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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá hledáním alternativního ekonomického modelového rámce,
který

by

umožnil

zkoumání

a

analýzu

chování

ekonomických

subjektů

v decentralizované ekonomice. Výchozím konceptem je zde chápání ekonomiky jako
komplexního systému, tzn. systému tvořeného velkým počtem interagujících částí. Na
základě tohoto konceptu je argumentováno, že vhodnou alternativou k formálním
matematickým metodám využívaným v ekonomické teorii, může být kombinace
počítačového modelování založeného na multiagentních systémech a některých technik
z oboru umělé inteligence. Jako ilustrace tohoto přístupu, byl vytvořen model
decentralizované ekonomiky, v němž ekonomičtí agenti vybavení rozhodovacím
mechanismem v podobě klasifikačního systému vzájemně koordinují své aktivity za
účelem dosažení lepších výsledků.

ABSTRACT

The main purpose of this diploma thesis is to find alternative modelig framework for
studying and analyzing behaviour of economic agents in the decentralized economy.
The approach is based on the concept of complex adaptive systems consisting of large
number of interacting parts. The combination of Muli-Agent Based Modeling and the
techniques from the field of Artificial Inteligence was chosen as possible alternative to
formal mathematical methods. To illustrate this approach the computational model of a
decentralized economy was created in which artificial economic agents with the
decision mechnism in the form of classifier system coordinate their activities to reach
better outcomes.
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Úvod
Vytváření modelů je jedním z hlavních způsobů jakými se lidé snaží pochopit procesy
odehrávající se kolem nich. Stejně tak vědci ze všech možných oborů a zaměření
pomocí modelů zjednodušují složitost okolního světa a tím si usnadňují cestu
k vytváření predikcí, experimentů, ověřování hypotéz apod.
Je třeba konstatovat, že ekonomická teorie má v tomto ohledu velmi těžkou práci, neboť
spletitost vztahů charakterizujících moderní ekonomiky tvoří jeden z nejkomplexnějších
systémů, který se věda kdy pokoušela zkoumat a modelovat.
Jedním z hlavních témat ekonomie je systematická analýza chování ekonomických
subjektů v decentralizované ekonomice. Jakým způsobem jsou aktivity jednotlivých
aktérů na trhu koordinovány, bez přítomnosti nějakého centrálního řídícího
mechanismu? Jak modelovat jev při němž sledování vlastního zájmu jednotlivce vede
ku prospěchu ostatních ekonomických subjektů, a který tak dobře známe pod pojmem
„neviditelná ruka“ trhu1?
Ekonomická teorie zdědila mnoho ze svého modelového aparátu od teoretické fyziky.
Tato skutečnost s sebou nese řadu pozitivních, ale i negativních dopadů. Je to například
situace, kdy snaha převést chování ekonomických subjektů na jazyk matematického
formalismu vede ke ztrátě řady důležitých aspektů determinujících procesy na reálném
trhu.
Dalším problémem je, že více než dvě století poté co Adam Smith publikoval své dílo
„Bohatství národů“, ekonomická věda stále nedokáže odpovědět na to jak, proč a kdy
„neviditelná ruka“ na decentralizovaném trhu funguje. Existuje řada pokusů prohlásit
„Teorii všeobecné rovnováhy“, tak jak byla formalizována například Debreuem (viz.
Debreu (1959)), za konečný matematický důkaz Smithova tvrzení (viz. Mas-Colell
(1995)). Avšak modely založené na této teorii lze jen těžko považovat za vhodnou
reprezentaci decentralizované ekonomiky. Vriend (1994) jasně ukazuje, že tyto modely
se neobejdou bez řady centralizovaných mechanismů a pravidel, které nemají
s individuálním rozhodování ekonomických subjektů nic společného.

1

Smith (1776).
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Problému modelování ekonomických subjektů v decentralizované ekonomice se věnuji i
v této práci. Hlavním cílem je snaha nalézt, popsat a na příkladu ilustrovat alternativní
modelový rámec, který by umožnil uchopit tento problém bez nutnosti zapojovat do
analýzy stále složitější matematický aparát.
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1 Alternativní eko nomický modelový rámec
Výchozí koncept: ekonomika jako komplexní systém

