει

in/bitpix.htm

διεπιφάνειες και εργαλεία.

http://www.object

Μια πλατφόρμα σε JAVA για εφαρμογές μεσιτείας. Επιταχύνει

space.com/produ

την

cts/voyager/

επιχειρηματικών λύσεων.

http://www.labs.bt

Η εργαλειοθήκη ZEUS είναι μια σύνθεση υπαρχόντων

.com/projects/age

τεχνολογιών πρακτόρων που παρέχει ένα ολοκληρωμένο

nts/zeus/index.ht

περιβάλλον

m

συνεργαζόμενων πρακτόρων.

http://www.agentli

Κατάλογος εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών πρακτόρων

μεγάλη

ανάπτυξη

για

συλλογή

και

την

Java

βελτιώνει

ταχύτατη

classes,

την

μαζί

απόδοση

ανάπτυξη

με

των

εφαρμογών

nk.org/resources/
agentsoftware.html

Ερευνητές και στελέχη
Όνομα

URL

Πανέπιστημιο

Best, Michael

http://www.media.mit.edu/~mikeb/

MIT

Brennan, R.

http://isg.enme.ucalgary.ca/

University of Calgary

Calisti, Monique

http://liawww.epfl.ch/%7Ecalisti/

Swiss

Ερευνητή

Federal

Institute

Technology
Cortes, Ulises

http://www-lsi.upc.es/%7Eia/home.html

Technical University of Catalonia

Dignum, Frank

http://www.cs.ruu.nl/people/dignum

Utrecht University.

Durfee, Edmund H.

http://ai.eecs.umich.edu/people/durfee/du

University of Michigan

rfee.html
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Finin, Tim

http://www.csee.umbc.edu/~finin/

University of Maryland

Gini, Maria

http://www.cs.umn.edu/faculty/gini.html

University of Milan

Guttman, Guttman

http://guttman.www.media.mit.edu/people

MIT University

/guttman/
Jennings, Nick

http://www.ecs.soton.ac.uk/~nrj

Southampton University

Jonkers, Menno

http://www.tryllian.com/

Tryllian.com

Kinny, David

mailto:dnk@cs.mu.oz.au

University of Melbourne

Klemperer, Paul

http://www.paulklemperer.org/index.htm

Nuffield College

Labrou, Yiannis

mailto:jklabrou@cs.umbc.edu

University of Maryland

Maes, Pattie

http://pattie.www.media.mit.edu/people/p

MIT

attie/
Moldovan, Dan

http://www.seas.smu.edu/~moldovan/

Southern Methodist University

Moukas, Alexandros

http://moux.www.media.mit.edu/people/m

MIT

oux/
Noriega, Pablo

http://www.iiia.csic.es/~pablo/

University of Catalonia

Norman, Tim

http://www.csd.abdn.ac.uk/~tnorman/

University of Aberdeen

Oliveira, Eugenio

http://www.fe.up.pt/%7Eeol/MEMBERS/e

University of Oporto

co_i.html
Petrie, Charles J.

http://nrc.stanford.edu/%7Epetrie/home.h

University of Stanford

tml
Pitt, Jeremy

http://www.iis.ee.ic.ac.uk/~j.pitt/shortcv_p

Imperial College

age.htm
Poggi Agostino

http://www.ce.unipr.it/people/poggi

University of Parma

Poslad, Stefan

http://www.elec.qmw.ac.uk/department/st

University of London

aff/academic/sjp.htm
Prasad, Bhana

http://www.gsw.edu/~bhanu/

Georgia

SouthWestern

State

University
Preist, Chris

http://www.hpl.hp.com/agents/

HP Labs

Rana, Omer

http://www.cs.cf.ac.uk/user/O.F.Rana/

University of Wales

Sandholm, Tuomas

http://siesta.cs.wustl.edu/~sandholm/

Carnegie Mellon University

Schroeder, Michael

http://www.soi.city.ac.uk/%7Emsch/

City University

Sen, Sandip

http://euler.mcs.utulsa.edu/~sandip/sandi

University of Tulsa

p.html
Sierra, Carles

http://www.iiia.csic.es/~sierra/

University of Catalonia

Stone, Peter

http://www.research.att.com/~pstone/

AT&T Labs Research

Sycara, Katia

http://www-

Carnegie Mellon University

cgi.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/katia
/www/katia-home.html
Tesfatsion, Leigh

http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi

Iowa State University

Treur, Jan

http://www.cs.vu.nl/~treur/

Vrije

Tveit, Amund

http://www.idi.ntnu.no/%7Eamundt/

Norwegian University of Science

Veloso, Manuela

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/user/mmv/

Universiteit

Amsterdam

and Technology
Carnegie Mellon University

___________________________________________________________________

232

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

www/home.html
Wellman, Michael

http://ai.eecs.umich.edu/people/wellman/

University of Michigan

Wooldridge, Michael

http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/

University of Liverpool

Members

www.agentlink.org

Κατάλογος ονομάτων

People

www.Agentland.com

Κατάλογος ονομάτων

People

http://agents.umbc.edu/People/index.sht

Κατάλογος ονομάτων

ml
Agent people

http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/links/

Κατάλογος ονομάτων

Εργαστήρια πανεπιστημίων
Όνομα Εργαστηρίου

URL

Πανεπιστήμιο

Aberdeen Agents Group

http://www.csd.abdn.ac.uk/~ped

University of Aberdeen

wards/AgentsGroup/
Agent

Applications,

Research,

http://www.csc.liv.ac.uk/research

University of Liverpool

and Technology group

/agents/

Artificial Intelligence Laboratory

http://ai.eecs.umich.edu/

University of Michigan

Artificial

http://www.cs.umn.edu/Researc

University of Minnesota

Intelligence,

Robotics

and Vision Laboratory

h/airvl/

AT&T Labs Research

http://www.research.att.com/

AT&T

Computational Intelligence and

http://www.csc.liv.ac.uk/research

Imperial College

Multi-agent Systems

/agents/

Computer Science and Electrical

http://www.csee.umbc.edu/

University of Maryland

http://www.mcs.utulsa.edu/~rese

University of Tulsa

Engineering Dept
DAI-Hards

arch
Distributed

and

intelligent

http://www.soi.city.ac.uk/researc

City Univercity

systems group.

h/doc

Intelligence, Agents, Multimedia

http://www.iam.ecs.soton.ac.uk/

Southampton University

Intelligent Agent Laboratory

http://www.cs.mu.oz.au/agentlab

University of Melbourne

/
http://www.cs.cmu.edu/~softage

Carnegie

AGENTS

nts/

University

Intelligent Systems & Multimedia

http://www.cs.ucl.ac.uk/intelligent_s

University of London

INTELLIGENT

INFORMATION

Mellon

ystems/
Intelligent Systems group

http://www.cs.uu.nl/groups/IS/

Utrecht University

Intelligent Systems Group

http://isg.enme.ucalgary.ca/

University of Calgary

http://www.fe.up.pt/~eol/

University of Oporto

NIAD&R-Distributed

Artificial
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Intelligence & Robotics Group
Software Agents Group

MIT

http://agents.www.media.mit.edu
/groups/agents/

Κατάλογος

http://agents.umbc.edu/Institutes

Institutions & Labs

_and_labs/index.shtml
Agent Groups

http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/links/

Κατάλογος

Ινστιτούτα και Εργαστήρια

www.Agentlant.com

Κατάλογος

Δημοπρασίες και εργαλεία δημοπρασιών
Όνομα

URL

Περιγραφή

Είδος

Amazon.com

http://auctions.amazon.com/

Αγορές και πωλήσεις βιβλίων

Εξωτερικό

και πολυμέσων.

Auctions
Bid.com

http://www.bid.com/

Ένας από τους μεγαλύτερους
δικτυακούς

Εξωτερικό

τόπους

δημοπρασιών.
DigiBid

http://www.digibid.com

Δημοπρασίες

τεχνολογικού

Εξωτερικό

δικτυακός

Εξωτερικό

εξοπλισμού.
eBay

http://www.ebay.com

Ο

μεγαλύτερος

τόπος

δημοπρασιών,

προσφέρει

δυνατότητες

δυναμικής τιμολόγησης. Πάνω
από 4.000.000 δημοπρασίες
φιλοξενούνται.
Yahoo Auctions

http://auctions.yahoo.com/

Υπηρεσία δημοπρασιών από

Εξωτερικό

την εταιρεία Yahoo
Fleamarket

http://www.fleamarket.gr/

Ο

πρωτοπόρος

και

Ελλάδα

μεγαλύτερος δικτυακός τόπος
δημοπρασιών στην Ελλάδα.
iBid

http://www.ibid.gr/

Άλλος

ένας

ελληνικός

δημοφιλής

δικτυακός

Ελλάδα

τόπος

δημοπρασιών.
Snowball

http://www.snowball.gr

Ο πρώτος δικτυακός τόπος
στην

Ελλάδα

όπου

Ελλάδα

οι

συνεργατικές αγορές ρίχνουν
τις τιμές.
ΟΤΕnet Auctions

http://auctions.otenet.gr/

Η υπηρεσία δημοπρασιών της
Yahoo,

μέσω

της

Ελλάδα

Οτενέτ

εξελληνισμένη.
Yahoo Auctions

http://dir.yahoo.com/Busines

Κατάλογος

s_and_Economy/Shopping_

δημοπρασιών.

υπαρχόντων

Κατάλογος
δημοπρασιών
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and_Services/Auctions
Δημοπρασίες

http://www.in.gr/direct/c524/c

Ελληνικός

κατάλογος

547/default.htm

δημοπρασιών.

Κατάλογος
δημοπρασιών

Όνομα

URL

Περιγραφή

Είδος

Auction Assistant

http://www.blackthornes

Αυτόματο εργαλείο για δημοπρασίες

Αναζήτηση

w.com/bthome/

της eBay. Στέλνει αυτόματα προσφορές

τιμών

και ειδοποιεί με email τους χρήστες.
Auction Beagle

http://www.auctionbeag

Εργαλείο

αναζήτησης

τιμών

σε

le.com/

τέσσερις μεγάλους δικτυακούς τόπους

Αναζήτηση
τιμών

δημοπρασιών.
Auction Central

http://www.gplanet.com

Ψάχνει σε πάνω από 200 δικτυακούς

Αναζήτηση

/auctioncentral.shtml

τόπους δημοπρασιών για νέα και τιμές

τιμών

προσφορών.
Auction Enterprise

http://www.silverflow.co

Παρακολούθηση

m/

Πληθώρα

δημοπρασιών.
χαρακτηριστικών

Αναζήτηση
τιμών

υποστηρίζονται.
Auction Information

http://www.epigroove.c

Παρακολουθεί και ελέγχει δημοπρασίες

Αναζήτηση

Database

om/

για πωλητές και αγοραστές. Αυτόματες

τιμών

διαδικασίες και υποστήριξη ολλανδικών
δημοπρασιών.
Auction Manager
Auction Tamer

http://www.auctionwatc

Χρήσιμο

h.com/my/client/

παρακολούθηση δημοπρασιών.

εργαλείο

http://www.envsoftware.

Παρακολούθηση

com/

πολλές

και

για

σε

Υποστηρίζει

προσφορές

Αναζήτηση
τιμών

πλοήγηση

δημοπρασίες.

αυτόματες

την

Αναζήτηση
τιμών

τελευταίας

στιγμής και αυτόματη αποστολή email.
Auction Trakker

http://www.timbercreek

Επιτρέπει

software.com/

παρακολουθούν πολλές δημοπρασίες
και

στους

να

χρήστες

υπολογίζουν

τα

να

Αναζήτηση
τιμών

κόστη

συμμετοχής.
Bid Blazer

http://www.bidblazer.co

Παρακολούθηση δημοπρασιών.

Αναζήτηση
τιμών

m/
BidXS

Meta-

http://www.bidxs.com/

Auctions

Υπηρεσία που ψάχνει σε 500 τόπους

Αναζήτηση

δημοπρασιών

τιμών

χρήστη

και

όταν

ενημερώνει
ένα

τον

αντικείμενο

εμφανιστεί.
eAuctionWatcher

http://defoort.free.fr/ew

Εργαλείο

που

επιτρέπει

την

atcher/

παρακολούθηση πολλών δημοπρασιών

Αναζήτηση
τιμών

ταυτόχρονα.
ESafe2Bid

http://www.macesoftwar

Χρήσιμο εργαλείο που εντοπίζει τους

Αναζήτηση

e.com/

χρήστες

τιμών

που

τοποθετούν

ψευδείς

προσφορές σε δημοπρασίες.
ISnipeIt

http://www.isnipeit.com/

Τοποθετεί αυτόματα προσφορές σε

Αναζήτηση
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δημοπρασίες που κλείνουν. Χρήσιμο

τιμών

εργαλείο για τους χρήστες που θέλουν
να κερδίσουν μια δημοπρασία.
Auction Lizard

http://www.auction-

Εργαλείο

για

την

καταχώρηση

Πλατφόρμα

lizard.com/

αντικειμένων προς δημοπράτηση στις

δημοπρασι

εταιρείες Lycos, Yahoo, Amazon, UBid,

ών

eBay και άλλες, αυτόματα. Χρήσιμο
εργαλείο.
Auction Rover

Auction

Station

2000 Sniper
eAuctionDesigner

http://www.auctionrover

Ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για τη

Πλατφόρμα

.com

δημιουργία,

δημοπρασι

παρακολούθηση

και

συμμετοχή σε δημοπρασίες

ών

http://www.auctionstatio

Ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων για

Πλατφόρμα

n2000.com/

την διαχείριση, παρακολούθηση και

δημοπρασι

συμμετοχή σε δημοπρασίες.

ών

http://www.auctiondesig

Εργαλείο

που

αυτοματοποιεί

την

ner.com/

διαδικασία δημιουργίας δημοπρασιών.

Πλατφόρμα
δημοπρασι
ών

Yahoo auctions

http://dir.yahoo.com/Bu

Περιέχει

εργαλεία

siness_and_Economy/

δημοπρασίες

αναζήτησης

για

Κατάλογος

http://www.webauctions

Παρέχει πληροφορίες για λογισμικό

Κατάλογος

ecrets.com/software_re

δημοπρασιών

Shopping_and_Service
s/Auctions/Industry_Inf
ormation/Web_Directori
es/Search_Engines/
Software Reviews

views.html
Auction Tools

http://www.webattack.c

Πληροφορίες και διαθέσιμο λογισμικό

om/Shareware/misctool

δημοπρασιών για download.

Κατάλογος

s/swauction.shtml
Auction Tools

http://www.tucows.gr/au

Πληροφορίες και διαθέσιμο λογισμικό

ction95.html

δημοπρασιών για download, από την

κατάλογος

εταιρεία Tucows.

___________________________________________________________________

236

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

Διεθνή συνέδρια και διασκέψεις
Όνομα

Τοποθεσία

Ημερομηνία

Δικτυακός τόπος

ECAI 2002

Lyon, France

July 21- 26

The

15th

European

Conference

on

Artificial Intelligence http://ecai2002.univlyon1.fr/
AAMAS 2002

Bologna, Italy

July 15-19

The First International Joint Conference
on Autonomous Agents & Multi-Agent
Systems
http://www.autonomousagents.org/2002/

ADSN 2002

Vienna, Austria

July 2

First

International

Workshop

on

Assurance in Distributed Systems and
Networks

http://adsn.nets.ce.hiroshima-

cu.ac.jp
CCGrid'2002

Berlin, Germany

May 21 – 24

IEEE International Symposium on Cluster
Computing

and

the

Grid

http://ccgrid2002.zib.de/
Berlin, Germany

May 21 – 24

Second

International

``Agent

Based

Workshop

Cluster

and

on
Grid

Computing''
http://www.cs.cf.ac.uk/User/O.F.Rana/age
nt-grid-2002/
InviCom

Berlin, Germany

May 21 – 24

2002

The 2002 International Workshop on
Invisible

Computing

http://www.invicom.org
AISB'02

London, UK

April 2-5

The Society for the Study of Artificial
Intelligence and Simulation of Behaviour
(AISB). Http://www.aisb.org.uk/

AAMAS-2

London, UK

April 2-5

Second Symposium on Adaptive Agents
and Multi-Agent Systems at the AISB'02
Convention
http://www.soi.city.ac.uk/~eduardo/aamas
-2.html

AISB'02

London, UK

April 2-5

AISB 2002 Symposium on Intelligent
Agents

in

Virtual

AISB'02

Markets
Convention

http://www.aisb.org.uk/
NMR 2002

Toulouse, France

April 19-21

Special Session on Argument, Dialogue,
and

Decision

http://www.cs.uu.nl/people/henry/add02/a
dd02.html
Belfast, N.Ireland

April 8-10

Soft-Ware: Computing in an Imperfect
World
http://www.infc.ulst.ac.uk/informatics/even
ts/soft-ware/
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Lund, Sweden

April 8-11
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9th

Annual

Conference

IEEE

and

International

Workshops

on

the

Engineering of Computer-Based Systems
Conference Session and Workshop on
Performance,

Interoperability,

and

Applications of Mobile Agent Systems at
IEEE
COORDINATI

York, UK

April 8-11

ON 2002

Fifth

International

Conference

on

Coordination Models and Languages.
http://wwwusers.cs.york.ac.uk/~wood/Coord02/Coor
dination2002.html

EMCSR 2002

Vienna, Austria

April 2 – 5

Sixteenth

European

Cybernetics

and

Meeting

Systems

on

Research

http://www.oefai.at/emcsr/
AT2AI-3

Vienna, Austria

April 2 - 5

Third

International

Symposium

"From

Agent Theory to Agent Implementation"
http://www.ai.univie.ac.at/~paolo/conf/at2a
i3.html
ACE2002

Vienna, Austria

April 2-5

Agent Construction and Emotions at
EMCSR

2002

http://www.ai.univie.ac.at/~paolo/conf/ace
2002/
IAS-7

California, USA

March 25-27

The 7th International Conference on
Intelligent

Autonomous

Systems

http://ias7.cs.umn.edu
SAC-2002

Madrid, Spain

March 10-14

Track

on

Languages

Coordination
and

Models,
Applications

http://lia.deis.unibo.it/confs/sac02/
AIMS

Madrid, Spain

March 10-14

Special Track on Agents, Interactions,
Mobility,

and

Systems

at

SAC

'02

http://www.coginst.uwf.edu/aims2002/
Lausanne, Switzerland February 11-15
FIPA meeting at the kind invitation of
EPFL
http://www.fipa.org/activities/index.html
IUI

San Fransico, USA

January 13-16

2002

International

Intelligent

Conference

User

on

Interfaces

http://www.iuiconf.org/
California, USA

January (tba)

Americas School on Agents and MultiAgent Systems (Preliminary Notification)
http://agents.usc.edu/agents/school/

2001
AMT-01

Hong Kong

December 18 - 20

The Sixth International Computer Science
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Conference. Active Media Technology
http://www.comp.hkbu.edu.hk/~amt01/
UKMAS

Oxford, UK

December 13 – 14

The Fourth UK Workshop on Multi-Agent
Systems http://www.ukmas.org/2001/

ES 2001

Cambridge, UK

December

10th-

12

The

Twenty-first

Conference

on

SGES

International

Knowledge

Based

Systems and Applied Artificial Intelligence
http://www.bcs-sges.org/es2001/
APAQS 2001

Hong Kong

December 10-11,

The 2nd Asia-Pacific Conference on
Quality

Software

http://www.cs.cityu.edu.hk/~apaqs/
MA 2001

Georgia, USA

December 2-4

5th International Conference on Mobile
Agents
http://www.cs.dartmouth.edu/MA2001/

ICDM '01

Silicon Valley,

USA Nov. 29-Dec.

The 2001 IEEE International Conference

2

on

Data

Mining

http://kais.mines.edu/~xwu/icdm/icdm01.html
ICLP'01

Paphos, Cyprus

December 1

Workshop on Computational Logic in
Multi-Agent

Systems

at

CLIMA-01

http://research.nii.ac.jp/~ksatoh/clima01.ht
ml
IEEE '01

San Jose, California

Nov. 29-Dec. 2

USA

The 2001 IEEE International Conference
on Data Mining Sponsored by the IEEE
Computer

Society

atICDM

'01

http://kais.mines.edu/~xwu/icdm/icdm01.html
WELCOM'01

Heidelberg,

November 16-17

Germany

Second

International

Workshop

Electronic

on

Commerce

http://www.informatik.tudarmstadt.de/GK/welcom/
ICECR-4

Dallas, Texas, USA

November 8-11

The Fourth International Conference on
Electronic

Commerce

Research

http://tecom.cox.smu.edu/icecr4
EC ‘01

Tampa, USA

October 14-17

3rd

ACM

Conference

on

Electronic

Commerce
http://www.acm.org/sigs/sigecom/EC01/
IVA 2001

Madrid, Spain

September 10-11

3rd International Workshop on Intelligent
Virtual

Agents

http://bermudas.ls.fi.upm.es/~iva01/index.
html
IJCAI ‘01

Seatlle, USA

August 5

E-Business

&

the

Intelligent

Web

http://www.csd.abdn.ac.uk/ebiweb/progra
mme.html
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Agent

Theories,

Languages.

The

Architectures,
Eighth

and

International

Workshop
http://mas.cs.umass.edu/atal//workshops/
atal2001/
ACAI-01

Prague,

Chech

July 2-13

Republic
AI 2001

Advanced Course on Artificial Intelligence
http://cyber.felk.cvut.cz/ACAI01/

Ottawa, Canada

June 7-9

14th

Canadian

Conference

on

AI

http://www.cs.ualberta.ca/~stroulia/AI2001
/index.html
June 8

Novel

E-Commerce

Applications

of

Agents
http://www.cs.unb.ca/~bspencer/NECAA/
Agents 2001

Montreal, Canada

May 28-June 1

The 5th International Conference on
Autonomous

Agents

http://www.csc.liv.ac.uk/~agents2001/
Montreal, Canada

May 29

Workshop on Agent-Based Approaches to
B2B
http://cs.georgetown.edu/~blakeb/AGENT
S2001_AgentB2B.html

AISB ‘01

York, UK

March 21-24

Symposium on Information Agents for ECommerce
http://lima.soi.city.ac.uk/aisb/cfp.htm

2000
EC-00

Minnesota, Usa

October 17-20

2nd

ACM

Conference

on

Electronic

Commerce
http://www.research.ibm.com/iac/ec00/
Agents 2000

Barcelona, Spain

June 3-7

4th

international

Conference

Autonomous
http://www.iiia.csic.es/agents2000/

Conferences

http://agents.umbc.edu/Conferences_a

Κατάλογος

nd_workshops/index.shtml
Conferences

http www.elcomag.com/calendar/://

Κατάλογος

Agent Events Calendar

http://www.agentlink.org/happenings/ot

Κατάλογος

her-events.html
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Οργανισμοί και κατάλογοι πρακτόρων
Όνομα

URL

Περιγραφή

Είδος

Agent Society

http://www.agent.org/

Υπήρξε η πρώτη προσπάθεια

Οργανισμός

συγκρότησης

οργανισμού.

Περιέχει εργασίες, links σε
διάφορα σημεία του διαδικτύου
και λίστα πρακτόρων
Agentcities

www.agentcities.com

Όπως στο κεφάλαιο 10

Οργανισμός

Agentlink

www.agentlink.org

Όπως στο κεφάλαιο 10

Οργανισμός

CommerceNet

www.commerce.net

Οργανισμός που ασχολείται με

Οργανισμός

το

ηλεκτρονικό

Διαθέτει

εμπόριο.

εργασίες

και

δημογραφικά στοιχεία.
ElcomAg

www.elcomag.com

Οργανισμός που αποσκοπεί

Οργανισμός

στην διάδοση της διαθέσιμης
γνώσης

στο

πεδίο

ηλεκτρονικού
Περιέχει

του

εμπορίου.

συνδέσμους

για

διαθέσιμα συνέδρια, πρόσωπα
και

εργασίες

σχετικά

με

πράκτορες.
FIPA

www.fipa.org

Όπως στο κεφάλαιο 10

Οργανισμός

Oasis

http://www.oasis-open.org

Οργανισμός που ασχολείται με

Οργανισμός

την τυποποίηση εφαρμογών
XML.

Διαθέτει

εργασίες

σχετικά με πράκτορες.
ACM

www.acm.org

Ένας

από

τους

δύο

μεγαλύτερους επιστημονικούς
οργανισμούς.

Κατάλογος
εργασιών

Διαθέτει

πληθώρα εργασιών στο πεδίο
των

ευφυών

πρακτόρων.

Απαιτείται εγγραφή.
IEEE

www.ieee.org

Ο

μεγαλύτερος

επιστημονικός

διεθνής

οργανισμός.

Κατάλογος
εργασιών

Διαθέτει πληθώρα εργασιών
στο

πεδίο

των

πρακτόρων.

ευφυών
Απαιτείται

εγγραφή.
Agent Links

http://www.ai.sri.com/~martin

Σύνδεσμοι

σε

δικτυακούς

Κατάλογος
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τόπους

πρακτόρων.

Προσωπική ιστοσελίδα.
http://www.comp.lancs.ac.uk/

Σύνδεσμοι

computing/users/gary/design

τόπους

.reuse/ia.sites.html

Προσωπική ιστοσελίδα.

Agent

http://www.insead.fr/CALT/E

Κατάλογος

Technologies

ncyclopedia/ComputerScienc

συνδέσμων προς δικτυακούς

es/Agents/

τόπους πρακτόρων

Agentland

www.agentland.com

Όπως στο κεφάλαιο 10

Κατάλογος

Botknowledge

http://www.botknowledge.co

Μεγάλη

εμπορικών

Κατάλογος

m/

πρακτόρων.

http://www.botspot.com

Μεγάλη

εμπορικών

Κατάλογος

περιέχει

Κατάλογος

http://www.compinfo-

Κατάλογος με συνδέσμους σε

Κατάλογος

center.com/compinfo/tt.nsf/in

δικτυακούς

foform?OpenForm&Topic=In

πρακτόρων.

Agent Links

Botspot

σε

δικτυακούς

Κατάλογος

πρακτόρων.
με

λίστα
λίστα

πληθώρα

Κατάλογος

πρακτόρων.
Bottechnology

www.bottechnology.com

Εταιρεία

που

κατάλογο πρακτόρων.
Intelligent Agents

τόπους

telligent+Agents&Type=TT
UMBC AgentWeb

http://agents.umbc.edu

Πολύ μεγάλος οργανωμένος

Κατάλογος

κατάλογους με συνδέσμους.
Δίνει

πληροφορίες

για

εταιρείες,

εργαστήρια,

συνέδρια,

εμπορικές

εφαρμογές πρακτόρων κ.α.
Η mailing list που προσφέρει
είναι

από

τις

μεγαλύτερες

διαθέσιμες και η βοήθεια στην
υλοποίηση

της

παρούσης

εργασίας ήταν σημαντική.
Yahoo Agents

http://dir.yahoo.com/Science/

Κατάλογος

Computer_Science/Artificial_

συνδέσμους

Intelligence/Machine_Learni

πρακτόρων.

του

Yahoo

προς

με

Κατάλογος

σελίδες

ng/Intelligent_Software_Age
nts/
Yahoo Shopping

http://dir.yahoo.com/Busines

Κατάλογος

του

Bots

s_and_Economy/Shopping_

shopping bots.

Yahoo

με

Κατάλογος

λεπτομερείς

Κατάλογος

εργαλείων

εργαλείων

and_Services/Retailers/Virtu
al_Malls/Shopping_Agents/
Auction Tools

Yahoo Auctions

http://www.webattack.com/S

Κατάλογος

με

hareware/misctools/swauctio

περιγραφή

n.shtml

δημοπρασιών

http://dir.yahoo.com/Busines

Κατάλογος

του

δημοπρασιών
Yahoo

με

Κατάλογος
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s_and_Economy/Business_t

συνδέσμους εργαλείων που

εργαλείων

o_Business/Computers/Soft

φτιάχνουν δημοπρασίες.

δημοπρασιών

Μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη

Κατάλογος

που

εργασιών

ware/Business_Applications/
Business_Management/Aucti
ons/
Necl

http://citeseer.nj.nec.com

περιέχει

διαθέσιμες

εργασίες

στο

διαδίκτυο.

Μεγάλος όγκος εργασιών, όχι
όμως και οι πιο σύγχρονες
Springer

http://www.springer.de/comp/

Βιβλία του εκδοτικού οίκου

Κατάλογος

agents/books.html

Springer που σχετίζονται με

βιβλίων

πράκτορες.

Shopping Bots
Όνομα
mySimon

URL
http://www.mysimon.co

Περιγραφή

Είδος

ο

Όπως στο 8 κεφάλαιο

m
BizRate

www.bizrate.com

Συγκρίσεις
προιόντα

τιμών
και

με

σε

πάρα

βάση

και

πολλά
άλλα

χαρακτηριστικά πέρα της τιμής, όπως
ώρα παράδοσης.
DealTime

http://www.dealtime.co

Συγκρίσεις τιμών

m
Aristocraft

ClickTheButton

http://www.aristocart.co

Πλατφόρμα για δικτυακές αγορές που

m

προσφέρει και συγκρίσεις τιμών

www.clickthebutton.co

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που

m

ενσωματώνεται στους browser και κατά
τη

διάρκεια

πλοήγησης

προτείνει

προιόντα και κάνει συγκρίσεις τιμών.
Pricescan

http://www.pricescan.co

Συγκρίσεις τιμών

m/
BottomDollar

http://www.bottomdollar

Συγκρίσεις τιμών

.com
SmartPrice

http://www.smartprice.c

Συγκρίσεις τιμών

om
WhenUShop

http://www.whenu.com/

Προσφέρει

εργαλεία

για

σύγκριση

τιμών. Πρόκειται για μια μπάρα που
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ενσωματώνεται στους browser.
Roboshopper

http://www.roboshopper

Σύγκριση τιμών

.com/
Wiz Gr

http://www.wiz.gr

Ο πρώτος ελληνικός δικτυακός τόπος
σύγκρισης τιμών

Shopping Bots

http://www.botspot.com/search/s-

κατάλογος

shop.htm
ShopBots

http://www.agentland.com/Ecommerc

κατάλογος

e_agents/Shopbots/
Shopping Bots

http://www.botspot.com/search/s-

κατάλογος

shop.htm

*Όλοι οι δικτυακοί τόποι ήταν ενεργοί μέχρι τις 15
Νοεμβρίου 2001 *
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εκπαιδευτική εφαρμογή χρήσης
ευφυών πρακτόρων λογισμικού στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Καταγράφονται τα
στάδια υλοποίησης της και αναλύεται εκτενώς η λειτουργία της εφαρμογής.
Στη συνέχεια παρατίθεται η λειτουργία της εφαρμογής και τέλος κατατίθενται
οι προβληματισμοί γύρω από τη δημιουργία πραγματικών εφαρμογών
πρακτόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Αγορά Ηλεκτρονικών Προϊόντων
Εφαρμογή πρακτόρων που εμπορεύονται
ηλεκτρονικά προϊόντα

16. Ορισμός του σεναρίου
Η εκπαιδευτική εφαρμογή περιγράφει την υλοποίηση ενός απλού
σεναρίου αγοράς, που ονομάζεται Ηλεκτρονική Αγορά. Σκοπός της
εφαρμογής είναι να επιτρέπει στους συμμετέχοντες της αγοράς να
ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά αγαθά μέσω του διαδικτύου με χρήση ευφυών
πρακτόρων λογισμικού.
Τα ηλεκτρονικά αγαθά που μπορούν να ανταλλάσσονται στο σενάριο της
εφαρμογής είναι συγκεκριμένα και πρόκειται για: φωτογραφικές μηχανές,
βίντεο, τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Για απλότητα δεν αναφερόμαστε σε
ξεχωριστά μοντέλα αλλά σε γενικά αγαθά. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ
δύο διαφορετικών αγαθών του ίδιου τύπου. Ο χρήστης δηλαδή επιλέγει να
εμπορευτεί τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ.
Στο σενάριο συμμετέχουν τρεις ευφυείς πράκτορες λογισμικού ο καθένας
με διαφορετικές δυνατότητες αγοράς και πώλησης.
Ο πρώτος πράκτορας καλείται StorageBot και αποτελεί τον αντιπρόσωπο
στο διαδίκτυο μιας αποθήκης ηλεκτρονικών προϊόντων που προσπαθεί να
πουλήσει κάποια προϊόντα από το διαθέσιμο στοκ. Όταν ξεκινά η εφαρμογή
η υπόθεση εργασίας είναι ότι η αποθήκη διαθέτει

100 φωτογραφικές

μηχανές, 80 συσκευές βίντεο και από 100 τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Δεν
διαθέτει όμως παρά ελάχιστα διαθέσιμα χρήματα, αρχικά 100€ (ευρώ). Ο
πράκτορας StorageBot μπορεί μόνο να πουλάει ηλεκτρονικά αγαθά.
Ο δεύτερος πράκτορας της ηλεκτρονικής αγοράς καλείται RetailBot και
αποτελεί τον αντιπρόσωπο μιας μεγάλης αλυσίδας λιανικού εμπορίου που
μπορεί και να πουλά και να αγοράζει ηλεκτρονικά αγαθά. Διαθέτει
αποθέματα 10 φωτογραφικών μηχανών, καμιάς συσκευής βίντεο, 10
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τηλεοράσεων και 10 ραδιοφώνων. Διαθέτει επίσης μεγάλο κεφάλαιο
κίνησης, 30000€ (ευρώ) για την πραγματοποίηση αγορών.
Ο τρίτος συμμετέχοντας στην ηλεκτρονική αγορά είναι ο πράκτορας
CustomerBot που αποτελεί τον αντιπρόσωπο ενός απλού καθημερινού
πελάτη που επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποιες αγορές μέσω διαδικτύου.
Ο πελάτης έχοντας στη διάθεσή του είδη μια φωτογραφική μηχανή και μια
τηλεόραση, επιθυμεί να πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων διαθέτοντας
χρήματα αξίας 2000€ (ευρώ).
Οι πράκτορες διαθέτουν μια αρχική βάση για την αποτίμηση των τιμών
και επομένως:
• οι φωτογραφικές μηχανές κοστίζουν 75€
• οι συσκευές βίντεο κοστίζουν 150€
• οι τηλεοράσεις κοστίζουν 200€
• τα ραδιόφωνα κοστίζουν 100€
Η αρχική βάση για την αποτίμηση των τιμών θεωρείται ότι είναι κοινή για
όλους τους πράκτορες, θα μπορούσε να είναι όμως και διαφορετική.
Οι μελλοντικές

εμπορικές εφαρμογές πρακτόρων στο πεδίο του

ηλεκτρονικού εμπορίου θα εστιάζουν σε δύο σημεία. Την δυνατότητα
σύνδεσης με διαφορετικές πηγές πληροφορίας και πράκτορες και τη χρήση
έξυπνων στρατηγικών διαπραγμάτευσης που θα τους επιτρέπουν να
υλοποιούν τον στόχο τους με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στα
πλαίσια λοιπόν της εφαρμογής έγινε μια προσπάθεια να εφοδιαστούν οι
πράκτορες με περισσότερα του ενός πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης. Έτσι
υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται πέρα από το αρχικό πρωτόκολλο
σταθερής τιμής και άλλα πρωτόκολλα τα οποία θα παρουσιαστούν στη
συνέχεια.
Στην εφαρμογή ο χρήστης επιλέγει για κάθε ηλεκτρονικό προϊόν και την
αντίστοιχη στρατηγική διαπραγμάτευσης. Έτσι δημιουργείται ένα σενάριο
ανταλλαγής

προϊόντων

που

χρησιμοποιεί

τρεις

στρατηγικές

διαπραγμάτευσης. Στο παρακάτω πίνακα ακολουθεί το σενάριο ανταλλαγής
προϊόντων. Στο σενάριο αυτό χρησιμοποιούνται τρεις στρατηγικές:
•

Η σταθερή. Σε αυτή τη στρατηγική το προϊόν πωλείται μόνο σε μία
σταθερή τιμή.

•

Η γραμμική. Στη γραμμική στρατηγική οι προσφορές των
πρακτόρων αυξάνονται ή ελαττώνονται με βήμα σταθερό.
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Η εκθετική. Στην εκθετική στρατηγική οι προσφορές των
πρακτόρων αυξάνονται ή ελαττώνονται με βήμα εκθετικό.

Επιπλέον έχει αναπτυχθεί άλλη μία στρατηγική η Πολυωνυμική στην
οποία οι προσφορές αυξάνονται ή ελαττώνονται με αύξοντα σταθερό ή
μειωμένο σταθερό ρυθμό. Επειδή όμως το εργαλείο Zeus Toolkit θέτει
περιορισμούς στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών (μόνο 3)
δε χρησιμοποιείται στο σενάριο αλλά καταγράφεται στο κεφάλαιο των
στρατηγικών.

Πράκτορας

Είδος

Στρατηγική

Ελάχιστο

Μέγιστο

Ποσοστό

Ποσοστό

Τιμή

StorageBot

Camera

Γραμμική

100

130

2

(Πώληση)

Video

Εκθετική

95

130

2

Tv

Γραμμική

110

130

2

Radio

Σταθερή

RetailBot

Camera

Γραμμική

70

120

2

(Αγορά)

Video

Γραμμική

80

120

2

Tv

Εκθετική

80

130

2

Radio

Σταθερή

RetailBot

Camera

Γραμμική

105

125

2

(Πώληση)

Video

Εκθετική

110

130

2

Tv

Εκθετική

100

130

2

Radio

Όχι

CustomerBot

Camera

Γραμμική

70

130

2

(Αγορά)

Video

Εκθετική

70

130

2

Tv

Εκθετική

75

130

2

Radio

Σταθερή

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή δουλεύει δικτυακά δηλαδή οι πράκτορες
είναι μοιρασμένοι σε δύο υπολογιστές και επικοινωνούν μέσω δικτύου. Οι
πράκτορες των αγοραστών βρίσκονται σε έναν υπολογιστή και οι βοηθητικοί
πράκτορες σε άλλον.
Επιπλέον η αγορά θεωρείται ανοιχτή, επομένως οι πράκτορες μπορούν
να φεύγουν ή να έρχονται ανά πάσα στιγμή και δεν γνωρίζουν αρχικώς τους
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υπόλοιπους συμμετέχοντες. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται εκτενής
ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της εφαρμογής.
Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με το εργαλείο Zeus Toolkit, το οποίο
αποτελεί μια ελεύθερη πλατφόρμα συγγραφής πρακτόρων και που
συμβαδίζει με τα πρότυπα που υϊοθετεί ο οργανισμός FIPA. Για την
λειτουργία του σεναρίου απαιτείται η εγκατάσταση του Zeus Toolkit αφού
κάποιες από τις ρουτίνες που χρησιμοποιούνται κάνουν χρήση έτοιμων
ρουτινών του Zeus Toolkit. Επιπλέον θα πρέπει να εγκατεστημένο και
κάποιο περιβάλλον Java (JDK 1.3.x και νεώτερες εκδόσεις).
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17. Ανάλυση του πεδίου της εφαρμογής
Το εργαλείο Zeus Toolkit υλοποιεί εφαρμογές με χρήση μοντέλων ρόλων
(role models). Στην τεκμηρίωση του εργαλείου παρουσιάζονται τα πεδία στα
οποία το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών.
Το εκπαιδευτικό σενάριο που αναπτύχθηκε κάνει χρήση των ιδιοτήτων, των
χαρακτηριστικών και των προκλήσεων του πεδίου των εμπορικών
ανταλλαγών μεταξύ πολλαπλών πρακτόρων (Multi-Agent Trading domain).
Το πεδίο αυτό, στην τεκμηρίωση του περιλαμβάνει δύο μοντέλα ρόλων: την
κατανεμημένη αγορά (Distributed Marketplace) και την θεσμοθετημένη
δημοπρασία (Institutional Auction). Στοιχεία από αυτά τα δύο μοντέλα
συνδυάζονται και συνυπάρχουν στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αγοράς.
17.1

Επιλογή στοιχείων από τα μοντέλα

Το σενάριο προϋποθέτει ότι πράκτορες θα διαπραγματεύονται άμεσα
μεταξύ τους και όχι μέσω ενδιάμεσου πράκτορα. Επομένως ο ρόλος του
Trader του μοντέλου της κατανεμημένης αγοράς θα μοντελοποιεί καλύτερα
τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αγορά, γιατί δεν κάνει χρήση
ενδιάμεσου πράκτορα, όπως συμβαίνει στο μοντέλο της θεσμοθετημένης
δημοπρασίας.
Από το μοντέλο της κατανεμημένης αγοράς βρίσκονται εύκολα και οι
υπόλοιποι πράκτορες με τους οποίους συνεργάζονται οι Trader πράκτορες.
Στο μοντέλο αυτό λοιπόν κάθε πράκτορας έχει δυνατότητες αναζήτησης και
εγγραφής σε υπηρεσίες με τη βοήθεια ενός πράκτορα μεσιτείας (Broker).
Επομένως

στην

τελικής

εφαρμογή

ένας

τέτοιος

πράκτορας

είναι

απαραίτητος για να διαφημίζουν τις προτιμήσεις τους και να βρίσκουν τους
υπόλοιπους πράκτορες ώστε να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.
Ο επόμενος πράκτορας που βρίσκεται παρών στην εφαρμογή, είναι ο
πράκτορας Agent Name Server, ο οποίος είναι παρών σε κάθε εφαρμογή
που κτίζεται με το εργαλείο Zeus Toolkit, και φροντίζει να ενημερώνει τους
άλλους πράκτορες για τη δικτυακή διεύθυνση που βρίσκεται κάποιος
συγκεκριμένος πράκτορας.
Τέλος παρών στην εφαρμογή είναι και ένας πράκτορας, ονόματι
Visualiser, ο οποίος καταγράφει όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται
μεταξύ των υπολοίπων πρακτόρων και προσφέρει εργαλεία για την
οπτικοποίηση της αλληλεπίδρασης των πρακτόρων.
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Όλοι οι πράκτορες της εφαρμογής παρουσιάζονται συγκεντρωμένοι στον
επόμενο πίνακα μαζί τους ρόλους που υλοποιούνε.
Όνομα πράκτορα

Ρόλοι που παίζει

CustomerBot

Trader

(Αγοράζει,

Αναζητά

υπηρεσίες,

Εγγράφεται

σε

υπηρεσίες)
RetailBot

Trader (Αγοράζει, Πουλά, Αναζητά υπηρεσίες, Εγγράφεται σε
υπηρεσίες)

StorageBot

Trader (Πουλά, Αναζητά υπηρεσίες, Εγγράφεται σε υπηρεσίες)

Broker

Broker (Facilitator) - Μεσιτεία υπηρεσιών

Visual

Visualiser

ANS

Agent Name Server

17.2

Αρμοδιότητες των πρακτόρων

Από το μοντέλο της κατανεμημένης αγοράς και με βάση το σενάριο
ανταλλαγής συμπεραίνονται και οι ακριβείς λειτουργίες και ενέργειες του
κάθε πράκτορα. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται όλες οι ενέργειες που
υλοποιούν οι πράκτορες κατά τη διάρκεια ενός σεναρίου ανταλλαγής
προϊόντων.

TRADER – Αρμοδιότητες
Καταγωγή
Πωλητής

Ευθύνη
- Η εγγραφή και η απομάκρυνση από την αγορά

Εγγραφή
Αγοραστής-

Αναζήτηση πληροφορίας για γνωστούς πωλητές

Αναζήτηση
Αγοραστής

Αποστολή προσφορών σε πωλητές

Πωλητής

Λήψη και ανταπάντηση σε προσφορές

Αγοραστής

Διευκόλυνση τις εισαγωγής των συναλλαγών των χρηστών

Αγοραστής

Ερμηνεία των απαντήσεων των πωλητών
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Ανταλλαγή πληρωμών και ιδιοκτησίας

Πωλητής
Πωλητής

Διευκόλυνση της εισαγωγής των προτιμήσεων των πωλητών

Πωλητής

Ερμηνεία των προσφορών

Μεσίτης (BROKER) – Αρμοδιότητες
Καταγωγή

Ευθύνη

Μεσίτης

Λήψη κοινοποιήσεων από τους συμμετέχοντες

Μεσίτης

Απάντηση στις κοινοποιήσεις των συμμετεχόντων

Μεσίτης

Αποθήκευση πληροφοριών για τους συμμετέχοντες

Οι αρμοδιότητες των υπόλοιπων δύο πρακτόρων είναι συγκεκριμένες και
περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

17.3

Σχεδίαση των αρμοδιοτήτων

Από τη στιγμή που έχουν καθοριστεί οι αρμοδιότητες των πρακτόρων
επόμενο βήμα στη λογική σχεδίαση της εφαρμογής είναι η σχεδίαση της
υλοποίησης των αρμοδιοτήτων και τι θα απαιτηθεί. Ξεκινώντας από τον
Μεσίτη

έχουμε

τους

παρακάτω

πίνακες

με

τις

λύσεις

που

χρησιμοποιήθηκαν.

Αρμοδιότητα:

Λήψη κοινοποιήσεων από τους συμμετέχοντες

Καταγωγή:

Μεσίτης

Πρόβλημα:

Λήψη και αποθήκευση [Πωλητές, Αγαθά προς πώληση]

Λύση:

Καθορισμός του υπάρχοντα πράκτορα μεσιτείας που διαθέτει
το Zeus Toolkit

Εξήγηση:

Εξ’ ορισμού ο Μεσίτης (Facilitator) του Zeus Toolkit ρωτά τους
πράκτορες αυτόνομα (pro-actively), αλλά στη συγκεκριμένη
περίπτωση απλά λειτουργεί αντιδραστικά (reactive).

Αρμοδιότητα:

Απάντηση στις κοινοποιήσεις των συμμετεχόντων
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Πρόβλημα:

Ταίριασμα
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πωλητών

αγοραστών,

Αποστολή

μηνύματος

[Ταυτότητα αγοραστή, Ταυτότητα πωλητή]
Λύση:

Αυτόματη λειτουργικότητα του υπάρχοντα Μεσίτη.

Εξήγηση:

Αυτόματη λειτουργικότητα του υπάρχοντα Μεσίτη.

Αρμοδιότητα:

Αποθήκευση πληροφοριών για τους συμμετέχοντες

Καταγωγή:

Μεσίτης

Πρόβλημα:

Αποθήκευση [Πωλητή, Αγαθό, Τιμή]

Λύση:

Αυτόματη λειτουργικότητα του υπάρχοντα Μεσίτη.

Εξήγηση:

Αυτόματη λειτουργικότητα του υπάρχοντα Μεσίτη.

Στην περίπτωση του Μεσίτη παρατηρούνται τα πλεονεκτήματα των
αυτόματων εργαλείων ανάπτυξης στα οποία ανήκει το Zeus Toolkit. Δεν
απαιτείται η συγγραφή κώδικα εξ’ αρχής, απλά διαμορφώνονται και
χρησιμοποιούνται υπάρχοντα προγράμματα και λύσεις.
Επόμενα πρέπει να σχεδιαστούν οι αρμοδιότητες του Trader. Η
λειτουργικότητα της εφαρμογής εξαρτάται κατά πολύ από την σχεδίαση του
Trader και στο σημείο αυτό δεν υπάρχει πεδίο για χρησιμοποίηση
υπαρχόντων λύσεων. Η σχεδίαση του Trader περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα
επικοινωνίας, τις στρατηγικές ανταλλαγής προϊόντων και την γενική
συμπεριφορά των πρακτόρων.

Αρμοδιότητα:

Εγγραφή και απομάκρυνση από την αγορά

Καταγωγή:

Πωλητής-Εγγραφή

Πρόβλημα:

Αποστολή μηνύματος [προς: Μεσίτη, σχετικά: Αγαθά προς
πώληση]

Λύση:

Εφοδιασμός
συνεργασίας.

του
Το

πράκτορα
κατάλληλο

Contract-Net-Manager,

με

το

κατάλληλο

πρωτόκολλο
πρωτόκολλο

είναι
με

πρωτόκολλο
το
βάση

Fipaτις

προδιαγραφές του οργανισμού FIPA.

Εξήγηση:

Εξ’ ορισμού οι πράκτορες Trader απαντούν αντιδραστικά στις
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Μεσίτη. Για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους

αυτόνομα πρέπει να διαθέτουν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το
οποίο στέλνει μήνυμα στον μεσίτη για το ποια αγαθά είναι
διαθέσιμα προς πώληση.

Αρμοδιότητα:

Αναζήτηση πληροφορίας για πωλητές

Καταγωγή:

Αγοραστής-Αναζήτηση

Πρόβλημα:

Αποστολή μηνύματος [προς: Μεσίτη, σχετικά: Αγαθά που
ζητούνται]

Λύση:

Αυτόματη λειτουργικότητα του υπάρχοντα

Εξήγηση:

Αυτόματη λειτουργικότητα του υπάρχοντα

Αρμοδιότητα:

Αποστολή προσφορών σε πωλητές

Καταγωγή:

Αγοραστής

Πρόβλημα:

Αρχικοποίηση διαλόγου [με : Πωλητή, σχετικά: Αγαθά προς
πώληση]

Λύση:

Εφοδιασμός
συνεργασίας.

του
Το

πράκτορα

με

κατάλληλο

Contract-Net-Manager,

το

κατάλληλο

πρωτόκολλο
πρωτόκολλο

είναι
με

πρωτόκολλο
το
βάση

Fipaτις

προδιαγραφές του οργανισμού FIPA.

Εξήγηση:

Για να αρχικοποιήσουν και να διεξάγουν ένα διάλογο για την
ανταλλαγή προσφορών οι πράκτορες χρειάζονται ένα κατάλληλο
πρωτόκολλο συνεργασίας. Για τον αγοραστή το πιο κατάλληλο
είναι η Initiator έκδοση του πρωτοκόλλου Fipa-Contract-NetManager.

Αρμοδιότητα:

Λήψη και ανταπάντηση σε προσφορές

Καταγωγή:

Πωλητής

Πρόβλημα:

Συμμετοχή σε διάλόγο [με: Αγοραστή, σχετικά: Αγαθά προς
πώληση]

Λύση:

Εφοδιασμός

του

πράκτορα

με

το

κατάλληλο

πρωτόκολλο

συνεργασίας. Το κατάλληλο πρωτόκολλο είναι η Respondent
έκδοση

του

πρωτοκόλλου

Fipa-Contract-Net-Contractor,
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πρωτόκολλο με βάση τις προδιαγραφές του οργανισμού FIPA.

Εξήγηση:

Για να ανταποκριθούν σε ένα διάλογο ο πράκτορας που θέλει να
πουλήσει

χρειάζεται

ένα

συμπληρωματικό

πρωτόκολλο

συνεργασίας. Για τον πωλητή το πιο κατάλληλο είναι η
Respondent έκδοση του πρωτοκόλλου Fipa-Contract-NetContractor, που είναι η συμπληρωματική έκδοση του FipaContract-Net-Manager.

Αρμοδιότητα:

Διευκόλυνση τις εισαγωγής των συναλλαγών των χρηστών

Καταγωγή:

Αγοραστής

Πρόβλημα:

Εισαγωγή πληροφορίας [Αγαθό, τιμή]

Λύση:

Προσθήκη διεπιφάνειας χρήστη μέσω εξωτερικής ρουτίνας.

Εξήγηση:

Η

λειτουργικότητα

των

πρακτόρων

στο

Zeus

Toolkit

επιτυγχάνεται με τη με τη μορφή στόχων (goals) οι οποίοι είτε
μπαίνουν

από την τυπική διεπιφάνεια εισόδου στόχων που

διαθέτουν οι πράκτορες, είτε μπορούν να τεθούν μέσω
εξωτερικών
συνδεθεί

προγραμμάτων.

με

εξωτερικά

Κάθε

πράκτορας

προγράμματα

για

τη

μπορεί

να

δημιουργία

διεπιφανειών χρηστών και για την υλοποίηση περιπλοκότερων
λειτουργιών.

Ερμηνεία των απαντήσεων των πωλητών

Αρμοδιότητα:
Καταγωγή:

Αγοραστής

Πρόβλημα:

Αποτίμηση [Αγαθό, τιμή]

Λύση:

Εφοδιασμός

του

πράκτορα

με

τις

κατάλληλες

να

διαθέτουν

στρατηγικές

διαπραγμάτευσης.

Εξήγηση:

Οι

πράκτορες

μπορούν

στρατηγικές

που

επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις τους με άλλους πράκτορες. Το
Zeus

Toolkit

παρέχει

κάποιες

έτοιμες

στρατηγικές

για

διαπραγματεύσεις σε ανταλλαγές προϊόντων. Στην περίπτωση
της εφαρμογής χρησιμοποιείται η GrowthStrategy, στην οποία ο
πράκτορας κάνει προσφορές σε χαμηλές τιμές και σταδιακά
αυξάνει την προσφορά του μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ή μέχρι
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να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Ανταλλαγή πληρωμών και ιδιοκτησίας

Αρμοδιότητα:
Καταγωγή:

Αγοραστής, Πωλητής

Πρόβλημα:

Μεταφορά [Αγαθών, Χρημάτων]

Λύση:

Εφοδιασμός των πρακτόρων με ρουτίνες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Εξήγηση:

Μόλις συμφωνηθεί η συναλλαγή προσομοιώνεται η πραγματική
ανταλλαγή αγαθών-χρημάτων με ανταλλαγή μηνυμάτων που
αναπαριστούν την πληρωμή και την μεταφορά των προϊόντων.

Αρμοδιότητα:

Διευκόλυνση της εισαγωγής των προτιμήσεων των χρηστών

Καταγωγή:

Πωλητής

Πρόβλημα:

Εισαγωγή πληροφορίας [Αγαθά, Τιμή]

Λύση:

Προσθήκη διεπιφάνειας χρήστη μέσω εξωτερικής ρουτίνας.

Εξήγηση:

Η

λειτουργικότητα

των

πρακτόρων

στο

Zeus

Toolkit

επιτυγχάνεται με τη με τη μορφή στόχων (goals) οι οποίοι είτε
μπαίνουν

από την τυπική διεπιφάνεια εισόδου στόχων που

διαθέτουν οι πράκτορες, είτε μπορούν να τεθούν μέσω
εξωτερικών
συνδεθεί

προγραμμάτων.

με

εξωτερικά

Κάθε

πράκτορας

προγράμματα

για

τη

μπορεί

να

δημιουργία

διεπιφανειών χρηστών και για την υλοποίηση περιπλοκότερων
λειτουργιών.

Ερμηνεία των προσφορών

Αρμοδιότητα:
Καταγωγή:

Πωλητής

Πρόβλημα:

Αποτίμηση [Αγαθά, Τιμή]

Λύση:

Εφοδιασμός

του

πράκτορα

με

τις

κατάλληλες

να

διαθέτουν

στρατηγικές

διαπραγμάτευσης.

Εξήγηση:

Οι

πράκτορες

μπορούν

στρατηγικές

που

επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις τους με άλλους πράκτορες. Το
Zeus

Toolkit

παρέχει

κάποιες

έτοιμες

στρατηγικές
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διαπραγματεύσεις σε ανταλλαγές προϊόντων. Στην περίπτωση
του πωλητή

χρησιμοποιείται η DecayFunction, στην οποία ο

πράκτορας ελαττώνει σταδιακά τη τιμή που ζητά μέχρι να
επιτευχθεί συμφωνία.
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18. Υλοποίηση της εφαρμογής
Το επόμενο βήμα μετά τη λογική σχεδίαση της εφαρμογής είναι η
υλοποίησή της με το εργαλείο Zeus Toolkit.
εφαρμογών

με

το

συγκεκριμένο

εργαλείο

Η διαδικασία υλοποίησης
είναι

συγκεκριμένη

και

περιλαμβάνει 5 βήματα, από τα οποία κάποια μπορεί και παραληφθούν
ανάλογα και με το είδος των πρακτόρων που πρόκειται να δημιουργηθούν.
Οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής 85 :
1) Δημιουργία οντολογίας
2) Δημιουργία των πρακτόρων του χρήστη, η οποία για κάθε πράκτορα
αποτελείται από:
•

Ορισμό του πράκτορα

•

Περιγραφή καθηκόντων

•

Οργάνωση του πράκτορα

•

Συντονισμός του πράκτορα

3) Διαμόρφωση των βοηθητικών πρακτόρων
4) Διαμόρφωση των πρακτόρων του χρήστη
5) Υλοποίηση των πρακτόρων
Ο σκοπός αυτών των σταδίων είναι η μεταφορά της σχεδίασης, από τα
μοντέλα ρόλων σε περιγραφές πρακτόρων που μπορούν να παραχθούν
αυτόματα από το Zeus Toolkit. Οι παρακάτω

ενότητες παρουσιάζουν

αναλυτικά τη διαδικασία παραγωγής των πρακτόρων με το Zeus Toolkit. Να
σημειωθεί ότι ο τελικά παραγόμενος κώδικας είναι κώδικας Java.

18.1

Δημιουργία οντολογίας

Στο πρώτο αυτό βήμα καταγράφεται σε ξεχωριστό αρχείο η οντολογία της
εφαρμογής. Οι κύριες έννοιες δηλαδή που μοιράζονται οι πράκτορες μεταξύ
τους, και περιλαμβάνουν τα ονόματα των αγαθών που ανταλλάσσονται. Για
τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται το εργαλείο δημιουργίας οντολογίας
(Ontology Editor tool). Η καταγραφή της οντολογίας περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στάδια:

85

Οι ενέργειες περιγράφονται εκτενώς στη γραπτή τεκμηρίωση που ακολουθεί

την εφαρμογή.
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Καταρχήν ο χρήστης επιλέγει την καταχώρηση ZeusFact entry

και

επιλέγει να δει τους κόμβους της. Κατόπιν επιλέγει το γεγονός Entity και
δημιουργεί ένα γεγονός παιδί (child fact) που καλείται camera.
Πατώντας το πλήκτρο των ιδιοτήτων ο χρήστης μπορεί να δει τα
χαρακτηριστικά (μεταβλητές) που κληρονομεί. Οι μεταβλητές που διαθέτει
εξ’ ορισμού, επειδή κληρονομούνται από το Entity fact, κάθε νέο μέλος της
οντολογίας είναι μια μεταβλητή πλήθους που καλείται number και μια
μεταβλητή τιμής που καλείται unit_cost.
Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η καταχώρηση για το πρώτο μέλος
της οντολογία, με το πλήκτρο "Add New Peer Fact" button, αναπαράγεται. Η
νέα καταχώρηση μετονομάζεται video.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις καταχωρήσεις tv και radio.
Στο σημείο αυτό η οντολογία είναι έτοιμη και μπορεί να αποθηκευτεί σε
αρχείο για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τους πράκτορες. Στο σημείο
αυτό το παράθυρο δημιουργίας της οντολογίας έχει την ακόλουθη μορφή.

Εικόνα : Η οντολογία της εφαρμογής.
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Ο ορισμός των πρακτόρων

Η διαδικασία δημιουργίας των πρακτόρων αποτελείται από αρκετές
υποδιαδικασίες που επαναλαμβάνονται για κάθε πράκτορα του χρήστη που
συμμετέχει στην εφαρμογή.
Αρχικά δημιουργείται ένας καινούριος πράκτορας στο κεντρικό παράθυρο
του Zeus Toolkit ο οποίος και ονομάζεται StorageBot. Αυτή τη στιγμή έχει
δημιουργηθεί ένας γενικός υποτυπώδης πράκτορας χωρίς καμιά δυνατότητα
επεξεργασίας. Στις φάσεις που ακολουθούν διαμορφώνεται για να καλύψει
τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχει βάσει της εφαρμογής.
Ανοίγοντας το παράθυρο επεξεργασίας των πρακτόρων καταρχήν
ορίζονται οι αρχικοί πόροι που διαθέτουν οι πράκτορες στο σενάριο της
ανταλλαγής ηλεκτρονικών προϊόντων. Έχει τονιστεί και στη περιγραφή του
σεναρίου ότι οι πράκτορες δεν συνδέονται με κάποια εξωτερική βάση
δεδομένων για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και τιμές, αλλά
έχουν ενσωματωμένη αυτή την πληροφορία. Οι ενέργειες για τον ορισμό
των αρχικών τιμών έχει ως εξής:
Επιλέγοντας το πλήκτρο “New Initial Resource” επιλέγει camera σαν
τον τύπο γεγονότος από την ιεραρχία γεγονότων.
Στην συνέχεια επιλέγοντας την διπλανή στήλη (Instance field) μπορεί
να θέσει τον αριθμό των συσκευών που διαθέτει ο πράκτορας και την αξία
τους επιλέγοντας αντίστοιχα τις μεταβλητές number και unit_cost
αντίστοιχα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά και για τα υπόλοιπα
μέλη της οντολογίας με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τιμών, όπως
εμφανίστηκαν στην παρουσίαση του σεναρίου.
Η διαδικασία αυτή γίνεται και για ένα ακόμη τύπο γεγονότων που καλείται
Money, στον οποίο καταγράφονται τα χρήματα που είναι διαθέσιμα σε κάθε
πράκτορα.

Ο τύπος αυτός γεγονότων εξ’ ορισμού υπάρχει σε κάθε

πράκτορα.
Στο σημείο αυτό η διαδικασία ορισμού του πράκτορα έχει ολοκληρωθεί
και έχει την ακόλουθη εικόνα. Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται η καταγραφή
κάποιων συγκεκριμένων καθηκόντων στο πάνελ καταγραφής καθηκόντων,
αφού το μόνο που θα μπορούσε να οριστεί με βάση το σενάριο, η μεταφορά
των χρημάτων και των αντικειμένων προσομοιώνεται με ανταλλαγή
μηνυμάτων.
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Εικόνα : Ο ορισμός του πράκτορα StorageBot.

Όσον αφορά την οργάνωση των πρακτόρων το σενάριο της εφαρμογής
θεωρεί ότι οι πράκτορες δεν έχουν προϋπάρχουσα γνώση των υπόλοιπων
πρακτόρων. Επομένως στο μεσαίο πάνελ της δημιουργίας του πράκτορα
(Agent Organization) δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων δεδομένων.
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Η διαδικασία συντονισμού των πρακτόρων

Από την σχεδίαση της εφαρμογής έγινε φανερό ότι οι πράκτορες για την
αγαστή συνεργασία τους απαιτείται να διαθέτουν πέρα από τη δεδομένα
υπάρχουσα γλώσσα επικοινωνίας και τα κατάλληλα πρωτόκολλα για την
κατάθεση

και

στρατηγικές.

ανταπάντηση
Η

διαδικασία

προσφορών,
των

αλλά

και

υποκεφαλαίων

τις

που

κατάλληλες
ακολουθούν

χρησιμοποιείται από όλους τους πράκτορες. Θυμίζουμε ότι με βάση το
σενάριο ο πράκτορας StorageBot έχει μόνο δυνατότητες πώλησης, ο
πράκτορας CustomerBot έχει μόνο δυνατότητες αγοράς, ενώ ο πράκτορας
RetailBot διαθέτει και τις δύο δυνατότητες.
18.3.1 Τα πρωτόκολλα για την αγορά προϊόντων
Ο πράκτορας που θέλει να αγοράσει πρέπει να διαθέτει ένα πρωτόκολλο
αρχικοποίησης διαλόγου.
•

Στο πάνελ της συνεργασίας των πρακτόρων (Agent Coordination)
ο χρήστης ενεργοποιεί την καταχώρηση για το πρωτόκολλο FipaContract-Net-Manager.

Στη

συνέχεια

απαιτείται

ο

ορισμός

της

στρατηγικής

που

θα

χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με το πρωτόκολλο. Δεδομένου ότι είναι
ενεργή η καταχώρηση Fipa-Contract-Net-Manager

ο χρήστης πηγαίνει

στον παρακάτω πίνακα του παραθύρου.
•

Αρχικά πηγαίνει στη στήλη Fact Type και επιλέγει από το
παράθυρο της οντολογίας το προϊόν για το οποίο θα επιλέξει τη
στρατηγική.

•

Στη συνέχεια από τη στήλη Strategy ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
κάποιες από τις υπάρχοντες στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Οι
τρεις

στρατηγικές

που

εμφανίζονται

είναι

οι

:

Fixed,

GrowthFuntion και ExponentGrowthFunction που αντιστοιχούν
στην σταθερή, γραμμική και εκθετική στρατηγική.
Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των παραμέτρων με τις οποίες κάθε
στρατηγική λειτουργεί. Αυτές είναι οι εξής:
•

min.percent: το κλάσμα της τιμής του αγαθού στο οποίο ο
πράκτορας θα αρχίσει την κατάθεση προσφορών.

•

no.quibble: η διαφορά στη τιμή που θεωρείται αμελητέα από τον
πράκτορα. Όταν η τιμή της προσφοράς για πώληση είναι
μεγαλύτερη από την τιμή της προσφοράς για αγορά άλλα μέσα στα
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όρια της τιμής no.quibble η προσφορά θα γίνει δεκτή. Όσο
μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή τόσο πιο ανεκτική και γρήγορη γίνεται
η διαπραγμάτευση.
•

max.percent: το κλάσμα της τιμής του αγαθού μέχρι το οποίο ο
πράκτορας

θα

συνεχίσει

καταθέτει

προσφορές

για

αγορά

προϊόντων.
•

value: πρόκειται για τη μοναδική μεταβλητή της σταθερής
στρατηγικής.

Η εισαγωγή των παραμέτρων αυτών γίνεται στη στήλη των παραμέτρων.
Ένα νέος πίνακας εμφανίζεται στον οποίο ο χρήστης δημιουργεί και θέτει τις
τιμές των τριών παραμέτρων.
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλα τα προϊόντα που
εμφανίζονται στο σενάριο ανταλλαγής προϊόντων και αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία εφοδιασμού του πράκτορα με δυνατότητες αγοράς έχει τελειώσει.
Να σημειωθεί ότι ο κώδικας των στρατηγικών διαπραγμάτευσης
παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο μαζί με τον κώδικα των πρακτόρων.

18.3

Τα πρωτόκολλα για την πώληση προϊόντων

Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με αυτή της παραπάνω παραγράφου.
Καταρχήν ορίζεται το πρωτόκολλο με το οποίο ο πράκτορας που θέλει να
πουλήσει προϊόντα χειρίζεται εισερχόμενες προσφορές.
•

Στο πάνελ της συνεργασίας των πρακτόρων (Agent Coordination)
ο χρήστης ενεργοποιεί την καταχώρηση για το πρωτόκολλο FipaContract-Net-Contractor.

Στην συνέχεια θα καθοριστεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης που
χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτό το πρωτόκολλο. Δεδομένου ότι είναι
ενεργή η καταχώρηση Fipa-Contract-Net-Contractor ο χρήστης πηγαίνει
στον παρακάτω πίνακα του παραθύρου.
• Αρχικά πηγαίνει στη στήλη Fact Type και επιλέγει από το
παράθυρο της οντολογίας το προϊόν για το οποίο θα επιλέξει τη
στρατηγική.
•

Στη συνέχεια από τη στήλη Strategy ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
κάποιες από τις υπάρχοντες στρατηγικές διαπραγμάτευσης για
πώληση προϊόντων. Οι τρεις στρατηγικές που εμφανίζονται είναι οι
: Fixed, DecayFunction και ExponentDecayFunction που
αντιστοιχούν στην σταθερή, γραμμική και εκθετική στρατηγική.
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Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των παραμέτρων με τις οποίες κάθε
στρατηγική λειτουργεί :
•

min.percent: η τιμή κράτησης του πωλητή, το μικρότερο κλάσμα
της τιμής του αγαθού που πράκτορας θα θεωρήσει ως αποδεκτή.
Η τιμή αυτή δείχνει ουσιαστικό το ελάχιστο κέρδος που επιδιώκει ο
πράκτορας και εάν είναι μικρότερη από 100% δέχεται να πουλήσει
ένα αντικείμενο κάτω από την τιμή αποτίμησης του αγαθού.

•

no.quibble: η διαφορά στη τιμή που θεωρείται ασήμαντη στο
πράκτορα. Λειτουργεί παρόμοια όπως και στη διαδικασία αγοράς.

•

max.percent: Το μέγιστο κλάσμα πώλησης των αγαθών από τους
πράκτορες σε σχέση με την αποτίμηση για τα αγαθά αυτά.
Αποτελεί το μέγιστο ποσοστό κέρδους με το οποίο πωλούνται τα
αγαθά.

•

value: πρόκειται για τη μοναδική μεταβλητή της σταθερής
στρατηγικής.
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Εικόνα : Τα πρωτόκολλα και οι στρατηγικές των πρακτόρων
Οι τιμές για το μέγιστο και ελάχιστο ποσοστό κέρδους είναι υποθετικές
για το παρόν σενάριο. Σε μια πραγματική κατάσταση ο έμπορος θα
χρησιμοποιεί μαθηματικές συναρτήσεις ωφελιμότητας και άλλα μαθηματικά
μοντέλα για να υπολογίσει τα περιθώρια κέρδους του και ανάλογα θα
διαμορφώνει τις μεταβλητές της στρατηγικής του.
Η εισαγωγή των παραμέτρων αυτών γίνεται στη στήλη των παραμέτρων.
Ένα νέος πίνακας εμφανίζεται στον οποίο ο χρήστης δημιουργεί και θέτει τις
τιμές των τριών παραμέτρων.
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλα τα προϊόντα που
εμφανίζονται στο σενάριο ανταλλαγής προϊόντων και αφού ολοκληρωθεί, η
διαδικασία εφοδιασμού του πράκτορα με δυνατότητες πώλησης προϊόντων
έχει τελειώσει. Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το πάνελ συνεργασίας των
πρακτόρων με τα επιλεγμένα πρωτόκολλα.
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Έχει ολοκληρωθεί επιπλέον και η διαδικασία δημιουργίας του πρώτου
πράκτορα StorageBot. Το τελικό βήμα είναι η αποθήκευση του πράκτορα
αυτού και η επιστροφή στο αρχικό μενού του Zeus Toolkit.
18.4

Δημιουργία των υπολοίπων πρακτόρων

Οι άλλοι δύο πράκτορες μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα μέσω
της διαδικασίας αναπαραγωγής υπαρχόντων πρακτόρων που διαθέτει το
Zeus Toolkit. Αφού αναπαραχθούν δύο πανομοιότυποι με τον αρχικό
πράκτορα,

αρχίζει

η διαδικασία

τροποποίησης τους. Η διαδικασία

περιλαμβάνει την αλλαγή των διαθέσιμων αρχικά πόρων, με βάση το
σενάριο της εφαρμογής και την αλλαγή των στρατηγικών που χρησιμοποιεί
ο κάθε πράκτορας με βάση την ανωτέρω διαδικασία.

Αφού γίνουν οι

αλλαγές αυτές οι πράκτορες CustomerBot και RetailBot είναι πλήρως
ορισμένοι για την εφαρμογή.

18.5

Διαμόρφωση των πρακτόρων

Η διαδικασία ορισμού των πρακτόρων έχει ολοκληρωθεί και απομένει η
διαμόρφωση λεπτομερειών σχετικά με τα εξωτερικά προγράμματα που
αυτοί χρησιμοποιούν και την διεύθυνση στην οποία βρίσκονται. Από το
κύριο παράθυρο της εφαρμογής επιλέγεται το πλήκτρο παραγωγής κώδικα
(Code Generator Tool) και στη συνέχεια το πάνελ διαμόρφωσης των
πρακτόρων (Task Agents).
Καταρχήν σε κάθε πράκτορα συμπληρώνεται η I.P. διεύθυνση στην
οποία βρίσκεται και λειτουργεί ο πράκτορας. Στη συνέχεια συμπληρώνεται
και το πεδίο του DNS File με το όνομα του αρχείου που υπάρχει και στον
βοηθητικό πράκτορα Name Server, όπως καταδεικνύεται στην επόμενη
ενότητα. Για να δουλεύει δικτυακά η εφαρμογή πρέπει το DNS File του
Name Server να βρίσκεται αυτούσιο και στους πράκτορες των χρηστών που
βρίσκονται σε άλλον υπολογιστή.
Τα πεδία για την σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων παραμένουν
κενά για κάθε πράκτορα, αφού τα δεδομένα υπάρχουν εσωτερικά σε κάθε
πράκτορα.
Το επόμενο βήμα είναι η σύνδεση του κάθε πράκτορα με το εξωτερικό
πρόγραμμα (Java class) που υλοποιεί την διεπιφάνεια. Στην στήλη λοιπόν
External Program συμπληρώνεται το όνομα κάθε κλάσης που υλοποιεί την
αντίστοιχη διεπιφάνεια για κάθε πράκτορα.
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Οι υπόλοιπες δύο στήλες αυτού του πάνελ χρησιμοποιούνται για την
λειτουργία του βοηθητικού πράκτορα Visualiser. Η στήλη Create UI
ενεργοποιεί την παρακολούθηση των ενεργειών τoυ κάθε πράκτορα από τον
Visualiser. Στην τελευταία στήλη απλώς προστίθεται το εικονίδιο με το οποίο
θα αναπαρίσταται ο κάθε πράκτορας στην λειτουργία του προγράμματος
του Visualiser. Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω το πάνελ των πρακτόρων
έχει την ακόλουθη μορφή.

Εικόνα : Το πάνελ διαμόρφωσης των πρακτόρων της εφαρμογής.

18.6

Διαμόρφωση των βοηθητικών πρακτόρων

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των βοηθητικών πρακτόρων με
βάση τα δεδομένα σχεδίασης της εφαρμογής. Από το κύριο παράθυρο της
εφαρμογής επιλέγεται το πλήκτρο παραγωγής κώδικα (Code Generator
Tool) και στη συνέχεια το πάνελ των βοηθητικών πρακτόρων.
Στο πάνελ ορίζονται οι τρεις βοηθητικοί πράκτορες που απαιτούνται στην
εφαρμογή, δηλαδή ο NameServer, o Broker και o Visualiser. Σε καθ’ ένα
από αυτούς πρέπει να διαμορφωθούν οι παράμετροι λειτουργίας τους.
• Αρχίζοντας με τον NameServer, τον πράκτορα που θα ενημερώνει
τους άλλους πράκτορες για την τοποθεσία των υπολοίπων
πρακτόρων, ορίζεται πρώτα η Ι.Ρ διεύθυνση του υπολογιστή στον
οποίο θα βρίσκεται. Κατόπιν ορίζεται ο κατάλογος που θα
βρίσκεται το Address File. Για απλότητα όλοι οι πράκτορες
βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο.
• Για τον Βroker ορίζεται η Ι.Ρ διεύθυνσή του καθώς η διεύθυνση που
βρίσκεται ο NameServer. Είναι σημαντικό δηλαδή να ξέρει ο
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Broker που βρίσκεται ο NameServer. Για να λειτουργεί ο Broker
αντιδραστικά και όχι αυτόνομα ορίζεται το πεδίο Recycle Period=0.
• Στον Visualiser ορίζεται επίσης η I.P διεύθυνσή του και η διεύθυνση
του NameServer.
Μετά τον ορισμό των βοηθητικών πρακτόρων το πάνελ έχει την
παρακάτω μορφή.

Εικόνα : Το πάνελ των βοηθητικών πρακτόρων

18.7

Παραγωγή κώδικα

Από τη στιγμή που έχουν οριστεί όλες οι πτυχές των πρακτόρων της
εφαρμογής το τελικό βήμα πριν την εκτέλεση της εφαρμογής είναι η
παραγωγή του κώδικα. Η διαδικασία αυτή γίνεται από το πάνελ παραγωγής
κώδικα (Generation Code) του εργαλείου Code Generator tool.

Η

διαδικασία είναι η ακόλουθη:
•

Αρχικά ορίζεται ο κατάλογος προορισμού για τα αρχεία των
πρακτόρων.

•

Στη συνέχεια επιλέγεται το λειτουργικό σύστημα, Windows ή Unix
στο οποίο θα λειτουργούν οι πράκτορες
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Τέλος με το πλήκτρο Generate παράγονται οι Java υλοποιήσει για
κάθε κλάση πράκτορα που εμφανίζεται στο πάνελ

Για την παρούσα εφαρμογή

το πάνελ εμφανίζεται στην παρακάτω

εικόνα.

Εικόνα : Το πάνελ παραγωγής κώδικα

18.8

Εκτέλεση της εφαρμογής

Η διαδικασία παραγωγής κώδικα παράγει τον πηγαίο κώδικα Java για
τους πράκτορες καθώς και τρία αρχεία εκτέλεσης τα run1, run2 και run3.
Αφού γίνει η διαδικασία compile για τα προγράμματα των πρακτόρων η
εφαρμογή είναι έτοιμη για λειτουργία. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
• Με την εντολή run1 εκτελείται το script run1 το οποίο ξεκινά τον
Agent Name Server (ANS στην εφαρμογή), ο οποίος λειτουργεί
στο υπόβαθρο.
• Με την εντολή run2, ξεκινά η λειτουργία των πρακτόρων της
εφαρμογής, των CustomerBot, RetailBot και StorageBot. Για κάθε
πράκτορα θα εμφανιστεί η εξωτερική διεπιφάνεια για την
ανταλλαγή των ηλεκτρονικών προϊόντων.
• Με την εντολή run3, ξεκινά η λειτουργία των βοηθητικών πρακτόρων
Visualiser και Facilitator. Το παράθυρο της εφαρμογής του
Visualiser εμφανίζεται στην οθόνη.
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Από την στιγμή της εκτέλεσης οι πράκτορες εγγράφονται στον Agent
Name Server και τον Visualiser και στη συνέχεια περιμένουν τις εντολές του
χρήστη. Η διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών προϊόντων είναι έτοιμη να
ξεκινήσει.
Στην περίπτωση που εφαρμογή δουλεύει δικτυακά οι εντολές run1 και
run3 εκτελούνται στον ένα υπολογιστή και η εντολή run2 στον άλλο. Ο
κώδικας για τους πράκτορες που εκτελούνται σε άλλο μηχάνημα θα πρέπει
να είναι παρόν στο μηχάνημα αυτό μαζί με το Zeus Toolkit.
Στα επόμενα κεφάλαια καταγράφεται και εξηγείται ο κώδικας της
εφαρμογής και περιγράφεται η διαδικασία ανταλλαγής προϊόντων.
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19. Ο κώδικας της εφαρμογής
Στην κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο πλήρης κώδικας της εφαρμογής με
τα απαραίτητα σχόλια για την κατανόηση της λειτουργίας της εφαρμογής.
Επειδή για κάθε πράκτορα ο κώδικας είναι παρόμοιος τα σχόλια περιέχονται
μόνο στο πρώτο από τα προγράμματα της κάθε ενότητας.
19.1

Ο κώδικας που παράγεται αυτόματα για τους πράκτορες

Στην υποενότητα αυτή καταγράφεται ο κώδικας που παράγεται αυτόματα
μετά τον ορισμό των πρακτόρων της εφαρμογής.
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StorageBot
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.io.*;
zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.actors.*;
zeus.agents.*;

public class StorageBot {
protected static void version() {
System.err.println("ZeusAgent - StorageBot version: 1.1");
System.exit(0);
}
/********************************************************************
*******Από το σημείο αυτό ξεκινούν έλεγχοι για τη σωστή διαμόρφωση
του
script έναρξης του πράκτορα. Αν διαπιστωθεί λάθος στις
παραμέτρους
στο παράθυρο Dos εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα
*********************************************************************
******/
protected static void usage() {
System.err.println("Usage: java StorageBot -s <dns_file> -o
<ontology_file>
[-gui
ViewerProg]
[-e
<ExternalProg>]
[-r
ResourceProg] [-name <AgentName>] [-debug] [-h] [-v]");
System.exit(0);
}
public static void main(String[] arg) {
try {
ZeusAgent agent;
String external = null;
String dns_file = null;
String resource = null;
String gui = null;
String ontology_file = null;
Vector nameservers = null;
String name = new String ("StorageBot");
Bindings b = new Bindings("StorageBot");
FileInputStream stream = null;
ZeusExternal user_prog = null;
for( int j = 0; j < arg.length; j++ ) {
if ( arg[j].equals("-s") && ++j < arg.length )
dns_file = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-e") && ++j < arg.length )
external = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-r") && ++j < arg.length )
resource = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-o") && ++j < arg.length )
ontology_file = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-gui") && ++j < arg.length )
gui = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-debug") ) {
Core.debug = true;
Core.setDebuggerOutputFile("StorageBot.log");
}
else if ( arg[j].equals("-v") )
version();
else if ( arg[j].equals("-name") && ++j < arg.length )
name = name + arg[j];

___________________________________________________________________

286

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

else if ( arg[j].equals("-h") )
usage();
else
usage();
}
b = new Bindings(name);
if ( ontology_file == null ) {
System.err.println("Ontology Database file must be specified
with -o option");
usage();
}
if ( dns_file == null ) {
System.err.println("Domain nameserver file must be specified
with -s option");
usage();
}
nameservers
=
ZeusParser.addressList(new
FileInputStream(dns_file));
if ( nameservers == null || nameservers.isEmpty() )
throw new IOException();
agent
=
ZeusAgent(name,ontology_file,nameservers,1,20,false,false);

new

AgentContext context = agent.getAgentContext();
OntologyDb db = context.OntologyDb();
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση Extensions
*********************************************************************
******/
Class c;
if ( resource != null ) {
c = Class.forName(resource);
ExternalDb oracle = (ExternalDb) c.newInstance();
context.set(oracle);
oracle.set(context);
}
if ( gui != null ) {
c = Class.forName(gui);
ZeusAgentUI ui = (ZeusAgentUI)c.newInstance();
context.set(ui);
ui.set(context);
}
/********************************************************************
******
Αρχικοποίησητου πρωτοκόλλου ProtocolDb με βάση τις παραμέτρους
που όρισε ο χρήστης
*********************************************************************
******/
ProtocolInfo info;
info
=
ZeusParser.protocolInfo(db,"(:name
\"zeus.actors.graphs.ContractNetRespondent\"
:type
Respondent
:constraints ((:fact (:type camera :id var55 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var56)(number
?var57)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.LinearRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"max.percent\" \"130\" \"min.percent\" \"100\" \"quibble\" \"2\"))
(:fact (:type video :id var58 :modifiers 1 :attributes ((unit_cost
?var59)(number
?var60)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.ExponentRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"no.quibble\"
\"2\"
\"max.percent\"
\"130\"
\"min.percent\"
\"95\")) (:fact (:type tv :id var103 :modifiers 1 :attributes
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((unit_cost
?var104)(number
?var105)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.LinearRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"max.percent\"
\"140\"
\"no.quibble\"
\"2\"
\"min.percent\"
\"110\")) (:fact (:type radio :id var106 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var107)(number
?var108)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.DefaultRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"value\" \"110\"))))");
if ( info.resolve(b) )
agent.addProtocol(info);
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση οργάνωσης OrganisationalDb
*********************************************************************
******/
AbilityDbItem item;
/********************************************************************
******
Αρχικοποίηση των πόρων των πρακτόρων ResourceDb
*********************************************************************
******/
Fact f1;
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type camera :id cameraStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 75)(number 100)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1
=
ZeusParser.fact(db,"(:type
video
:id
videoStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 150)(number 80)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type tv :id tvStock :modifiers 0
:attributes ((unit_cost 200)(number 100)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1
=
ZeusParser.fact(db,"(:type
radio
:id
radioStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 100)(number 100)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type Money :id cash :modifiers 0
:attributes ((amount 100)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση της σύνδεσης με εξωτερικά προγράμματα (External
User Program). Χρήση της κλάσης context
*********************************************************************
******/
if ( external != null ) {
c = Class.forName(external);
user_prog = (ZeusExternal) c.newInstance();
context.set(user_prog);
}
/********************************************************************
*******
Ενεργοποίηση του εξωτερικού προγράμματος (External User
Program), μαζί με τα απαραίτητα μηνύματα λάθους αν δεν βρεθούν
κάποιες κλάσσεις.
*********************************************************************
******/
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if ( user_prog != null )
user_prog.exec(context);
}
catch (ClassNotFoundException cnfe) {
System.out.println("Java cannot find some of the classes that
are needed to run this agent. Please ensure that you have the
followingin
your
classpath
:
zeus_install_dir\\lib\\zeus.jar,
zeus_install_dir\\lib\\gnu-regexp.jar, java_install_dir\\jre\\rt.jar
Where zeus_install_dir is the directory that you have installed Zeus
in , and java_install_dir is the directory that you have installed
Java in");
cnfe.printStackTrace();}
catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

RetailBot
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.io.*;
zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.actors.*;
zeus.agents.*;

public class RetailBot {
protected static void version() {
System.err.println("ZeusAgent - RetailBot version: 1.1");
System.exit(0);
}
/********************************************************************
*******Από το σημείο αυτό ξεκινούν έλεγχοι για τη σωστή διαμόρφωση
του
script έναρξης του πράκτορα. Αν διαπιστωθεί λάθος στις
παραμέτρους
στο παράθυρο Dos εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα
*********************************************************************
******/
protected static void usage() {
System.err.println("Usage: java RetailBot -s <dns_file> -o
<ontology_file>
[-gui
ViewerProg]
[-e
<ExternalProg>]
[-r
ResourceProg] [-name <AgentName>] [-debug] [-h] [-v]");
System.exit(0);
}
public static void main(String[] arg) {
try {
ZeusAgent agent;
String external = null;
String dns_file = null;
String resource = null;
String gui = null;
String ontology_file = null;
Vector nameservers = null;
String name = new String ("RetailBot");
Bindings b = new Bindings("RetailBot");
FileInputStream stream = null;
ZeusExternal user_prog = null;
for( int j = 0; j < arg.length; j++ ) {
if ( arg[j].equals("-s") && ++j < arg.length )
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dns_file = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-e") && ++j < arg.length )
external = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-r") && ++j < arg.length )
resource = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-o") && ++j < arg.length )
ontology_file = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-gui") && ++j < arg.length )
gui = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-debug") ) {
Core.debug = true;
Core.setDebuggerOutputFile("RetailBot.log");
}
else if ( arg[j].equals("-v") )
version();
else if ( arg[j].equals("-name") && ++j < arg.length )
name = name + arg[j];
else if ( arg[j].equals("-h") )
usage();
else
usage();
}
b = new Bindings(name);
if ( ontology_file == null ) {
System.err.println("Ontology Database file must be specified
with -o option");
usage();
}
if ( dns_file == null ) {
System.err.println("Domain nameserver file must be specified
with -s option");
usage();
}
nameservers
=
ZeusParser.addressList(new
FileInputStream(dns_file));
if ( nameservers == null || nameservers.isEmpty() )
throw new IOException();
agent
=
ZeusAgent(name,ontology_file,nameservers,1,20,false,false);

new

AgentContext context = agent.getAgentContext();
OntologyDb db = context.OntologyDb();
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση Extensions
*********************************************************************
******/
Class c;
if ( resource != null ) {
c = Class.forName(resource);
ExternalDb oracle = (ExternalDb) c.newInstance();
context.set(oracle);
oracle.set(context);
}
if ( gui != null ) {
c = Class.forName(gui);
ZeusAgentUI ui = (ZeusAgentUI)c.newInstance();
context.set(ui);
ui.set(context);
}
/********************************************************************
******
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Αρχικοποίησητου πρωτοκόλλου ProtocolDb με βάση τις παραμέτρους
που όρισε ο χρήστης
*********************************************************************
******/
ProtocolInfo info;
info
=
ZeusParser.protocolInfo(db,"(:name
\"zeus.actors.graphs.ContractNetRespondent\"
:type
Respondent
:constraints ((:fact (:type camera :id var79 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var80)(number
?var81)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.LinearRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"max.percent\"
\"125\"
\"no.quibble\"
\"2\"
\"min.percent\"
\"105\")) (:fact (:type video :id var82 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var83)(number
?var84)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.ExponentRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"no.quibble\"
\"2\"
\"max.percent\"
\"130\"
\"min.percent\"
\"110\")) (:fact (:type tv :id var85 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var86)(number
?var87)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.ExponentRespondentEvaluator\"
:parameters
(\"max.percent\"
\"130\"
\"no.quibble\"
\"2\"
\"min.percent\"
\"100\"))))");
if ( info.resolve(b) )
agent.addProtocol(info);
info
=
ZeusParser.protocolInfo(db,"(:name
\"zeus.actors.graphs.ContractNetInitiator\"
:type
Initiator
:constraints ((:fact (:type camera :id var67 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var68)(number
?var69)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.LinearInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"no.quibble\"
\"2\"
\"max.percent\"
\"120\"
\"min.percent\"
\"70\")) (:fact (:type video :id var70 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var71)(number
?var72)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.LinearInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"no.quibble\"
\"2\"
\"max.percent\"
\"120\"
\"min.percent\"
\"80\")) (:fact (:type tv :id var73 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var74)(number
?var75)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.ExponentInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"no.quibble\"
\"2\"
\"max.percent\"
\"130\"
\"min.percent\"
\"80\")) (:fact (:type radio :id var76 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var77)(number
?var78)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.DefaultInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"value\" \"110\"))))");
if ( info.resolve(b) )
agent.addProtocol(info);
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση οργάνωσης OrganisationalDb
*********************************************************************
******/
AbilityDbItem item;
/********************************************************************
******
Αρχικοποίηση των πόρων των πρακτόρων ResourceDb
*********************************************************************
******/
Fact f1;
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type camera :id cameraStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 75)(number 10)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1
=
ZeusParser.fact(db,"(:type
video
:id
videoStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 150)(number 0)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type tv :id tvStock :modifiers 0
:attributes ((unit_cost 200)(number 10)))");
if ( f1.resolve(b) )
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agent.addFact(f1);
f1
=
ZeusParser.fact(db,"(:type
radio
:id
radioStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 100)(number 20)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type Money :id cash :modifiers 0
:attributes ((amount 30000)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση της σύνδεσης με εξωτερικά προγράμματα (External
User Program). Χρήση της κλάσης context
*********************************************************************
******/
if ( external != null ) {
c = Class.forName(external);
user_prog = (ZeusExternal) c.newInstance();
context.set(user_prog);
}
/********************************************************************
*******
Ενεργοποίηση του εξωτερικού προγράμματος (External User
Program), μαζί με τα απαραίτητα μηνύματα λάθους αν δεν βρεθούν
κάποιες κλάσσεις.
*********************************************************************
******/
if ( user_prog != null )
user_prog.exec(context);
}
catch (ClassNotFoundException cnfe) {
System.out.println("Java cannot find some of the classes that
are needed to run this agent. Please ensure that you have the
followingin
your
classpath
:
zeus_install_dir\\lib\\zeus.jar,
zeus_install_dir\\lib\\gnu-regexp.jar, java_install_dir\\jre\\rt.jar
Where zeus_install_dir is the directory that you have installed Zeus
in , and java_install_dir is the directory that you have installed
Java in");
cnfe.printStackTrace();}
catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

___________________________________________________________________

292

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

CustomerBot
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.io.*;
zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.actors.*;
zeus.agents.*;

public class CustomerBot {
protected static void version() {
System.err.println("ZeusAgent - CustomerBot version: 1.1");
System.exit(0);
}
/********************************************************************
*******Από το σημείο αυτό ξεκινούν έλεγχοι για τη σωστή διαμόρφωση
του
script έναρξης του πράκτορα. Αν διαπιστωθεί λάθος στις
παραμέτρους
στο παράθυρο Dos εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα
*********************************************************************
******/
protected static void usage() {
System.err.println("Usage: java CustomerBot -s <dns_file> -o
<ontology_file>
[-gui
ViewerProg]
[-e
<ExternalProg>]
[-r
ResourceProg] [-name <AgentName>] [-debug] [-h] [-v]");
System.exit(0);
}
public static void main(String[] arg) {
try {
ZeusAgent agent;
String external = null;
String dns_file = null;
String resource = null;
String gui = null;
String ontology_file = null;
Vector nameservers = null;
String name = new String ("CustomerBot");
Bindings b = new Bindings("CustomerBot");
FileInputStream stream = null;
ZeusExternal user_prog = null;
for( int j = 0; j < arg.length; j++ ) {
if ( arg[j].equals("-s") && ++j < arg.length )
dns_file = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-e") && ++j < arg.length )
external = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-r") && ++j < arg.length )
resource = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-o") && ++j < arg.length )
ontology_file = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-gui") && ++j < arg.length )
gui = arg[j];
else if ( arg[j].equals("-debug") ) {
Core.debug = true;
Core.setDebuggerOutputFile("CustomerBot.log");
}
else if ( arg[j].equals("-v") )
version();
else if ( arg[j].equals("-name") && ++j < arg.length )
name = name + arg[j];
else if ( arg[j].equals("-h") )
usage();
else
usage();
}
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b = new Bindings(name);
if ( ontology_file == null ) {
System.err.println("Ontology Database file must be specified
with -o option");
usage();
}
if ( dns_file == null ) {
System.err.println("Domain nameserver file must be specified
with -s option");
usage();
}
nameservers
=
ZeusParser.addressList(new
FileInputStream(dns_file));
if ( nameservers == null || nameservers.isEmpty() )
throw new IOException();
agent
=
ZeusAgent(name,ontology_file,nameservers,1,20,false,false);

new

AgentContext context = agent.getAgentContext();
OntologyDb db = context.OntologyDb();
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση Extensions
*********************************************************************
******/
Class c;
if ( resource != null ) {
c = Class.forName(resource);
ExternalDb oracle = (ExternalDb) c.newInstance();
context.set(oracle);
oracle.set(context);
}
if ( gui != null ) {
c = Class.forName(gui);
ZeusAgentUI ui = (ZeusAgentUI)c.newInstance();
context.set(ui);
ui.set(context);
}
/********************************************************************
******
Αρχικοποίησητου πρωτοκόλλου ProtocolDb με βάση τις παραμέτρους
που όρισε ο χρήστης
*********************************************************************
******/
ProtocolInfo info;
info
=
ZeusParser.protocolInfo(db,"(:name
\"zeus.actors.graphs.ContractNetInitiator\"
:type
Initiator
:constraints ((:fact (:type camera :id var91 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var92)(number
?var93)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.LinearInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"max.percent\"
\"130\"
\"no.quibble\"
\"2\"
\"min.percent\"
\"70\")) (:fact (:type video :id var94 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var95)(number
?var96)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.ExponentInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"max.percent\"
\"130\"
\"no.quibble\"
\"2\"
\"min.percent\"
\"70\")) (:fact (:type tv :id var97 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var98)(number
?var99)))
:type
0
:strategy
\"zeus.actors.graphs.ExponentInitiatorEvaluator\"
:parameters
(\"no.quibble\"
\"2\"
\"max.percent\"
\"130\"
\"min.percent\"
\"75\")) (:fact (:type radio :id var100 :modifiers 1 :attributes
((unit_cost
?var101)(number
?var102)))
:type
0
:strategy
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\"zeus.actors.graphs.DefaultInitiatorEvaluator\"
(\"value\" \"100\"))))");
if ( info.resolve(b) )
agent.addProtocol(info);

:parameters

/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση οργάνωσης OrganisationalDb
*********************************************************************
******/
AbilityDbItem item;
/********************************************************************
******
Αρχικοποίηση των πόρων των πρακτόρων ResourceDb
*********************************************************************
******/
Fact f1;
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type camera :id cameraStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 75)(number 1)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1
=
ZeusParser.fact(db,"(:type
video
:id
videoStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 150)(number 0)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type tv :id tvStock :modifiers 0
:attributes ((unit_cost 200)(number 1)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1
=
ZeusParser.fact(db,"(:type
radio
:id
radioStock
:modifiers 0 :attributes ((unit_cost 100)(number 0)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
f1 = ZeusParser.fact(db,"(:type Money :id cash :modifiers 0
:attributes ((amount 2000)))");
if ( f1.resolve(b) )
agent.addFact(f1);
/********************************************************************
*******
Αρχικοποίηση της σύνδεσης με εξωτερικά προγράμματα (External
User Program). Χρήση της κλάσης context
*********************************************************************
******/
if ( external != null ) {
c = Class.forName(external);
user_prog = (ZeusExternal) c.newInstance();
context.set(user_prog);
}
/********************************************************************
*******
Ενεργοποίηση του εξωτερικού προγράμματος (External User
Program), μαζί με τα απαραίτητα μηνύματα λάθους αν δεν βρεθούν
κάποιες κλάσσεις.
*********************************************************************
******/
if ( user_prog != null )
user_prog.exec(context);
}
catch (ClassNotFoundException cnfe) {
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System.out.println("Java cannot find some of the classes that
are needed to run this agent. Please ensure that you have the
followingin
your
classpath
:
zeus_install_dir\\lib\\zeus.jar,
zeus_install_dir\\lib\\gnu-regexp.jar, java_install_dir\\jre\\rt.jar
Where zeus_install_dir is the directory that you have installed Zeus
in , and java_install_dir is the directory that you have installed
Java in");
cnfe.printStackTrace();}
catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

19.2

Η ρουτίνες σύνδεσης με τις εξωτερικές διεπιφάνειες

Οι ρουτίνες σύνδεσης (storageUI, retailUI, customerUI) παρέχουν μια
σύνδεση μεταξύ των κλάσεων που υλοποιούν κάθε πράκτορα και της
κλάσης που υλοποιεί τη διεπιφάνεια του χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται με το
πέρασμα του αντικειμένου AgentContext που περιέχει αναφορές για κάθε
πράκτορα με την αντίστοιχη διεπιφάνεια χρήστη. Ακολουθεί ο κώδικας
αυτός:
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storageUI
/********************************************************************
******* storageUI.java
Η διεπιφάνεια μεταξύ του πράκτορα StorageBot και της ρουτίνας
TraderFrontEndStorage που υλοποιεί την εξωτερική διεπιφάνεια.
*********************************************************************
******/
import zeus.actors.*;
import zeus.agents.*;
public class storageUI implements ZeusExternal
{
public void exec(AgentContext agent) {
TraderFrontEndStorage
thiswin
TraderFrontEndStorage(agent);
}

=

new

public void showMsg(String message) {
}
public static void main(String[] args) {
storageUI win = new storageUI();
win.exec(null);
}
}

retailUI
/********************************************************************
*******
retailUI.java
Η διεπιφάνεια μεταξύ του πράκτορα RetailBot και της ρουτίνας
TraderFrontEnd που υλοποιεί την εξωτερική διεπιφάνεια
*********************************************************************
******/
import zeus.actors.*;
import zeus.agents.*;
public class retailUI implements ZeusExternal
{
public void exec(AgentContext agent) {
TraderFrontEnd thiswin = new TraderFrontEnd(agent);
}
public void showMsg(String message) {
}
public static void main(String[] args) {
retailUI win = new retailUI();
win.exec(null);
}
}
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customerUI
/********************************************************************
*******
customerUI.java
Η διεπιφάνεια μεταξύ του πράκτορα CustomerBot και της ρουτίνας
TraderFrontEndCustomer
που
υλοποιεί
την
εξωτερική
διεπιφάνεια
*********************************************************************
******/
import zeus.actors.*;
import zeus.agents.*;
public class customerUI implements ZeusExternal
{
public void exec(AgentContext agent) {
TraderFrontEndCustomer
thiswin
TraderFrontEndCustomer(agent);
}

=

new

public void showMsg(String message) {
}
public static void main(String[] args) {
customerUI win = new customerUI();
win.exec(null);
}
}
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Οι εξωτερικές διεπιφάνειες του χρήστη

Πρόκειται για τις ρουτίνες που υλοποιούν την εξωτερική διεπιφάνεια
χρήστη για καθένα από τους τρεις πράκτορες. Ο λειτουργικότητα και ο
κώδικάς τους περιγράφονται στις παρακάτω υποενότητες.

TraderFrontEndStorage
Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας για τον πράκτορα
StorageBot φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

Η διεπιφάνεια για τον πράκτορα StorageBot διαθέτει δύο πάνελ. Στο
πρώτο φαίνονται τα αποθέματα της αποθήκης και τα διαθέσιμα χρήματα.
Μετά από κάθε πετυχημένη συναλλαγή αυτά αλλάζουν αναλόγως. Στο
δεύτερο πάνελ ο χρήστης ενημερώνει τον πράκτορα για τα προϊόντα που
θέλει να πουλήσει. Θέτει το προϊόν την ελάχιστή τιμή ασφάλειας και την
χρονικής προθεσμία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το εσωτερικό
του πάνελ Αποθέματα υλοποιείται από μια δευτερεύουσα ρουτίνα η οποία
και αυτή καταγράφεται στην συνέχεια.
Ακολουθεί ο κώδικας για την υλοποίηση της ανωτέρω διεπιφάνειας και
της λειτουργικότητας σε σχέση με το πράκτορα StorageBot.
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/********************************************************************
*******
TraderFrontEndStorage.java
Υλοποίηση της διεπιφάνειας της εφαρμογής
*********************************************************************
******/
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.io.*;
javax.swing.*;
javax.swing.border.*;

import
import
import
import
import
import

zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.gui.fields.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.event.*;
zeus.generator.util.*;

public class TraderFrontEndStorage extends JFrame
implements WindowListener, ConversationMonitor {
/********************************************************************
******* Η κύρια κλάση της διεπιφάνειας, υλοποιεί το κύριο παράθυρο
/********************************************************************
*******
protected
protected
protected
public
public
public

JTabbedPane
tabbedPane;
JPanel
sellPanel;
JPanel
stockPanel;
JTextArea
infoArea;
AgentContext
agent;
JScrollPane scrollPane;

public TraderFrontEndStorage(AgentContext ac) {
agent = ac;
//Ο καθορισμός του τίτλου του παραθύρου
setTitle(agent.whoami() + " Παράθυρο διαπραγμάτευσης");
addWindowListener(this);
// εγγραφή της διεπιφάνειας στα γεγονότα συνομιλίας
agent.Engine().addConversationMonitor(this,
ConversationEvent.INITIATE_MASK
|
ConversationEvent.CONTINUE_MASK);
//καθορισμός του παραθύρου κατά την εκτέλεση
getContentPane().setBackground(java.awt.Color.lightGray);
String path = "gifs" + System.getProperty("file.separator");
ImageIcon icon = new ImageIcon(path + "radio.gif");
setIconImage(icon.getImage());
/********************************************************************
*******
Η υλοποίηση του παραθύρου της διεπιφάνειας του χρήστη. Αρχικά
δημιουργείται το πάνω τμήμα όπου τοποθετείται η εικόνα. Στη συνέχεια
υλοποείται
η
περιοχή
όπου
καταγράφονται
τα
μηνύματα
που
ανταλλάσσονται μεταξύ των πρακτόρων. Τέλος ορίζονται τα πάνελ, με την
κλήση των αντίστοιχων μεταβλητών, συναρτήσεων και κλάσεων.
/********************************************************************
*******
GridBagLayout gridBagLayout = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
getContentPane().setLayout(gridBagLayout);
JLabel header = new JLabel(new ImageIcon(path + "header.gif")) {
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public void paint(Graphics g) {
Dimension size = getSize();
g.setColor(java.awt.Color.white);
g.fillRect(0, 0, size.width, size.height);
getIcon().paintIcon(this, g, 0, 0);
}
};
header.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.RAISED));
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.anchor = GridBagConstraints.NORTH;
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(0,0,0,0);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(header,
gbc);
getContentPane().add(header);
infoArea = new JTextArea(20,80);
infoArea.setForeground(Color.black);
infoArea.setBackground(Color.white);
infoArea.setEditable(true);
scrollPane = new JScrollPane(infoArea);
scrollPane.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(300,150));
infoArea.setText(agent.whoami() + " περιμένει οδηγίες ...\n");
infoArea.setCaretPosition(infoArea.getDocument().getLength());
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(8,8,0,8);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(scrollPa
ne, gbc);
getContentPane().add(scrollPane);
tabbedPane = new JTabbedPane();
sellPanel = new TradePanelStorage(false, this);
stockPanel = new StockPanelStorage(this);
tabbedPane.addTab("Αποθέματα", stockPanel);
tabbedPane.addTab("Πώληση συσκευών", sellPanel);
tabbedPane.setSelectedIndex(0);
tabbedPane.setTabPlacement(JTabbedPane.BOTTOM);
gbc.anchor = GridBagConstraints.SOUTH;
gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gbc.weightx = gbc.weighty = 1;
gbc.insets = new Insets(8,8,0,8);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(tabbedPa
ne, gbc);
getContentPane().add(tabbedPane);
pack();
setResizable(false);
show();
}
public
public
public
public
public

void
void
void
void
void

windowClosed(WindowEvent event) {}
windowDeiconified(WindowEvent event) {}
windowIconified(WindowEvent event) {}
windowActivated(WindowEvent event) {}
windowDeactivated(WindowEvent event) {}
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public void windowOpened(WindowEvent event) {}
public void windowClosing(WindowEvent event) {
this.setVisible(false);
this.dispose();
System.exit(0);
}
public void display(String message)
{
infoArea.append(message + "\n");
infoArea.setCaretPosition(infoArea.getDocument().getLength());
}
/********************************************************************
******* Με τις επόμενες δύο ρουτίνες ο χρήστης ενημερώνεται για τις
διαδικασίες ανταλλαγής των προϊόντων. Η πρώτη ρουτίνα «ακούει» για
την εκκίνηση μιας συζήτησης μεταξύ πρακτόρων. Καταγράφεται το είδος
του μηνύματος και ο αποστολέας. Η δεύτερη ρουτίνα καταγράφει τα
μηνύματα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης συζήτησης μεταξύ των
πρακτόρων
*********************************************************************
******/
public void conversationInitiatedEvent(ConversationEvent event) {
String correspondent = event.getReceiver();
String mode = " προς ";
if (correspondent.equals(agent.whoami()))
{
correspondent = event.getSender();
mode = " από ";
}
Goal g = (Goal)(event.getData().elementAt(0));
double cost = g.getCost();
String f = g.getFactType();
display("Αρχή συνομιλίας...");
display("[" + event.getMessageType() + "]" + mode +
correspondent +
" >> " + f + " @ " + Misc.decimalPlaces(cost,3));
}
public void conversationContinuedEvent(ConversationEvent event) {
String correspondent = event.getReceiver();
String mode = " προς ";
if (correspondent.equals(agent.whoami())) {
correspondent = event.getSender();
mode = " από ";
}
if ( event.isGoalEventType() ) {
Goal g = (Goal)(event.getData().elementAt(0));
double cost = g.getCost();
String f = g.getFactType();
display("["
+
event.getMessageType()
+
"]"
+
mode
+
correspondent +
"
>>
"
+
f
+
"
@
"
+
Misc.decimalPlaces(cost,3));
}
else {
Fact f = (Fact)(event.getData().elementAt(0));
display("["
+
event.getDataType()
+
"]"
+
mode
+
correspondent);
}
}
}
/********************************************************************
*******Η κλάση αυτή υλοποιεί το περιεχόμενο του πάνελ «Πώληση».
*********************************************************************
******/
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{
protected
protected
protected
protected
protected
protected
protected

extends

JPanel

Βογιατζής Σωτήριος

implements

ActionListener,

FactDialog
factWin;
NameField
deviceField;
WholeNumberField askPriceField;
WholeNumberField timeField;
JButton
chooseBtn;
JButton
tradeBtn;
TraderFrontEndStorage
UI;

protected boolean

buying;

public TradePanelStorage(boolean b, TraderFrontEndStorage frontend)
{
buying = b;
UI = frontend;
GridBagLayout gb = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
setLayout(gb);
setBackground(Color.white);
setPreferredSize(new Dimension(360,220));
setBorder(BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
askPriceField = new WholeNumberField(0, 9999);
askPriceField.setBackground(Color.white);
askPriceField.setPreferredSize(new Dimension(60,25));
askPriceField.setValue(100);
timeField = new WholeNumberField(0, 9999);
timeField.setBackground(Color.white);
timeField.setPreferredSize(new Dimension(60,25));
timeField.setValue(3);
deviceField = new NameField(7);
deviceField.setBackground(Color.white);
chooseBtn = new JButton("Επιλογή");
chooseBtn.addActionListener(this);
JLabel label0 = new JLabel("Είδος διαπραγμάτευσης: ");
label0.setToolTipText("Το είδος της συσκευής");
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(label0,gbc);
add(label0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(deviceField, gbc);
add(deviceField);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(chooseBtn, gbc);
add(chooseBtn);
String q = "Τιμή ασφάλειας: ";
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if (buying) q = "Μέγιστη προσφορά: ";
JLabel label1 = new JLabel(q);
label1.setToolTipText("Η αρχική προσφορά");
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(label1,gbc);
add(label1);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(askPriceField, gbc);
add(askPriceField);
JLabel label3 = new JLabel("Προθεσμία (μονάδες χρόνου): ");
label3.setToolTipText("Η
προθεσμία
μέσα
στην
οποία
διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί");

η

gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gb.setConstraints(label3, gbc);
add(label3);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gbc.weightx = 1;
gb.setConstraints(timeField, gbc);
add(timeField);
tradeBtn = new JButton("Εμπόριο");
tradeBtn.addActionListener(this);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(16,8,8,8);
gbc.weightx = 1;
gb.setConstraints(tradeBtn, gbc);
add(tradeBtn);
factWin = new FactDialog((Frame)SwingUtilities.getRoot(this),
UI.agent.OntologyDb());
}
// Παίρνει το τύπο του γεγονότος και δείχνει στην οθόνη το όνομα του
public void factSelected(String[] names)
{
String str = names[0];
if (str.equals("ZeusFact") || str.equals("Money")) return;
deviceField.setText(str);
}
/********************************************************************
*******
Οι παρακάτω ρουτίνες παίρνουν τις εντολές του χρήστη από τη
διεπιφάνεια και τις χρησιμοποιεί για να αλλάξει τη συμπεριφορά του
πράκτορα. Πρόκειται για τον κώδικα που χρησιμοποιείται όταν πατιέται
το πλήκτρο «Εμπόριο». Αφού γίνει ο έλεγχος για την ύπαρξη του
γεγονότος στην οντολογία, ένα νέο γεγονός που αναπαριστά το επιθυμητό
ηλεκτρονικό προϊόν, δημιουργείται και χρησιμοποιείται μαζί τις
προτιμήσεις πώλησης(τελευταία ρουτίνα), για τη δημιουργία ενός
καινούριου στόχου. Τέλος ο στόχος στέλνεται στον πράκτορα σαν μια νέα
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δραστηριότητα πώλησης, οδηγώντας τον να απαντά αργότερα σε συνομιλίες
με το πρωτόκολλο Fipa-Contract-Net-Contractor.
*********************************************************************
******/
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{
if (UI.agent == null ) return;
if (evt.getSource() == chooseBtn)
{
factWin.setLocationRelativeTo(chooseBtn);
factWin.display(this);
}
else if (evt.getSource() == tradeBtn)
{
// Έλεγχος λαθών όταν πατηθεί το πλήκτρο «Εμπόριο»
String device = deviceField.getText();
if (!UI.agent.OntologyDb().hasFact(device))
{
UI.display("** Λάθος: " + device + " δεν υπάρχει στην
οντολογία.");
return;
}
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(device);
if (!buying && tmp[0].getNumber() == 0)
{
UI.display("Δεν υπάρχουν αποθέματα " + tmp[0].getType() + "s
!");
return;
}
// Αν η συναλλαγή είναι έγκυρη ξεκινά η διαδικασία εμπορίας
Long askl = askPriceField.getValue();
Long timel = timeField.getValue();
int ask = (int)askl.longValue();
int time = (int)timel.longValue();
if (buying)
;
else
beginSell(device, ask, time);
}
}

public void beginSell(String device, int ask, int time)
{
UI.display("\nΠροσπάθεια πώλησης: " + device);
UI.display("Επιλογές: τιμή= " + ask + ", εντός " + time + " timegrains");
Fact fact = UI.agent.OntologyDb().getFact(Fact.VARIABLE, device);
fact.setNumber(1);
int now = (int)UI.agent.now();
Goal g = new Goal(UI.agent.newId("goal"), fact, now+time, ask,
UI.agent.whoami(), (double)(0));
UI.agent.Engine().sell(g);
}
}
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο κώδικας για την κλάση StockPanelSTorage
που υλοποιεί το πάνελ των αποθεμάτων στην διεπιφάνεια της εφαρμογής
για το StorageBot.
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/********************************************************************
*******
StockPanelStorage.java
Αλληλεπίδραση με τους πόρους των πρακτόρων
*********************************************************************
******/
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.io.*;
javax.swing.*;
javax.swing.border.*;

import
import
import
import
import

zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.event.*;
zeus.concepts.fn.*;

public class StockPanelStorage extends JPanel implements FactMonitor,
ActionListener
{
protected JLabel cameraLabel = new JLabel();
protected JLabel videoLabel = new JLabel();
protected JLabel tvLabel
= new JLabel();
protected JLabel radioLabel = new JLabel();
protected WholeNumberField tempField;
protected WholeNumberField temp1Field;
protected WholeNumberField temp2Field;
protected
protected
protected
protected
protected
protected

JButton moreCamerasBtn;
JButton moreVideosBtn;
JButton moreTvsBtn;
JButton tempBtn;
JLabel cashLabel;
TraderFrontEndStorage UI;

/********************************************************************
*******
Η υλοποίηση του εσωτερικού του πάνελ «Αποθέματα». Υλοποίηση των
αποθεμάτων και του τραπεζικού υπολοίπου όπως φαίνεται στο κάτω τμήμα
του
πάνελ.
Το
πλήκτρο
αποτελεί
διακοσμητικό
στοιχείο.
Δεν
χρησιμοποιείται για την καθ’ αυτό ανταλλαγή προϊόντων.
*********************************************************************
******/
public StockPanelStorage(TraderFrontEndStorage frontend) {
UI = frontend;
tempField = new WholeNumberField(0, 0);
tempField.setBackground(Color.white);
tempField.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
temp1Field = new WholeNumberField(0, 0);
temp1Field.setBackground(Color.white);
temp1Field.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
temp2Field = new WholeNumberField(0, 0);
temp2Field.setBackground(Color.white);
temp2Field.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
GridBagLayout gb = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
setLayout(gb);
setBackground(Color.white);
setBorder(BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
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gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(cameraLabel,gbc);
add(cameraLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(tempField, gbc);
add(tempField);
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(videoLabel,gbc);
add(videoLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(temp1Field, gbc);
add(temp1Field);
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(tvLabel,gbc);
add(tvLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(temp2Field, gbc);
add(temp2Field);
tempBtn = new JButton("

");

gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(radioLabel,gbc);
add(radioLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(tempBtn, gbc);
add(tempBtn);
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);

=
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cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel
=
new
JLabel("Τραπεζικό
Misc.decimalPlaces(cash,2));

υπόλοιπο:

"

+

gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(cashLabel, gbc);
add(cashLabel);
UI.agent.ResourceDb().addFactMonitor(this,
FactEvent.ADD_MASK|FactEvent.DELETE_MASK, true);
}
/********************************************************************
*******Η επόμενη ρουτίνα, ανάλογα με τον τύπο του γεγονότος
ενημερώνει τον χρήστη για την αλλαγή στα αποθέματα, μετά από μια
επιτυχημένη συναλλαγή.
*********************************************************************
******/
protected void update(Fact f) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(f.getType());
int num = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ )
num += tmp[i].getNumber();
if (f.getType().equals("camera"))
cameraLabel.setText("Αποθέματα από κάμερες στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("video"))
videoLabel.setText("Αποθέματα από βίντεο στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("tv"))
tvLabel.setText("Αποθέματα από τηλεοράσεις στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("radio"))
radioLabel.setText("Αποθέματα από ραδιόφωνα στην αποθήκη:
num);
}
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
String device = null;
if (evt.getSource() == moreCamerasBtn)
device = "camera";
if (evt.getSource() == moreVideosBtn)
device = "video";
if (evt.getSource() == moreTvsBtn)
device = "tv";
if (evt.getSource() == tempBtn)
device = "radio";

" +
"

+

" +
" +

{

UI.display("Το ηλεκτρονικό είδος " + device + "s έφτασε.");
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(device);
if ( tmp.length > 0 ) {
Fact f2 = new Fact(tmp[0]);
int no = f2.getNumber();
f2.setNumber(++no);
UI.agent.ResourceDb().modify(tmp[0], f2);
}
}
/********************************************************************
*******
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Οι συναρτήσεις που λαμβάνουν την ύπαρξη γεγονότων από τους πράκτορες
όπως η επιτυχημένη συμφωνία και η ανταλλαγή των χρημάτων και καλούν
την συνάρτηση update για την ενημέρωση του πάνελ των αποθεμάτων.
*********************************************************************
******/
public void factAddedEvent(FactEvent event)
{
Fact fact = event.getFact();
if ( fact.getType().equals(OntologyDb.MONEY) ) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
=
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);
cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel.setText("Τραπεζικό
υπόλοιπο:
"
+
Misc.decimalPlaces(cash,2)+ "euro");
}
else
update(fact);
}
public void factModifiedEvent(FactEvent event) {}
public void factAccessedEvent(FactEvent event) {}
public void factDeletedEvent(FactEvent event) {
Fact fact = event.getFact();
if ( fact.getType().equals(OntologyDb.MONEY) ) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);
cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel.setText("Τραπεζικό
υπόλοιπο:
"
Misc.decimalPlaces(cash,2) )+ "euro");
}
else
update(fact);
}
}

=

+

___________________________________________________________________

310

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

RetailBot
Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας για τον πράκτορα
RetailBot φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:
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Η διεπιφάνεια για τον πράκτορα RetailBot διαθέτει τρία πάνελ. Στο πρώτο
φαίνονται τα αποθέματα του καταστήματος λιανικής πώλησης και τα
διαθέσιμα χρήματα. Μετά από κάθε πετυχημένη συναλλαγή αυτά αλλάζουν
αναλόγως. Στο δεύτερο πάνελ ο χρήστης ενημερώνει τον πράκτορα για τα
προϊόντα που θέλει να πουλήσει. Θέτει στο προϊόν την ελάχιστή τιμή
ασφάλειας και την χρονική προθεσμία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Στο τρίτο πάνελ ο χρήστης ενημερώνει τον πράκτορα για τα προϊόντα που
θέλει να αγοράσει. Θέτει στο προϊόν την μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένος
να πληρώσει και την χρονική προθεσμία για την ολοκλήρωση της
συναλλαγής. Το εσωτερικό του πάνελ Αποθέματα υλοποιείται από μια
δευτερεύουσα ρουτίνα η οποία και αυτή καταγράφεται στην συνέχεια.
Ακολουθεί ο κώδικας για την υλοποίηση της ανωτέρω διεπιφάνειας και
της λειτουργικότητας σε σχέση με το πράκτορα RetailBot.
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/********************************************************************
*******
TraderFrontEnd.java
Υλοποίηση της διεπιφάνειας της εφαρμογής
*********************************************************************
******/
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.io.*;
javax.swing.*;
javax.swing.border.*;

import
import
import
import
import
import

zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.gui.fields.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.event.*;
zeus.generator.util.*;

public class TraderFrontEnd extends JFrame
implements WindowListener, ConversationMonitor {
// Η κύρια κλάση της διεπιφάνειας, υλοποιεί το κύριο παράθυρο
protected
protected
protected
protected
public
public
public

JTabbedPane
tabbedPane;
JPanel
sellPanel;
JPanel
buyPanel;
JPanel
stockPanel;
JTextArea
infoArea;
AgentContext
agent;
JScrollPane scrollPane;

/********************************************************************
******* Η κύρια κλάση της διεπιφάνειας, υλοποιεί το κύριο παράθυρο
*********************************************************************
******/
public TraderFrontEnd(AgentContext ac) {
agent = ac;
//Ο καθορισμός του τίτλου του παραθύρου
setTitle(agent.whoami() + " Παράθυρο διαπραγμάτευσης");
addWindowListener(this);
// εγγραφή της διεπιφάνειας στα γεγονότα συνομιλίας
agent.Engine().addConversationMonitor(this,
ConversationEvent.INITIATE_MASK
ConversationEvent.CONTINUE_MASK);

|

getContentPane().setBackground(java.awt.Color.lightGray);
String path = "gifs" + System.getProperty("file.separator");
ImageIcon icon = new ImageIcon(path + "radio.gif");
setIconImage(icon.getImage());
/********************************************************************
*******
Η υλοποίηση του παραθύρου της διεπιφάνειας του χρήστη. Αρχικά
δημιουργείται το πάνω τμήμα όπου τοποθετείται η εικόνα. Στη συνέχεια
υλοποιείται
η
περιοχή
όπου
καταγράφονται
τα
μηνύματα
που
ανταλλάσσονται μεταξύ των πρακτόρων. Τέλος ορίζονται τα πάνελ, με την
κλήση των αντίστοιχων μεταβλητών, συναρτήσεων και κλάσεων.
/********************************************************************
*******
GridBagLayout gridBagLayout = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
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getContentPane().setLayout(gridBagLayout);
JLabel header = new JLabel(new ImageIcon(path + "header.gif")) {
public void paint(Graphics g) {
Dimension size = getSize();
g.setColor(java.awt.Color.white);
g.fillRect(0, 0, size.width, size.height);
getIcon().paintIcon(this, g, 0, 0);
}
};
header.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.RAISED));
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.anchor = GridBagConstraints.NORTH;
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(0,0,0,0);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(header,
gbc);
getContentPane().add(header);
infoArea = new JTextArea(20,80);
infoArea.setForeground(Color.black);
infoArea.setBackground(Color.white);
infoArea.setEditable(true);
scrollPane = new JScrollPane(infoArea);
scrollPane.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(300,150));
infoArea.setText(agent.whoami() + " περιμένει οδηγίες ...\n");
infoArea.setCaretPosition(infoArea.getDocument().getLength());
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(8,8,0,8);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(scrollPa
ne, gbc);
getContentPane().add(scrollPane);
tabbedPane
sellPanel
buyPanel
stockPanel

=
=
=
=

new
new
new
new

JTabbedPane();
TradePanel(false, this);
TradePanel(true, this);
StockPanel(this);

tabbedPane.addTab("Αποθέματα", stockPanel);
tabbedPane.addTab("Πώληση συσκευών", sellPanel);
tabbedPane.addTab("Αγορά συσκευών", buyPanel);
tabbedPane.setSelectedIndex(0);
tabbedPane.setTabPlacement(JTabbedPane.BOTTOM);
gbc.anchor = GridBagConstraints.SOUTH;
gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gbc.weightx = gbc.weighty = 1;
gbc.insets = new Insets(8,8,0,8);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(tabbedPa
ne, gbc);
getContentPane().add(tabbedPane);
pack();
setResizable(false);
show();
}
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public void windowClosed(WindowEvent event) {}
public void windowDeiconified(WindowEvent event) {}
public void windowIconified(WindowEvent event) {}
public void windowActivated(WindowEvent event) {}
public void windowDeactivated(WindowEvent event) {}
public void windowOpened(WindowEvent event) {}
public void windowClosing(WindowEvent event) {
this.setVisible(false);
this.dispose();
System.exit(0);
}
public void display(String message)
{
infoArea.append(message + "\n");
infoArea.setCaretPosition(infoArea.getDocument().getLength());
}
/********************************************************************
******* Με τις επόμενες δύο ρουτίνες ο χρήστης ενημερώνεται για τις
διαδικασίες ανταλλαγής των προϊόντων. Η πρώτη ρουτίνα «ακούει» για
την εκκίνηση μιας συζήτησης μεταξύ πρακτόρων. Καταγράφεται το είδος
του μηνύματος και ο αποστολέας. Η δεύτερη ρουτίνα καταγράφει τα
μηνύματα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης συζήτησης μεταξύ των
πρακτόρων
*********************************************************************
******/
public void conversationInitiatedEvent(ConversationEvent event) {
String correspondent = event.getReceiver();
String mode = " προς ";
if (correspondent.equals(agent.whoami()))
{
correspondent = event.getSender();
mode = " από ";
}
Goal g = (Goal)(event.getData().elementAt(0));
double cost = g.getCost();
String f = g.getFactType();
display("Αρχή συνομιλίας...");
display("[" + event.getMessageType() + "]" + mode +
correspondent +
" >> " + f + " @ " + Misc.decimalPlaces(cost,3));
}
public void conversationContinuedEvent(ConversationEvent event) {
String correspondent = event.getReceiver();
String mode = " προς ";
if (correspondent.equals(agent.whoami())) {
correspondent = event.getSender();
mode = " από ";
}
if ( event.isGoalEventType() ) {
Goal g = (Goal)(event.getData().elementAt(0));
double cost = g.getCost();
String f = g.getFactType();
display("["
+
event.getMessageType()
+
"]"
+
mode
+
correspondent +
"
>>
"
+
f
+
"
@
"
+
Misc.decimalPlaces(cost,3));
}
else {
Fact f = (Fact)(event.getData().elementAt(0));
display("["
+
event.getDataType()
+
"]"
+
mode
+
correspondent);
}
}
}
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/********************************************************************
*******Η κλάση αυτή υλοποιεί το περιεχόμενο των πάνελ «Πώληση» και
«Αγορά».
*********************************************************************
******/
class
TradePanel
FactSelector
{
protected
protected
protected
protected
protected
protected
protected

extends

FactDialog
NameField
WholeNumberField
WholeNumberField
JButton
JButton
TraderFrontEnd

protected boolean

JPanel

implements

ActionListener,

factWin;
deviceField;
askPriceField;
timeField;
chooseBtn;
tradeBtn;
UI;

buying;

public TradePanel(boolean b, TraderFrontEnd frontend)
{
buying = b;
UI = frontend;
GridBagLayout gb = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
setLayout(gb);
setBackground(Color.white);
setPreferredSize(new Dimension(360,220));
setBorder(BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
askPriceField = new WholeNumberField(0, 9999);
askPriceField.setBackground(Color.white);
askPriceField.setPreferredSize(new Dimension(60,25));
askPriceField.setValue(100); // or get value from DB
timeField = new WholeNumberField(0, 9999);
timeField.setBackground(Color.white);
timeField.setPreferredSize(new Dimension(60,25));
timeField.setValue(3);
deviceField = new NameField(7);
deviceField.setBackground(Color.white);
chooseBtn = new JButton("Επιλογή");
chooseBtn.addActionListener(this);
JLabel label0 = new JLabel("Είδος διαπραγμάτευσης: ");
label0.setToolTipText("Το είδος της συσκευής");
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(label0,gbc);
add(label0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(deviceField, gbc);
add(deviceField);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
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gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(chooseBtn, gbc);
add(chooseBtn);
String q = "Τιμή ασφάλειας: ";
if (buying) q = "Μέγιστη προσφορά: ";
JLabel label1 = new JLabel(q);
label1.setToolTipText("Η αρχική προσφορά");
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(label1,gbc);
add(label1);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(askPriceField, gbc);
add(askPriceField);
JLabel label3 = new JLabel("Προθεσμία (μονάδες χρόνου): ");
label3.setToolTipText("Η
προθεσμία
μέσα
στην
οποία
διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί");

η

gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gb.setConstraints(label3, gbc);
add(label3);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gbc.weightx = 1;
gb.setConstraints(timeField, gbc);
add(timeField);
tradeBtn = new JButton("Εμπόριο");
tradeBtn.addActionListener(this);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(16,8,8,8);
gbc.weightx = 1;
gb.setConstraints(tradeBtn, gbc);
add(tradeBtn);
factWin = new FactDialog((Frame)SwingUtilities.getRoot(this),
UI.agent.OntologyDb());
}
public void factSelected(String[] names)
{
// Παίρνει το τύπο του γεγονότος και δείχνει στην οθόνη το όνομα
του
String str = names[0];
if (str.equals("ZeusFact") || str.equals("Money")) return;
deviceField.setText(str);
}
/********************************************************************
*******
Οι παρακάτω ρουτίνες παίρνουν τις εντολές του χρήστη από τη
διεπιφάνεια και τις χρησιμοποιεί για να αλλάξει τη συμπεριφορά του
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πράκτορα. Πρόκειται για τον κώδικα που χρησιμοποιείται όταν πατιέται
το πλήκτρο «Εμπόριο». Αφού γίνει ο έλεγχος για την ύπαρξη του
γεγονότος στην οντολογία, ένα νέο γεγονός που αναπαριστά το επιθυμητό
ηλεκτρονικό προϊόν, δημιουργείται και χρησιμοποιείται μαζί τις
προτιμήσεις πώλησης και αγοράς αντίστοιχα(τελευταίες ρουτίνες), για
τη δημιουργία ενός καινούριου στόχου. Τέλος ο στόχος στέλνεται στον
πράκτορα σαν μια νέα δραστηριότητα πώλησης, αγοράς αντίστοιχα,
οδηγώντας τον να απαντά αργότερα σε συνομιλίες με τα πρωτόκολλα FipaContract-Net-Contractor και Fipa-Contract-Net-Manager αντίστοιχα.
*********************************************************************
******/public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{
if (UI.agent == null ) return;
if (evt.getSource() == chooseBtn)
{
factWin.setLocationRelativeTo(chooseBtn);
factWin.display(this);
}
else if (evt.getSource() == tradeBtn)
{
// Έλεγχος λαθών όταν πατηθεί το πλήκτρο «Εμπόριο»
String device = deviceField.getText();
if (!UI.agent.OntologyDb().hasFact(device))
{
UI.display("** Λάθος: " + device + " δεν υπάρχει στην
οντολογία.");
return;
}

!");

Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(device);
if (!buying && tmp[0].getNumber() == 0)
{
UI.display("Δεν υπάρχουν αποθέματα " + tmp[0].getType() + "s
return;
}
// Αν η συναλλαγή είναι έγκυρη ξεκινά η διαδικασία εμπορίας
Long askl = askPriceField.getValue();
Long timel = timeField.getValue();
int ask = (int)askl.longValue();
int time = (int)timel.longValue();
if (buying)
beginBuy(device, ask, time);
else
beginSell(device, ask, time);

}
}
public void beginBuy(String device, int ask, int time)
{
UI.display("\nΠροσπάθεια αγοράς: " + device);
UI.display("Επιλογές: τιμή= " + ask + ", εντός" + time
+ " time-grains");
Fact fact = UI.agent.OntologyDb().getFact(Fact.VARIABLE, device);
fact.setNumber(1);
int now = (int)UI.agent.now();
Goal g = new Goal(UI.agent.newId("goal"), fact, now+time, ask,
UI.agent.whoami(), (double)(now+time-0.5));
UI.agent.Engine().buy(g);
}
public void beginSell(String device, int ask, int time)
{
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UI.display("\nΠροσπάθεια πώλησης: " + device);
UI.display("Επιλογές: τιμή= " + ask + ", εντός " + time + " timegrains");
Fact fact = UI.agent.OntologyDb().getFact(Fact.VARIABLE, device);
fact.setNumber(1);
int now = (int)UI.agent.now();
Goal g = new Goal(UI.agent.newId("goal"), fact, now+time, ask,
UI.agent.whoami(), (double)(0));
UI.agent.Engine().sell(g);
}
}

Στη συνέχεια ακολουθεί ο κώδικας για την κλάση StockPanel που
υλοποιεί το πάνελ των αποθεμάτων στην διεπιφάνεια της εφαρμογής για το
RetailBot.
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/********************************************************************
*******
StockPanel.java
Η αλληλεπίδραση με τους πόρους των πρακτόρων
*********************************************************************
******/
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.io.*;
javax.swing.*;
javax.swing.border.*;

import
import
import
import
import

zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.event.*;
zeus.concepts.fn.*;

public class StockPanel extends JPanel implements
ActionListener
{
protected JLabel cameraLabel = new JLabel();
protected JLabel videoLabel = new JLabel();
protected JLabel tvLabel
= new JLabel();
protected JLabel radioLabel = new JLabel();
protected WholeNumberField tempField;
protected WholeNumberField temp1Field;
protected WholeNumberField temp2Field;
protected
protected
protected
protected
protected
protected

FactMonitor,

JButton moreCamerasBtn;
JButton moreVideosBtn;
JButton moreTvsBtn;
JButton tempBtn;
JLabel cashLabel;
TraderFrontEnd UI;

/********************************************************************
*******
Η υλοποίηση του εσωτερικού του πάνελ «Αποθέματα». Υλοποίηση των
αποθεμάτων και του τραπεζικού υπολοίπου όπως φαίνεται στο κάτω τμήμα
του
πάνελ.
Το
πλήκτρο
αποτελεί
διακοσμητικό
στοιχείο.
Δεν
χρησιμοποιείται για την καθ’ αυτό ανταλλαγή προϊόντων.
*********************************************************************
******/ public StockPanel(TraderFrontEnd frontend) {
UI = frontend;
tempField = new WholeNumberField(0, 0);
tempField.setBackground(Color.white);
tempField.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
temp1Field = new WholeNumberField(0, 0);
temp1Field.setBackground(Color.white);
temp1Field.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
temp2Field = new WholeNumberField(0, 0);
temp2Field.setBackground(Color.white);
temp2Field.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
GridBagLayout gb = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
setLayout(gb);
setBackground(Color.white);
setBorder(BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
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gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(cameraLabel,gbc);
add(cameraLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(tempField, gbc);
add(tempField);
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(videoLabel,gbc);
add(videoLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(temp1Field, gbc);
add(temp1Field);
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(tvLabel,gbc);
add(tvLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(temp2Field, gbc);
add(temp2Field);
tempBtn = new JButton("

");

gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(radioLabel,gbc);
add(radioLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(tempBtn, gbc);
add(tempBtn);

Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);

=
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cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel
=
new
JLabel("Τραπεζικό
Misc.decimalPlaces(cash,2));

υπόλοιπο:

"

+

gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(cashLabel, gbc);
add(cashLabel);
UI.agent.ResourceDb().addFactMonitor(this,
FactEvent.ADD_MASK|FactEvent.DELETE_MASK, true);
}
/********************************************************************
*******Η επόμενη ρουτίνα, ανάλογα με τον τύπο του γεγονότος
ενημερώνει τον χρήστη για την αλλαγή στα αποθέματα, μετά από μια
επιτυχημένη συναλλαγή.
*********************************************************************
******/
protected void update(Fact f) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(f.getType());
int num = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ )
num += tmp[i].getNumber();
if (f.getType().equals("camera"))
cameraLabel.setText("Αποθέματα από κάμερες στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("video"))
videoLabel.setText("Αποθέματα από βίντεο στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("tv"))
tvLabel.setText("Αποθέματα από τηλεοράσεις στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("radio"))
radioLabel.setText("Αποθέματα από ραδιόφωνα στην αποθήκη:
num);
}
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
String device = null;
if (evt.getSource() == moreCamerasBtn)
device = "camera";
if (evt.getSource() == moreVideosBtn)
device = "video";
if (evt.getSource() == moreTvsBtn)
device = "tv";
if (evt.getSource() == tempBtn)
device = "radio";

" +
"

+

" +
" +

{

UI.display("Το ηλεκτρονικό είδος " + device + "s έφτασε.");
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(device);
if ( tmp.length > 0 ) {
Fact f2 = new Fact(tmp[0]);
int no = f2.getNumber();
f2.setNumber(++no);
UI.agent.ResourceDb().modify(tmp[0], f2);
}
}
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/********************************************************************
*******
Οι συναρτήσεις που λαμβάνουν την ύπαρξη γεγονότων από τους πράκτορες
όπως η επιτυχημένη συμφωνία και η ανταλλαγή των χρημάτων και καλούν
την συνάρτηση update για την ενημέρωση του πάνελ των αποθεμάτων.
*********************************************************************
******/
public void factAddedEvent(FactEvent event)
{
Fact fact = event.getFact();
if ( fact.getType().equals(OntologyDb.MONEY) ) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
=
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);
cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel.setText("Τραπεζικό
υπόλοιπο:
"
+
Misc.decimalPlaces(cash,2)+ "euro");
}
else
update(fact);
}
public void factModifiedEvent(FactEvent event) {}
public void factAccessedEvent(FactEvent event) {}

// kill this?

public void factDeletedEvent(FactEvent event) {
Fact fact = event.getFact();
if ( fact.getType().equals(OntologyDb.MONEY) ) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);
cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel.setText("Τραπεζικό
υπόλοιπο:
"
Misc.decimalPlaces(cash,2) + "euro"));
}
else
update(fact);
}
}

=

+
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CustomerBot
Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας για τον πράκτορα
CustomerBot φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

Η διεπιφάνεια για τον πράκτορα CustomerBot διαθέτει δύο πάνελ. Στο
πρώτο φαίνονται τα αποθέματα συσκευών του πελάτη και τα διαθέσιμα
χρήματα. Μετά από κάθε πετυχημένη συναλλαγή αυτά αλλάζουν αναλόγως.
Στο δεύτερο πάνελ ο χρήστης ενημερώνει τον πράκτορα για τα προϊόντα
που θέλει να αγοράσει. Θέτει στο προϊόν την μέγιστη τιμή που είναι
διατεθειμένος να πληρώσει και την χρονική προθεσμία για την ολοκλήρωση
της συναλλαγής. Το εσωτερικό του πάνελ Αποθέματα υλοποιείται από μια
δευτερεύουσα ρουτίνα η οποία και αυτή καταγράφεται στην συνέχεια.
Ακολουθεί ο κώδικας για την υλοποίηση της ανωτέρω διεπιφάνειας και
της λειτουργικότητας σε σχέση με το πράκτορα CustomerBot.
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/********************************************************************
*******
TraderFrontEndCustomer.java
Υλοποίηση της διεπιφάνειας της εφαρμογής
*********************************************************************
******/
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.io.*;
javax.swing.*;
javax.swing.border.*;

import
import
import
import
import
import

zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.gui.fields.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.event.*;
zeus.generator.util.*;

public class TraderFrontEndCustomer extends JFrame
implements WindowListener, ConversationMonitor {
// Η κύρια κλάση της διεπιφάνειας, υλοποιεί το κύριο παράθυρο
protected
protected
protected
public
public
public

JTabbedPane
tabbedPane;
JPanel
buyPanel;
JPanel
stockPanel;
JTextArea
infoArea;
AgentContext
agent;
JScrollPane scrollPane;

/********************************************************************
******* Η κύρια κλάση της διεπιφάνειας, υλοποιεί το κύριο παράθυρο
*********************************************************************
******/public TraderFrontEndCustomer(AgentContext ac) {
agent = ac;
setTitle(agent.whoami() + " Παράθυρο διαπραγμάτευσης");
addWindowListener(this);
// register GUI's interest in conversation events
agent.Engine().addConversationMonitor(this,
ConversationEvent.INITIATE_MASK
ConversationEvent.CONTINUE_MASK);

|

getContentPane().setBackground(java.awt.Color.gray);
String path = "gifs" + System.getProperty("file.separator");
ImageIcon icon = new ImageIcon(path + "radio.gif");
setIconImage(icon.getImage());
/********************************************************************
*******
Η υλοποίηση του παραθύρου της διεπιφάνειας του χρήστη. Αρχικά
δημιουργείται το πάνω τμήμα όπου τοποθετείται η εικόνα. Στη συνέχεια
υλοποιείται
η
περιοχή
όπου
καταγράφονται
τα
μηνύματα
που
ανταλλάσσονται μεταξύ των πρακτόρων. Τέλος ορίζονται τα πάνελ, με την
κλήση των αντίστοιχων μεταβλητών, συναρτήσεων και κλάσεων.
/********************************************************************
*******GridBagLayout gridBagLayout = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
getContentPane().setLayout(gridBagLayout);
JLabel header = new JLabel(new ImageIcon(path + "header.gif")) {
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public void paint(Graphics g) {
Dimension size = getSize();
g.setColor(java.awt.Color.white);
g.fillRect(0, 0, size.width, size.height);
getIcon().paintIcon(this, g, 0, 0);
}
};
header.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.RAISED));
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.anchor = GridBagConstraints.NORTH;
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(0,0,0,0);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(header,
gbc);
getContentPane().add(header);
infoArea = new JTextArea(20,80);
infoArea.setForeground(Color.black);
infoArea.setBackground(Color.white);
infoArea.setEditable(true);
scrollPane = new JScrollPane(infoArea);
scrollPane.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(300,150));
infoArea.setText(agent.whoami() + " περιμένει οδηγίες ...\n");
infoArea.setCaretPosition(infoArea.getDocument().getLength());
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gbc.weightx = gbc.weighty = 0;
gbc.insets = new Insets(8,8,0,8);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(scrollPa
ne, gbc);
getContentPane().add(scrollPane);
tabbedPane = new JTabbedPane();
buyPanel
= new TradePanelCustomer(true, this);
stockPanel = new StockPanelCustomer(this);
tabbedPane.addTab("Αποθέματα", stockPanel);
tabbedPane.addTab("Αγορά συσκευών", buyPanel);
tabbedPane.setSelectedIndex(0);
tabbedPane.setTabPlacement(JTabbedPane.BOTTOM);
gbc.anchor = GridBagConstraints.SOUTH;
gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gbc.weightx = gbc.weighty = 1;
gbc.insets = new Insets(8,8,0,8);
((GridBagLayout)getContentPane().getLayout()).setConstraints(tabbedPa
ne, gbc);
getContentPane().add(tabbedPane);
pack();
setResizable(false);
show();
}
public
public
public
public
public

void
void
void
void
void

windowClosed(WindowEvent event) {}
windowDeiconified(WindowEvent event) {}
windowIconified(WindowEvent event) {}
windowActivated(WindowEvent event) {}
windowDeactivated(WindowEvent event) {}
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public void windowOpened(WindowEvent event) {}
public void windowClosing(WindowEvent event) {
this.setVisible(false);
this.dispose();
System.exit(0);
}
public void display(String message)
{
infoArea.append(message + "\n");
infoArea.setCaretPosition(infoArea.getDocument().getLength());
}
/********************************************************************
******* Με τις επόμενες δύο ρουτίνες ο χρήστης ενημερώνεται για τις
διαδικασίες ανταλλαγής των προϊόντων. Η πρώτη ρουτίνα «ακούει» για
την εκκίνηση μιας συζήτησης μεταξύ πρακτόρων. Καταγράφεται το είδος
του μηνύματος και ο αποστολέας. Η δεύτερη ρουτίνα καταγράφει τα
μηνύματα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης συζήτησης μεταξύ των
πρακτόρων
*********************************************************************
******/public
void
conversationInitiatedEvent(ConversationEvent
event) {
String correspondent = event.getReceiver();
String mode = " προς ";
if (correspondent.equals(agent.whoami()))
{
correspondent = event.getSender();
mode = " από ";
}
Goal g = (Goal)(event.getData().elementAt(0));
double cost = g.getCost();
String f = g.getFactType();
display("Αρχή συνομιλίας...");
display("[" + event.getMessageType() + "]" + mode +
correspondent +
" >> " + f + " @ " + Misc.decimalPlaces(cost,3));
}
public void conversationContinuedEvent(ConversationEvent event) {
String correspondent = event.getReceiver();
String mode = " προς ";
if (correspondent.equals(agent.whoami())) {
correspondent = event.getSender();
mode = " από ";
}
if ( event.isGoalEventType() ) {
Goal g = (Goal)(event.getData().elementAt(0));
double cost = g.getCost();
String f = g.getFactType();
display("["
+
event.getMessageType()
+
"]"
+
mode
+
correspondent +
"
>>
"
+
f
+
"
@
"
+
Misc.decimalPlaces(cost,3));
}
else {
Fact f = (Fact)(event.getData().elementAt(0));
display("["
+
event.getDataType()
+
"]"
+
mode
+
correspondent);
}
}
}
/********************************************************************
*******Η κλάση αυτή υλοποιεί το περιεχόμενο των πάνελ «Πώληση» και
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«Αγορά».
*********************************************************************
******/
class TradePanelCustomer extends JPanel implements ActionListener,
FactSelector
{
// the panel through which buying and selling preferences are
entered
protected
protected
protected
protected
protected
protected
protected

FactDialog
factWin;
NameField
deviceField;
WholeNumberField askPriceField;
WholeNumberField timeField;
JButton
chooseBtn;
JButton
tradeBtn;
TraderFrontEndCustomer
UI;

protected boolean

buying;

public
TradePanelCustomer(boolean
frontend)
{
buying = b;
UI = frontend;

b,

TraderFrontEndCustomer

GridBagLayout gb = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
setLayout(gb);
setBackground(Color.white);
setPreferredSize(new Dimension(360,220));
setBorder(BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
askPriceField = new WholeNumberField(0, 9999);
askPriceField.setBackground(Color.white);
askPriceField.setPreferredSize(new Dimension(60,25));
askPriceField.setValue(100); // or get value from DB
timeField = new WholeNumberField(0, 9999);
timeField.setBackground(Color.white);
timeField.setPreferredSize(new Dimension(60,25));
timeField.setValue(3);
deviceField = new NameField(7);
deviceField.setBackground(Color.white);
chooseBtn = new JButton("Επιλογή");
chooseBtn.addActionListener(this);
JLabel label0 = new JLabel("Είδος διαπραγμάτευσης: ");
label0.setToolTipText("Το είδος της συσκευής");
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(label0,gbc);
add(label0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(deviceField, gbc);
add(deviceField);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
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gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(chooseBtn, gbc);
add(chooseBtn);
String q = "Τιμή ασφάλειας: ";
if (buying) q = "Μέγιστη προσφορά: ";
JLabel label1 = new JLabel(q);
label1.setToolTipText("Η αρχική προσφορά");
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(label1,gbc);
add(label1);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gb.setConstraints(askPriceField, gbc);
add(askPriceField);
JLabel label3 = new JLabel("Προθεσμία (μονάδες χρόνου): ");
label3.setToolTipText("Η
προθεσμία
μέσα
στην
οποία
διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί");

η

gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gb.setConstraints(label3, gbc);
add(label3);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,8,4,8);
gbc.weightx = 1;
gb.setConstraints(timeField, gbc);
add(timeField);
tradeBtn = new JButton("Εμπόριο");
tradeBtn.addActionListener(this);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(16,8,8,8);
gbc.weightx = 1;
gb.setConstraints(tradeBtn, gbc);
add(tradeBtn);
factWin = new FactDialog((Frame)SwingUtilities.getRoot(this),
UI.agent.OntologyDb());
}
public void factSelected(String[] names)
{
// get selected fact type and display name
String str = names[0];
if (str.equals("ZeusFact") || str.equals("Money")) return;
deviceField.setText(str);
}
/********************************************************************
*******
Οι παρακάτω ρουτίνες παίρνουν τις εντολές του χρήστη από τη
διεπιφάνεια και τις χρησιμοποιεί για να αλλάξει τη συμπεριφορά του
πράκτορα. Πρόκειται για τον κώδικα που χρησιμοποιείται όταν πατιέται
το πλήκτρο «Εμπόριο». Αφού γίνει ο έλεγχος για την ύπαρξη του
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γεγονότος στην οντολογία, ένα νέο γεγονός που αναπαριστά το επιθυμητό
ηλεκτρονικό προϊόν, δημιουργείται και χρησιμοποιείται μαζί τις
προτιμήσεις αγοράς (τελευταίa ρουτίνa), για τη δημιουργία ενός
καινούριου στόχου. Τέλος ο στόχος στέλνεται στον πράκτορα σαν μια νέα
δραστηριότητα αγοράς, οδηγώντας τον να απαντά αργότερα σε συνομιλίες
με τα πρωτόκολλα Fipa-Contract-Net-Manager.
*********************************************************************
******/public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{
if (UI.agent == null ) return;
if (evt.getSource() == chooseBtn)
{
factWin.setLocationRelativeTo(chooseBtn);
factWin.display(this);
}
else if (evt.getSource() == tradeBtn)
{
// Έλεγχος λαθών όταν πατηθεί το πλήκτρο «Εμπόριο»
String device = deviceField.getText();
if (!UI.agent.OntologyDb().hasFact(device))
{
UI.display("** Λάθος: " + device + " δεν υπάρχει στην
οντολογία.");
return;
}
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(device);
if (!buying && tmp[0].getNumber() == 0)
{
UI.display("Δεν υπάρχουν αποθέματα " + tmp[0].getType() + "s
!");
return;
}
// Αν η συναλλαγή είναι έγκυρη ξεκινά η διαδικασία εμπορίας
Long askl = askPriceField.getValue();
Long timel = timeField.getValue();
int ask = (int)askl.longValue();
int time = (int)timel.longValue();
if (buying)
beginBuy(device, ask, time);
}
}
public void beginBuy(String device, int ask, int time)
{
UI.display("\nΠροσπάθεια αγοράς: " + device);
UI.display("Επιλογές: τιμή= " + ask + ", εντός" + time
+ " time-grains");
Fact fact = UI.agent.OntologyDb().getFact(Fact.VARIABLE, device);
fact.setNumber(1);
int now = (int)UI.agent.now();
Goal g = new Goal(UI.agent.newId("goal"), fact, now+time, ask,
UI.agent.whoami(), (double)(now+time-0.5));
UI.agent.Engine().buy(g);
}

}
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο κώδικας για την κλάση StockPanelCustomer
που υλοποιεί το πάνελ των αποθεμάτων στην διεπιφάνεια της εφαρμογής
για το RetailBot.

___________________________________________________________________

331

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

/********************************************************************
*******
StockPanelStorage.java
Aλληλεπίδραση με τους πόρους των πρακτόρων
*********************************************************************
******/
import
import
import
import
import
import

java.util.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.io.*;
javax.swing.*;
javax.swing.border.*;

import
import
import
import
import

zeus.util.*;
zeus.concepts.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.event.*;
zeus.concepts.fn.*;

public
class
StockPanelCustomer
extends
JPanel
FactMonitor, ActionListener
{
protected JLabel cameraLabel = new JLabel();
protected JLabel videoLabel = new JLabel();
protected JLabel tvLabel
= new JLabel();
protected JLabel radioLabel = new JLabel();
protected WholeNumberField tempField;
protected WholeNumberField temp1Field;
protected WholeNumberField temp2Field;
protected
protected
protected
protected
protected
protected

implements

JButton moreCamerasBtn;
JButton moreVideosBtn;
JButton moreTvsBtn;
JButton tempBtn;
JLabel cashLabel;
TraderFrontEndCustomer UI;

/********************************************************************
*******
Η υλοποίηση του εσωτερικού του πάνελ «Αποθέματα». Υλοποίηση των
αποθεμάτων και του τραπεζικού υπολοίπου όπως φαίνεται στο κάτω τμήμα
του
πάνελ.
Το
πλήκτρο
αποτελεί
διακοσμητικό
στοιχείο.
Δεν
χρησιμοποιείται για την καθ’αυτό ανταλλαγή προϊόντων.
*********************************************************************
******/ public StockPanelCustomer(TraderFrontEndCustomer frontend) {
UI = frontend;
tempField = new WholeNumberField(0, 0);
tempField.setBackground(Color.white);
tempField.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
temp1Field = new WholeNumberField(0, 0);
temp1Field.setBackground(Color.white);
temp1Field.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
temp2Field = new WholeNumberField(0, 0);
temp2Field.setBackground(Color.white);
temp2Field.setPreferredSize(new Dimension(0,25));
GridBagLayout gb = new GridBagLayout();
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
setLayout(gb);
setBackground(Color.white);
setBorder(BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
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gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(cameraLabel,gbc);
add(cameraLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(tempField, gbc);
add(tempField);
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(videoLabel,gbc);
add(videoLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(temp1Field, gbc);
add(temp1Field);
gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(tvLabel,gbc);
add(tvLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(temp2Field, gbc);
add(temp2Field);
tempBtn = new JButton("

");

gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(radioLabel,gbc);
add(radioLabel);
gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gbc.insets = new Insets(4,16,4,8);
gb.setConstraints(tempBtn, gbc);
add(tempBtn);

Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);

=
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cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel
=
new
JLabel("Τραπεζικό
Misc.decimalPlaces(cash,2));

υπόλοιπο:

"

+

gbc.insets = new Insets(4,8,4,0);
gbc.gridwidth = 1;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gb.setConstraints(cashLabel, gbc);
add(cashLabel);
UI.agent.ResourceDb().addFactMonitor(this,
FactEvent.ADD_MASK|FactEvent.DELETE_MASK, true);
}
/********************************************************************
*******Η επόμενη ρουτίνα, ανάλογα με τον τύπο του γεγονότος
ενημερώνει τον χρήστη για την αλλαγή στα αποθέματα, μετά από μια
επιτυχημένη συναλλαγή.
*********************************************************************
******/protected void update(Fact f) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(f.getType());
int num = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ )
num += tmp[i].getNumber();
if (f.getType().equals("camera"))
cameraLabel.setText("Αποθέματα από κάμερες στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("video"))
videoLabel.setText("Αποθέματα από βίντεο στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("tv"))
tvLabel.setText("Αποθέματα από τηλεοράσεις στην αποθήκη:
num);
else if (f.getType().equals("radio"))
radioLabel.setText("Αποθέματα από ραδιόφωνα στην αποθήκη:
num);
}
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
String device = null;
if (evt.getSource() == moreCamerasBtn)
device = "camera";
if (evt.getSource() == moreVideosBtn)
device = "video";
if (evt.getSource() == moreTvsBtn)
device = "tv";
if (evt.getSource() == tempBtn)
device = "radio";

" +
"

+

" +
" +

{

UI.display("Το ηλεκτρονικό είδος " + device + "s έφτασε.");
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(device);
if ( tmp.length > 0 ) {
Fact f2 = new Fact(tmp[0]);
int no = f2.getNumber();
f2.setNumber(++no);
UI.agent.ResourceDb().modify(tmp[0], f2);
}
}
/********************************************************************
*******
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Οι συναρτήσεις που λαμβάνουν την ύπαρξη γεγονότων από τους πράκτορες
όπως η επιτυχημένη συμφωνία και η ανταλλαγή των χρημάτων και καλούν
την συνάρτηση update για την ενημέρωση του πάνελ των αποθεμάτων.
*********************************************************************
******/public void factAddedEvent(FactEvent event)
{
Fact fact = event.getFact();
if ( fact.getType().equals(OntologyDb.MONEY) ) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
=
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);
cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel.setText("Τραπεζικό
υπόλοιπο:
"
+
Misc.decimalPlaces(cash,2)+ "euro");
}
else
update(fact);
}
public void factModifiedEvent(FactEvent event) {}
public void factAccessedEvent(FactEvent event) {}

// kill this?

public void factDeletedEvent(FactEvent event) {
Fact fact = event.getFact();
if ( fact.getType().equals(OntologyDb.MONEY) ) {
Fact[] tmp = UI.agent.ResourceDb().all(OntologyDb.MONEY);
double cash = 0;
for(int i = 0; i < tmp.length; i++ ) {
tmp[i].resolve(new Bindings());
PrimitiveNumericFn
numFn
(PrimitiveNumericFn)tmp[i].getFn(OntologyDb.AMOUNT);
cash += numFn.doubleValue();
}
cashLabel.setText("Τραπεζικό
υπόλοιπο:
"
Misc.decimalPlaces(cash,2)+ "euro");
}
else
update(fact);
}
}

=

+
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Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης

Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζεται ο κώδικας των στρατηγικών
διαπραγμάτευσης

που

χρησιμοποιούνται

στο

σενάριο

ανταλλαγής

εμπορικών προϊόντων. Για κάθε στρατηγική υλοποιούνται δύο ρουτίνες μία
για τον αγοραστή και μία για τον πωλητή.
Να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές αυτές αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο
κατάλογο του εργαλείου Zeus Toolkit.
Γραμμική στρατηγική διαπραγμάτευσης

/*************************************************************
*******
LinearInitiatorEvaluator.java
Η γραμμική στρατηγική διαπραγμάτευσης για τον αγοραστή
**************************************************************
******/
/*************************************************************
*******
Λειτουργία της στρατηγικής
Καταρχήν ανασύρονται από τους πράκτορες οι παράμετροι
της διαπραγμάτευσης.
Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια
μέσα στα οποία θα αγοράσει ένα προϊόν ο πράκτορας. Τα όρια
αυτά σχετίζονται με βάση την εσωτερική τιμή αποτίμησης την
μέγιστη
τιμή
προσφοράς
και
τις
παραμέτρους
της
διαπραγμάτευσης.
Καθορίζεται το βήμα της διαπραγμάτευσης το οποίο είναι
σταθερό και υπολογίζεται μια και μόνο φορά.
Αρχίζει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο πράκτορας
προσφέρει μια αρχική τιμή και στη συνέχεια ανάλογα με την
αντιπροσφορά του πωλητή συνεχίζεται ή τερματίζει η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης. Η στρατηγική του αγοραστή είναι αυτή που
ολοκληρώνει τελικά την συναλλαγή.
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς για να μην υπερβεί η τιμή της
προσφοράς τα μέγιστα και ελάχιστα όρια.
**************************************************************
******/

package zeus.actors.graphs;
import
import
import
import
import

java.util.*;
zeus.util.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.rtn.util.*;
zeus.concepts.*;

public class LinearInitiatorEvaluator extends StrategyEvaluator {
boolean first_time = true;
double min;
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double max;
double noquibble_value;
// Οι παράμετροι της στρατηγικής
double value = 0;
double min_value = 0;
double max_value = 0;
double offer = 0;
double start_time = 0;
double end_time = 0;
double expected_value = 0;
double reserve_value = 0;
double default_step = 0;
double step = 0;
double dt = 0;
double past_offer = 0;
double past_value = 0;
public int evaluateFirst(Vector goals, ProtocolDbResult info) {
this.goals = goals;
this.protocolInfo = info;
min
= getDoubleParam("min.percent",80)/100.0;
max
= getDoubleParam("max.percent",120)/100.0;
noquibble_value = getDoubleParam("no.quibble",2);
default_step = 0.3;
reserve_value
getDoubleParam("reservation.price",Double.MAX_VALUE);

=

Goal g = (Goal)goals.elementAt(0);
expected_value = g.getCost();
System.out.println("Reserve Value = " + reserve_value +" Min = " +
min + " Max = " + max + " noquibble_value = " + noquibble_value);
System.out.println(" Expected cost = " + expected_value);
start_time = context.now();
end_time = g.getReplyTime().getTime();
g.setCost(0);
return MESSAGE;
}
public int evaluateNext(DelegationStruct ds) {
this.goals = ds.goals;
if ( !ds.msg_type.equals("propose") )
return FAIL;
Goal g = (Goal)ds.goals.elementAt(0);
offer = g.getCost();
double now = context.now();
System.out.println("Offer = " +offer);
if ( first_time ) {
first_time = false;
dt = now - start_time;
end_time = end_time - dt;
expected_value = Math.max(offer,expected_value);
max_value = Math.min(max*expected_value,reserve_value);
min_value = min*Math.min(reserve_value,expected_value);
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System.out.println("Min_value = " + min_value + " Max_value = " +
max_value);
/**** Υπολογισμός του βήματος της διαπραγμάτευσης σε σχέση με τον
χρόνο ***/
value = min_value;
step = (max_value-min_value)*dt/(end_time-start_time);
step = Math.max(step,default_step);
}
if ( offer < value + noquibble_value )
return OK;
/**** Αύξηση της τιμής της προσφοράς κατά το βήμα της διαπραγμάτευσης
****/
if ( !first_time ) value += step;
if ( value < min_value )
return FAIL;
else if ( offer < value + noquibble_value )
return OK;
if ( value > max_value){
value = max_value;
step = 0;
}
if ((past_offer == offer) && (past_value == value))
return FAIL;
if ( now + dt >= end_time )
{
// running out of time: terminate
if ( offer < max_value )
return OK;
else
return FAIL;
}
past_offer = offer;
past_value = value;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}

}

/*************************************************************
*******
LinearRespondentEvaluator.java
Η γραμμική στρατηγική διαπραγμάτευσης για τον πωλητή
**************************************************************
******/
/*************************************************************
*******
Λειτουργία της στρατηγικής
Καταρχήν ανασύρονται από τους πράκτορες οι παράμετροι
της διαπραγμάτευσης.
Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια
μέσα στα οποία θα πουλήσει ένα προϊόν ο πράκτορας. Τα όρια
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αυτά σχετίζονται με βάση την εσωτερική τιμή αποτίμησης την
ελάχιστη
τιμή
κράτησης
και
τις
παραμέτρους
της
διαπραγμάτευσης.
Καθορίζεται το βήμα της διαπραγμάτευσης το οποίο είναι
σταθερό και υπολογίζεται μια και μόνο φορά.
Αρχίζει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο πράκτορας
προσφέρει μια αρχική τιμή και στη συνέχεια ανάλογα με την
αντιπροσφορά του αγοραστή υπολογίζει την επόμενη προσφορά του.
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς για να μην υπερβεί η τιμή της
προσφοράς τα μέγιστα και ελάχιστα όρια. Δεν επιτρέπεται στον
πωλητή να πουλήσει σε τιμή μεγαλύτερη από max*(εσωτερική
αποτίμηση).
**************************************************************
******/
package zeus.actors.graphs;
import
import
import
import
import

java.util.*;
zeus.util.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.rtn.util.*;
zeus.concepts.*;

public class LinearRespondentEvaluator extends StrategyEvaluator {
boolean first_time = true;
double min;
double max;
double noquibble;
// Οι παράμετροι της στρατηγικής
double value = 0;
double min_value = 0;
double max_value = 0;
double offer = 0;
double start_time = 0;
double end_time = 0;
double actual_value = 0;
double reserve_value = 0;
double default_step = 0;
double step = 0;
double dt = 0;
double temp = 0;
public int evaluateFirst(Vector goals, ProtocolDbResult info) {
this.goals = goals;
this.protocolInfo = info;
// set up
max
min
noquibble

parameters
= getDoubleParam("max.percent",120)/100.0;
= getDoubleParam("min.percent",103)/100.0;
= getDoubleParam("no.quibble",1);

reserve_value
getDoubleParam("reservation.price",Double.MIN_VALUE);
default_step = 0.3;

=

Goal g = (Goal)goals.elementAt(0);
actual_value = g.getCost();
System.out.println("Reserve Value = " + reserve_value +" Min = " +
min + " Max = " + max + " noquibble = " + noquibble);
System.out.println("Actual cost = " + actual_value);
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start_time = context.now();
end_time = g.getReplyTime().getTime();
temp = actual_value*max;
if ( reserve_value > temp )
reserve_value = actual_value;
System.out.println("Reserve Value = " + reserve_value);
min_value = Math.max(min*actual_value,reserve_value);
max_value = max*Math.max(reserve_value,actual_value);
value = max_value;

}

g.setCost(value);
return MESSAGE;

public int evaluateNext(DelegationStruct ds) {
this.goals = ds.goals;
Goal g = (Goal)ds.goals.elementAt(0);
if ( ds.msg_type.equals("accept-proposal") ) {
return OK;
}
else if ( ds.msg_type.equals("reject-proposal") ) {
return FAIL;
}
offer = g.getCost();
double now = context.now();
if ( first_time ) {
first_time = false;
dt = now - start_time;
end_time = end_time - dt;
/**** Υπολογισμός του βήματος της διαπραγμάτευσης σε σχέση με τον
χρόνο ***/
step = (max_value-min_value)*dt/(end_time-start_time);
step = Math.max(step,default_step);
}
/**** Μείωση της τιμής της προσφοράς κατά το βήμα της διαπραγμάτευσης
****/
value -= step;
value = Math.max(value,0);
if ( value < min_value )
value = min_value;
if ( offer >= value )
value = offer ;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}
}
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Εκθετική στρατηγική διαπραγμάτευσης

/*************************************************************
*******
ExponentInitiatorEvaluator.java
Η εκθετική στρατηγική διαπραγμάτευσης για τον αγοραστή
**************************************************************
******/
/*************************************************************
*******
Λειτουργία της στρατηγικής
Καταρχήν ανασύρονται από τους πράκτορες οι παράμετροι
της διαπραγμάτευσης.
Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια
μέσα στα οποία θα αγοράσει ένα προϊόν ο πράκτορας. Τα όρια
αυτά σχετίζονται με βάση την εσωτερική τιμή αποτίμησης την
μέγιστη
τιμή
προσφοράς
και
τις
παραμέτρους
της
διαπραγμάτευσης.
Καθορίζεται το βήμα της διαπραγμάτευσης το οποίο είναι
εκθετικό
και
υπολογίζεται
ξανά
σε
κάθε
κλήση
της
διαπραγματεύσης. Η τιμή του εκθετικού βήματος εξαρτάται από
τον χρόνο που έχει διανύσει η συναλλαγή.
Αρχίζει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο πράκτορας
προσφέρει μια αρχική τιμή και στη συνέχεια ανάλογα με την
αντιπροσφορά του πωλητή συνεχίζεται ή τερματίζει η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης. Η στρατηγική του αγοραστή είναι αυτή που
ολοκληρώνει τελικά την συναλλαγή.
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς για να μην υπερβεί η τιμή της
προσφοράς τα μέγιστα και ελάχιστα όρια.
**************************************************************
******/
package zeus.actors.graphs;
import
import
import
import
import

java.util.*;
zeus.util.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.rtn.util.*;
zeus.concepts.*;

public class ExponentInitiatorEvaluator extends StrategyEvaluator {
boolean first_time = true;
double min;
double max;
double noquibble_value;
// Οι παράμετροι της στρατηγικής
double value = 0;
double min_value = 0;
double max_value = 0;
double offer = 0;
double start_time = 0;
double end_time = 0;
double expected_value = 0;
double reserve_value = 0;
double default_step = 0;
double step = 0;
double dt = 0;
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double past_offer = 0;
double past_value = 0;
public int evaluateFirst(Vector goals, ProtocolDbResult info) {
this.goals = goals;
this.protocolInfo = info;
min
= getDoubleParam("min.percent",80)/100.0;
max
= getDoubleParam("max.percent",120)/100.0;
noquibble_value = getDoubleParam("no.quibble",2);
default_step = 0.25;
reserve_value
getDoubleParam("reservation.price",Double.MAX_VALUE);

=

Goal g = (Goal)goals.elementAt(0);
expected_value = g.getCost();
start_time = context.now();
end_time = g.getReplyTime().getTime();
g.setCost(0);
return MESSAGE;
}
public int evaluateNext(DelegationStruct ds) {
this.goals = ds.goals;
if ( !ds.msg_type.equals("propose") )
return FAIL;
Goal g = (Goal)ds.goals.elementAt(0);
offer = g.getCost();
double now = context.now();
if ( first_time ) {
first_time = false;
dt = now - start_time;
end_time = end_time - dt;
System.out.println("Dt = " + dt + " now = " + now + " End time = " +
end_time);//
expected_value = Math.max(offer,expected_value);
min_value = min*Math.min(reserve_value,expected_value);
max_value = Math.min(max*expected_value,reserve_value);
value = min_value;
step = (max_value-min_value)*dt/(end_time-start_time);
step = Math.max(step,default_step);
}
if ( offer < value + noquibble_value )
return OK;
/**** Αύξηση της τιμής της προσφοράς κατά το βήμα της διαπραγμάτευσης
****/
if ( !first_time ) value += step;
/**** Υπολογισμός του εκθετικού βήματος της διαπραγμάτευσης σε σχέση
με
τον
χρόνο
που
διαρκείη
διαπραγμάτευση
***/
dt = now - start_time;
step=step*Math.exp(dt);
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System.out.println("*****Step = " + step + "*****Dt = " + dt +
"*****Exponent = " + Math.exp(dt));//
if ( value < min_value )
return FAIL;
else if ( offer < value + noquibble_value )
return OK;
if ( value > max_value){
value = max_value;
step = 0;
}
if ((past_offer == offer) && (past_value == value))
return FAIL;
if ( now + dt >= end_time )
{
// running out of time: terminate
if ( offer < max_value )
return OK;
else
return FAIL;
}
past_offer = offer;
past_value = value;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}
}

/*************************************************************
*******
ExponentRespondentEvaluator.java
Η εκθετική στρατηγική διαπραγμάτευσης για τον πωλητή
**************************************************************
******/
/*************************************************************
*******
Λειτουργία της στρατηγικής
Καταρχήν ανασύρονται από τους πράκτορες οι παράμετροι
της διαπραγμάτευσης.
Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια
μέσα στα οποία θα πουλήσει ένα προϊόν ο πράκτορας. Τα όρια
αυτά σχετίζονται με βάση την εσωτερική τιμή αποτίμησης την
ελάχιστη
τιμή
κράτησης
και
τις
παραμέτρους
της
διαπραγμάτευσης.
Καθορίζεται το βήμα της διαπραγμάτευσης το οποίο είναι
εκθετικό
και
υπολογίζεται
ξανά
σε
κάθε
κλήση
της
διαπραγματεύσης. Η τιμή του εκθετικού βήματος εξαρτάται από
τον χρόνο που έχει διανύσει η συναλλαγή.
Αρχίζει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο πράκτορας
προσφέρει μια αρχική τιμή και στη συνέχεια ανάλογα με την
αντιπροσφορά του αγοραστή υπολογίζει την επόμενη προσφορά του.
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς για να μην υπερβεί η τιμή της
προσφοράς τα μέγιστα και ελάχιστα όρια. Δεν επιτρέπεται στον
___________________________________________________________________

343

Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο

Βογιατζής Σωτήριος

πωλητή να πουλήσει σε τιμή μεγαλύτερη από max*(εσωτερική
αποτίμηση).
**************************************************************
******/
package zeus.actors.graphs;
import
import
import
import
import

java.util.*;
zeus.util.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.rtn.util.*;
zeus.concepts.*;

public class ExponentRespondentEvaluator extends StrategyEvaluator {
boolean first_time = true;
double min;
double max;
double noquibble_value;
// Οι παράμετροι της στρατηγικής
double value = 0;
double min_value = 0;
double max_value = 0;
double offer = 0;
double start_time = 0;
double end_time = 0;
double actual_value = 0;
double reserve_value = 0;
double default_step = 0;
double step = 0;
double dt = 0;
double temp = 0;
public int evaluateFirst(Vector goals, ProtocolDbResult info) {
this.goals = goals;
this.protocolInfo = info;
// set up parameters
max
= getDoubleParam("max.percent",120)/100.0;
min
= getDoubleParam("min.percent",103)/100.0;
noquibble_value = getDoubleParam("no.quibble",1);
default_step = 0.3;
reserve_value
getDoubleParam("reservation.price",Double.MIN_VALUE);

=

Goal g = (Goal)goals.elementAt(0);
actual_value = g.getCost();
start_time = context.now();
end_time = g.getReplyTime().getTime();
System.out.println("**Start Time = " + start_time + " ***End Time = "
+ end_time);//
System.out.println("Actual cost = " + actual_value);//
temp = actual_value*max;
if ( reserve_value > temp )
reserve_value = actual_value;
max_value = max*Math.max(reserve_value,actual_value);
min_value = Math.max(min*actual_value,reserve_value);
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value = max_value;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}
public int evaluateNext(DelegationStruct ds) {
this.goals = ds.goals;
Goal g = (Goal)ds.goals.elementAt(0);
if ( ds.msg_type.equals("accept-proposal") ) {
return OK;
}
else if ( ds.msg_type.equals("reject-proposal") ) {
return FAIL;
}
offer = g.getCost();
double now = context.now();
if ( first_time ) {
first_time = false;
dt = now - start_time;
end_time = end_time - dt;
System.out.println("**DT = " + dt + " ***End Time = " + end_time);
step = (max_value-min_value)*dt/(end_time-start_time);
step = Math.max(step,default_step);
}
/**** Μείωση της τιμής της προσφοράς κατά το βήμα της διαπραγμάτευσης
****/
value -= step;
value = Math.max(value,0);
/**** Υπολογισμός του εκθετικού βήματος της διαπραγμάτευσης σε σχέση
με
τον
χρόνο
που
διαρκείη
διαπραγμάτευση
***/
dt = now - start_time + 0.1;
step=step*Math.exp(dt);
System.out.println("*****Step = " + step + "*****Dt = " + dt +
"*****Exponent = " + Math.exp(dt));
if ( value < min_value )
value = min_value;
if ( offer >= value )
value = offer;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}
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Πολυωνυμική στρατηγική διαπραγμάτευσης

/*************************************************************
*******
PolynomInitiatorEvaluator.java
Η πολυωνυμκή στρατηγική διαπραγμάτευσης για τον αγοραστή
**************************************************************
******/
/*************************************************************
*******
Λειτουργία της στρατηγικής
Καταρχήν ανασύρονται από τους πράκτορες οι παράμετροι
της διαπραγμάτευσης.
Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια
μέσα στα οποία θα αγοράσει ένα προϊόν ο πράκτορας. Τα όρια
αυτά σχετίζονται με βάση την εσωτερική τιμή αποτίμησης την
μέγιστη
τιμή
προσφοράς
και
τις
παραμέτρους
της
διαπραγμάτευσης.
Καθορίζεται το βήμα της διαπραγμάτευσης το οποίο είναι
πολυωνυμικό
και
υπολογίζεται
ξανά
σε
κάθε
κλήση
της
διαπραγματεύσης. Η τιμή του πολυωνυμικού βήματος εξαρτάται από
τρέχοντα αριθμό που καλείται η συνάστηση διαπραγμάτευσης.
Αρχίζει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο πράκτορας
προσφέρει μια αρχική τιμή και στη συνέχεια ανάλογα με την
αντιπροσφορά του πωλητή συνεχίζεται ή τερματίζει η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης. Η στρατηγική του αγοραστή είναι αυτή που
ολοκληρώνει τελικά την συναλλαγή.
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς για να μην υπερβεί η τιμή της
προσφοράς τα μέγιστα και ελάχιστα όρια.
**************************************************************
******/
package zeus.actors.graphs;
import
import
import
import
import

java.util.*;
zeus.util.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.rtn.util.*;
zeus.concepts.*;

public class PolynomInitiatorEvaluator extends StrategyEvaluator {
boolean first_time = true;
double min;
double max;
double noquibble_value;
// Οι παράμετροι της στρατηγικής
double value = 0;
double min_value = 0;
double max_value = 0;
double offer = 0;
double start_time = 0;
double end_time = 0;
double expected_value = 0;
double reserve_value = 0;
double default_step = 0;
double step = 0;
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dt = 0;
i = 1;
past_value =0;
past_offer =0;

public int evaluateFirst(Vector goals, ProtocolDbResult info) {
this.goals = goals;
this.protocolInfo = info;
min
= getDoubleParam("min.percent",80)/100.0;
max
= getDoubleParam("max.percent",120)/100.0;
noquibble_value = getDoubleParam("no.quibble",2);
default_step = 0.25;
reserve_value
getDoubleParam("reservation.price",Double.MAX_VALUE);

=

Goal g = (Goal)goals.elementAt(0);
expected_value = g.getCost();
start_time = context.now();
end_time = g.getReplyTime().getTime();
g.setCost(0);
return MESSAGE;
}
public int evaluateNext(DelegationStruct ds) {
this.goals = ds.goals;
if ( !ds.msg_type.equals("propose") )
return FAIL;
Goal g = (Goal)ds.goals.elementAt(0);
offer = g.getCost();
double now = context.now();
if ( first_time ) {
first_time = false;
dt = now - start_time;
end_time = end_time - dt;
System.out.println("Dt = " + dt + " now = " + now + " End time = " +
end_time);//
expected_value = Math.max(offer,expected_value);
min_value = min*Math.min(reserve_value,expected_value);
max_value = Math.min(max*expected_value,reserve_value);
value = min_value;
step = (max_value-min_value)*dt/(end_time-start_time);
step = Math.max(step,default_step);
}
if ( offer < value + noquibble_value )
return OK;
/**** Αύξηση της τιμής της προσφοράς κατά το βήμα της διαπραγμάτευσης
επί τον αριθμό κλήσης της συνάρτησης διαπραγμάτευσης ****/
if ( !first_time ) value += i*step;
System.out.println("Value = " + value + " I = " +i); //
if ( value < min_value )
return FAIL;
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else if ( offer < value + noquibble_value )
return OK;
if ( value > max_value){
value = max_value;
step = 0;
}
if ((past_offer == offer) && (past_value == value))
return FAIL;
if ( now + dt >= end_time )
{
// running out of time: terminate
if ( offer < max_value )
return OK;
else
return FAIL;
}
past_offer = offer;
past_value = value;
i +=1;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}
}

/*************************************************************
******
PolynomRespondentEvaluator.java
Η πολυωνυμκή στρατηγική διαπραγμάτευσης για τον πωλητή
**************************************************************
******/
/*************************************************************
*******
Λειτουργία της στρατηγικής
Καταρχήν ανασύρονται από τους πράκτορες οι παράμετροι
της διαπραγμάτευσης.
Στην συνέχεια υπολογίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια
μέσα στα οποία θα πουλήσει ένα προϊόν ο πράκτορας. Τα όρια
αυτά σχετίζονται με βάση την εσωτερική τιμή αποτίμησης την
ελάχιστη
τιμή
κράτησης
και
τις
παραμέτρους
της
διαπραγμάτευσης.
Καθορίζεται το βήμα της διαπραγμάτευσης το οποίο είναι
πολυωνυμικό
και
υπολογίζεται
ξανά
σε
κάθε
κλήση
της
διαπραγματεύσης. Η τιμή του πολυωνυμικού βήματος εξαρτάται από
τρέχοντα αριθμό που καλείται η συνάστηση διαπραγμάτευσης.
Αρχίζει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο πράκτορας
προσφέρει μια αρχική τιμή και στη συνέχεια ανάλογα με την
αντιπροσφορά του αγοραστή υπολογίζει την επόμενη προσφορά του.
Έλεγχοι γίνονται συνεχώς για να μην υπερβεί η τιμή της
προσφοράς τα μέγιστα και ελάχιστα όρια. Δεν επιτρέπεται στον
πωλητή να πουλήσει σε τιμή μεγαλύτερη από max*(εσωτερική
αποτίμηση).
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**************************************************************
******/
package zeus.actors.graphs;
import
import
import
import
import

java.util.*;
zeus.util.*;
zeus.actors.*;
zeus.actors.rtn.util.*;
zeus.concepts.*;

public class PolynomRespondentEvaluator extends StrategyEvaluator {
boolean first_time = true;
double min;
double max;
double noquibble_value;
// The
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double

Strategy Parameters
value = 0;
min_value = 0;
max_value = 0;
offer = 0;
start_time = 0;
end_time = 0;
actual_value = 0;
reserve_value = 0;
default_step = 0;
step = 0;
dt = 0;
i = 1;
temp= 0;

public int evaluateFirst(Vector goals, ProtocolDbResult info) {
this.goals = goals;
this.protocolInfo = info;
max
= getDoubleParam("max.percent",120)/100.0;
min
= getDoubleParam("min.percent",103)/100.0;
noquibble_value = getDoubleParam("no.quibble",1);
default_step = 0.25;
reserve_value
getDoubleParam("reservation.price",Double.MIN_VALUE);

=

Goal g = (Goal)goals.elementAt(0);
actual_value = g.getCost();
start_time = context.now();
end_time = g.getReplyTime().getTime();
System.out.println("Actual cost = " + actual_value);
temp = actual_value*max;
if ( reserve_value > temp )
reserve_value = actual_value;

max_value = max*Math.max(reserve_value,actual_value);
min_value = Math.max(min*actual_value,reserve_value);
value = max_value;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
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}
public int evaluateNext(DelegationStruct ds) {
this.goals = ds.goals;
Goal g = (Goal)ds.goals.elementAt(0);
if ( ds.msg_type.equals("accept-proposal") ) {
return OK;
}
else if ( ds.msg_type.equals("reject-proposal") ) {
return FAIL;
}
offer = g.getCost();
double now = context.now();
if ( first_time ) {
first_time = false;
dt = now - start_time;
end_time = end_time - dt;
step = (max_value-min_value)*dt/(end_time-start_time);
step = Math.max(step,default_step);
}
/**** Μείωση της τιμής της προσφοράς κατά το βήμα της διαπραγμάτευσης
επί τον αριθμό κλήσης της συνάρτησης διαπραγμάτευσης ****/
value -= i*step;
value = Math.max(value,0);
System.out.println("Value = " + value + " I = " +i); //
if ( value < min_value )
value = min_value;
if ( offer >= value )
value = offer ;
i +=1;
g.setCost(value);
return MESSAGE;
}
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Διαδικασία Ανταλλαγής προϊόντων

Από τη στιγμή που η εφαρμογή εκτελεστεί και εμφανιστούν οι
διεπιφάνειες των χρηστών η διαδικασία ανταλλαγής προϊόντων είναι σχετικά
απλή.
20.1

Προσφορά ηλεκτρονικού προϊόντος προς πώληση

Η διαδικασία έχει έως εξής για τους πράκτορες StorageBot και RetailBot:
•

Επιλογή του πάνελ «Πώληση συσκευών»

•

Επιλογή του προϊόντος προς πώληση είτε με πληκτρολόγηση του
ονόματος του είτε με χρήση του πλήκτρου «Επιλογή» και
επιλέγοντας το από την ιεραρχία της οντολογίας.

• Επιλογή της τιμής κράτησης του αντικειμένου (η μικρότερη τιμή που
διατίθεται να αποδεχτεί ο χρήστης του πράκτορα. Η τιμή κρατείται
κρυφή και χρησιμοποιείται από την στρατηγική διαπραγμάτευσης
για την δημιουργία της τιμής ζήτησης, η πρώτη τιμή δηλαδή που
θα ζητηθεί από τους αγοραστές.
• Ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Από τη
στιγμή που θα προσφερθεί το προϊόν ο πράκτορας περιμένει για
εισερχόμενες προσφορές μέχρι να περάσει η χρονική περίοδος.
•

Επιλογή του πλήκτρου «Εμπόριο». Από τη στιγμή που το πλήκτρο
πατηθεί ο πράκτορας ενημερώνει τον Broker(Μεσίτη) ότι διαθέτει
ένα προϊόν για πώληση. Η μεταφορά του μηνύματος είναι ορατή
μέσω του εργαλείου του πράκτορα Visualiser.

20.2

Προσφορά ηλεκτρονικού προϊόντος προς αγορά

Η διαδικασία έχει έως εξής για τους πράκτορες CustomerBot και
RetailBot:
•

Επιλογή του πάνελ «Αγορά συσκευών»

• Επιλογή του προϊόντος προς αγορά είτε με πληκτρολόγηση του
ονόματος του είτε με χρήση του πλήκτρου «Επιλογή» και
επιλέγοντας το από την ιεραρχία της οντολογίας.
•

Επιλογή της μέγιστης τιμής του αντικειμένου (η μέγιστη τιμή που
διατίθεται να αποδεχτεί ο χρήστης του πράκτορα. Η τιμή κρατείται
κρυφή και χρησιμοποιείται από την στρατηγική διαπραγμάτευσης
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για την δημιουργία της τιμής προσφοράς, η πρώτη τιμή δηλαδή
που θα προσφερθεί στους πωλητές.
•

Ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Από τη
στιγμή που θα κάνει γνωστή την αίτηση για αγορά προϊόντος ο
πράκτορας περιμένει για απαντήσει μέχρι να περάσει η χρονική
περίοδος.

•

Επιλογή του πλήκτρου «Εμπόριο». Από τη στιγμή που το πλήκτρο
πατηθεί ο πράκτορας ενημερώνει τον Broker(Μεσίτη) ότι θέλει να
αγοράσει ένα αντικείμενο. Η μεταφορά του μηνύματος είναι ορατή
μέσω του εργαλείου του πράκτορα Visualiser. Εάν το αντικείμενο
που ζητείται έχει τεθεί προς πώληση από κάποιον άλλον
πράκτορα ο Broker θα στείλει στον ενδιαφερόμενο πράκτορα την
ταυτότητα του πωλητή, ώστε στη συνέχεια να επικοινωνήσουν
απευθείας και να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Διαφορετικά ζητά
από τον Broker να τον ενημερώσει εάν κάποια αγαθά τεθούν
μελλοντικά στην αγορά προς πώληση. Επομένως η σειρά που
τίθεται η προσφορά από πωλητές και αγοραστές δεν παίζει ρόλο
στην τελική διαπραγμάτευση.

Λειτουργία της διαπραγμάτευσης

20.3

Η διαπραγμάτευση στην εφαρμογή εξαρτάται από τις στρατηγικές
διαπραγμάτευσης.
Επομένως για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαπραγμάτευση θα πρέπει
να συμπέσουν οι τιμές μέσα στα εύρη τιμών των εκάστοτε πρακτόρων που
συναλλάσσονται.
Στην περίπτωση που το προϊόν της διαπραγμάτευσης είναι το ραδιόφωνο
τότε η συναλλαγή γίνεται ως εξής:
•

Σε περίπτωση που πωλητής είναι το StorageBot και αγοραστής το
RetailBot η συναλλαγή θα γίνει μόνο αν η σταθερή τιμή που θα
ζητήσει το StorageBot είναι ίση η μικρότερη από αυτή που
προσφέρει το RetailBot.

•

Σε περίπτωση που πωλητής είναι το StorageBot και αγοραστής το
CustomerBot η συναλλαγή δεν θα γίνει αφού το πρώτο δεν
διαθέτει στρατηγική διαπραγμάτευσης.
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Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα η διαπραγμάτευση γίνεται κανονικά και
ανάλογα με τις τιμές που δίνονται και τα εύρη τιμών που προκύπτουν,
ολοκληρώνεται επιτυχώς ή ανεπιτυχώς.
Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο πελάτης θέλει να αγοράσει μια
τηλεόραση και είναι διατεθειμένος να πληρώσει μέχρι και 230 ευρώ. Από την
άλλη πλευρά η αλυσίδα λιανικής πουλάει τηλεοράσεις με ελάχιστη τιμή
κράτησης τα 205 ευρώ, και ενημερώνει τον Broker για την πρόθεση του
αυτή. Το ίδιο κάνει και ο πράκτορας του πελάτη. Η παρακάτω εικόνα μας
δείχνει τα πάνελ των δύο πρακτόρων με τις παραπάνω προδιαγραφές.

Εικόνα : Οι προδιαγραφές των χρηστών για τους πράκτορες.

Από τη στιγμή που στέλνονται οι προδιαγραφές στον μεσίτη αυτός
ενημερώνει τον πράκτορα του αγοραστή ότι υπάρχει το προϊόν διαθέσιμο
προς πώληση στην αγορά και του αποστέλλει την Ι.Ρ διεύθυνσή του. Οι δύο
πράκτορες έρχονται σε επαφή και ξεκινά η συναλλαγή με την κατάθεση των
πρώτων προσφορών όπως φαίνεται στις επόμενες εικόνες.
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Εικόνα : Η εξέλιξη της συναλλαγής μέχρι τη τελική συμφωνία.
Στις εικόνες εμφανίζεται η εξέλιξη της συνομιλίας και τα μηνύματα που
ανταλλάσσουν οι πράκτορες μεταξύ τους. Γίνεται διαδοχικά προσφορές και
αντιπροσφορές και τελικά οι πράκτορες συμφωνούν να πραγματοποιήσουν
την συναλλαγή στην τιμή των 210,886 ευρώ. Θυμίζουμε ότι και οι δύο
πράκτορες χρησιμοποιούν την εκθετική συνάρτηση διαπραγμάτευσης για το
συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι λοιπόν το βήμα της διαπραγμάτευσης μειώνεται
ή αυξάνεται μέσω της εκθετικής συνάρτησης.
Αφού γίνει η εικονική μεταφορά των προϊόντων και των χρημάτων
ενημερώνονται αντίστοιχα τα πάνελ αποθεμάτων των δύο πρακτόρων.
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Εικόνα : Το πάνελ των αποθεμάτων μετά τη συναλλαγή.
Παρατηρούμε στη παραπάνω εικόνα ότι τώρα ποια ο πελάτης διαθέτει
δύο τηλεοράσεις και το κατάστημα 9, αντί μιας και δέκα αντίστοιχα, πριν την
συναλλαγή. Επιπλέον το τραπεζικό υπόλοιπο έχει αλλάξει και αυτό
κάνοντας πλουσιότερη την αλυσίδα λιανικής κατά 210,886 ευρώ (30210,88
συνολικά) και κατά το ίδιο ποσό φτωχότερο τον πελάτη (1789,11) συνολικά.
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τελικά μέσα στα όρια που σύμφωνα με τις
προδιαγραφές

των

στρατηγικών

έπρεπε

να

γίνει.

Συγκεκριμένα

ο

πράκτορας που πουλούσε έπρεπε να πουλήσει μέσα στα όρια (205 +
ποσοστό κέρδους) ευρώ δηλαδή μεταξύ 205 και 266,5 ευρώ. Αντίστοιχα ο
πράκτορας του αγοραστή έπρεπε να αγοράσει μεταξύ 75 και 130% της
αποτίμησής του για την τηλεόραση που ήταν 200 ευρώ με μέγιστη τιμή τα
230, δηλαδή μεταξύ 140 και 230 ευρώ.
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και

γενικότερη

συζήτηση
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ο συγγραφέας ήρθε σε επαφή με
αρκετές πλατφόρμες λογισμικού που κατασκευάζουν πράκτορες, αλλά και
εφαρμογές πρακτόρων. Τα συμπεράσματα από την επαφή αυτή είναι τα
ακόλουθα:
•

Η συγγραφή πρακτόρων και ολοκληρωμένων εφαρμογών τους
αποτελεί πολύπλοκη και μακρόχρονη διαδικασία. Απαιτείται
μεγάλη προγραμματιστική εμπειρία και δυνατότητα αφού σχεδόν
όλες οι εφαρμογές είναι γραμμένες στη γλώσσα προγραμματισμού
Java. Επιπλέον όλα τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
μια εφαρμογή ανεβάζουν το χρονικό πλαίσιο της δουλειάς που
απαιτείται. Η συγγραφή πρακτόρων δεν αποτελεί τετριμμένο
γεγονός.

•

Από τη φύση τους οι πράκτορες αποτελούν ένα διεπιστημονικό
πεδίο. Απαιτείται η συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά
πεδία, έτσι όπως αυτά περιγράφηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, ή
ύπαρξη επιστημόνων εξειδικευμένων στο πεδιό με πολυεπίπεδες
γνώσεις. Η ύπαρξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία εύχρηστων και αποτελεσματικών
λύσεων βασισμένων σε πράκτορες λογισμικού.

•

Η πλειονότητα των ελεύθερων προς χρήση πλατφόρμων
λογισμικού είναι δύσχρηστες και απαιτούν την γνώση και
συγγραφή σε πηγαίο κώδικα Java. Το γεγονός αυτό εμποδίζει και
ίσως λειτουργεί ανασταλτικά σε αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν
το πεδίο των πρακτόρων και να ασχοληθούν μ’ αυτό. Από την
άλλη οι μεγάλες εμπορικές πλατφόρμες για την συγγραφή
πρακτόρων, που υπόσχονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες
παραγωγής πρακτόρων κοστίζουν ακόμα αρκετά για το μέσο
χρήστη, αποτελώντας ένα ακόμα αποτρεπτικό παράγοντα.

•

Σε αντίθεση με άλλα πεδία προγραμματισμού, για τη συγγραφή
πρακτόρων είναι δύσκολη η εύρεση case studies και πηγαίου
κώδικα που διακινούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Επειδή το πεδίο
των πρακτόρων είναι καινούριο σχετικά με άλλα και επειδή η
προτυποποίηση βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της στάδια, στα
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πλαίσια αυτής της εργασίας δεν κατέστη δυνατόν να έρθει ο
συγγραφέας σε επαφή με πηγαίο κώδικα ετοίμων εφαρμογών.
Με όλους τους παραπάνω παράγοντες κατά νου ο συγγραφέας
προχώρησε στη χρήση της πλατφόρμας Zeus Toolkit για τους εξής λόγους
για την συγγραφή της παρούσης εφαρμογής:
•

Αποτελεί

τη

μοναδική

ελεύθερη

πλατφόρμα,

από

όσες

εξετάστηκαν η οποία χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες,
σε

κάποιο

βαθμό

βέβαια,

για

τη

συγγραφή

εφαρμογών

πρακτόρων.
•

Κάνει χρήση της προτυποποίησης του οργανισμού FIPA στοιχείο
σημαντικό για την ανάπτυξη εφαρμογών συμβατών μεταξύ τους.

•

Η διαδικασία παραγωγής εφαρμογών με το εργαλείο αυτό είναι
δομημένη και φέρνει σε άμεση επαφή το χρήστη με το θεωρητικό
πλαίσιο της δημιουργίας πρακτόρων.

Διαθέτει επιπλέον πολύ

καλή τεκμηρίωση σαν εφαρμογή με πολλά αρχεία βοηθείας που
λύνουν πολλές από τις απορίες του χρήστη. Τα χαρακτηριστικά
του αυτά το καθιστούν κατάλληλο για αρχάριους χρήστες, χρήστες
με ελάχιστο ή μηδαμινό υπόβαθρο πάνω στο πεδίο των
πρακτόρων, όπως ήταν ο συγγραφέας πριν την εκπόνηση της
παρούσης εργασίας.
Η εφαρμογή αυτή χωρίς να αποτελεί την εξεζητημένη εφαρμογή και χωρίς
να παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα καλό
παράδειγμα χρήσης πρακτόρων, όπου φαίνονται σχεδόν όλα τα βασικά
θεωρητικά στοιχεία εφαρμογών πρακτόρων.
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