Dva základní přístupy k zkoumání trhu příp. ekonomiky podkreslují současný stav
hlavního proudu (neoklasické) ekonomie. Tyto přístupy můžeme nazývat koncept
rovnováhy a koncept dynamického systému (Arthur (1997)). V prvním případě, se
středem zájmu stává odvození určitého agregátního stavu ekonomiky ( např. cen
v případě

teorie

všeobecné

rovnováhy),

z racionální

volby

individuálních

optimalizujících ekonomických subjektů, který musí nejčastěji splňovat určité
podmínky konzistence (vyčišťování trhů, Nashovu rovnováhu apod.) a následná analýza
vlastností takového stavu. V případě konceptu dynamického systému, stav ekonomiky je
reprezentován množinou proměnných a systémem diferenčních nebo diferenciálních
rovnic popisujících změny těchto proměnných v čase. Cílem je analyzovat výsledné
trajektorie zobrazené do určitého stavového prostoru.
Zatímco první způsob postrádá mechanismus popisující změny stavu v ekonomice nebo
proces ustavování rovnováhy, druhý přístup obecně nedokáže odlišit agregátní úroveň
od úrovně individuálních agentů (rozhodně ne jinak, než prostřednictvím takových
pomůcek jako je například reprezentativní agent). Oba přístupy mají navíc problémy
s takovými jevy, jako je objevování se nový relevantních stavových proměnných,
nových subjektů na trhu, případně nových vzorců chování apod.
V současné době dochází k rozvoji dalšího konceptu, který se snaží chápat a analyzovat
ekonomiku jako komplexní (adaptivní) systém. Komplexní systém je charakteristický
tím, že se skládá z velkého množství částí, které jsou vzájemně propojené a dochází
mezi nimi k interakci. Takový systém nazýváme adaptivní, pokud jeho jednotlivé části
jsou tvořeny entitami, které dokáží měnit své jednání (chování) na základě skutečností
objevujících se v průběhu interakce. Příkladem komplexního systému mohou být
imunitní systém živočichů, různé biologické a ekologické systémy, počasí, ale také
společenské systémy. Stejně tak (decentralizovaná) ekonomika, která je tvořena
značným počtem ekonomických subjektů, vzájemně (lokálně) propojených různým
druhem interakcí a vazeb, je příkladem takového systému. Zároveň je třeba upozornit,
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že komplexní systém, není totéž jako chaotický systém. Spíše je charakteristický
vývojem směrem od hranic tvořenými dvěma extrémy: absolutním řádem a naprostou
nahodilostí. Klíčovými aspekty komplexních systému jsou spontánní uspořádávání (tzn.
vznikání určitých pravidelností v interakcích mezi částmi systému) a výběr
(prostřednictvím určitých omezení systému). Tohoto konceptu se budeme držet i při
hledání alternativního modelového rámce pro zkoumání chování ekonomických
subjektů v decentralizovaném trhu.
Zatímco však předchozí dva přístupy neměly problémy s přijetím matematického
formalismu jako výchozího modelového rámce, koncept komplexního systému přináší
řadu překážek, které brání použití tradičních matematických metod využívaných
v ekonomii. Tyto překážky mají nejčastěji svůj původ v následujících aspektech reálné
ekonomiky:
1. K interakcím dochází rozptýleně. Stav ekonomiky je determinován interakcemi
mezi jednotlivými často heterogenními agenty, které se odehrávání současně na
řadě míst v systému. Aktivity agentů jsou ovlivňovány chováním omezeného
počtu dalších subjektů a celkovým stavem systému, který spoluutvářejí.
2. Neexistuje žádná centrální entita řídící interakci částí systému. Namísto toho je
chování agentů kontrolováno a omezováno mechanismy soutěže a koordinace.
Neexistuje ani žádný universální subjekt, který by dokázal rozpoznat a využít
všech příležitostí na trhu.
3. Existuje mnoho úrovní, na kterých je ekonomika organizována a dochází v ní
k interakci. Menší části systému na nižším stupni často slouží jako stavební
bloky pro konstrukci jednotek na vyšší úrovni. Výsledná organizace má více než
hierarchickou strukturu.
4. Dochází k neustálému vývoji, přizpůsobování systému jako celku i jeho
jednotlivých částí. Chování, strategie, množina produktů, to vše je neustále
revidováno a přizpůsobována na základě hromadících se zkušeností agentů na
trhu.
5. Tak jak se objevují nové technologie, nové trhy, nové institucionální formy,
objevuje se řada nových příležitostí. Jejich využití často znovu vede k novým
možnostem, které dříve nebyly dostupné. Tento nepřetržitý proces tak neustále
přináší nové situace, kterým musí agenti na trhu čelit.
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6. V zhledem k tomu, že se na trhu neustále vytvářejí nové příležitosti, existuje
vždy možnost zlepšení. Ekonomika se tedy často nachází mimo stav, jaký
bychom mohli, v tradičním slova smyslu, nazvat celkovou (všeobecnou)
rovnováhou nebo optimem.

Matematické nástroje používané v ekonomické teorii často pracují s linearitou, fixními
body nebo systémem diferenciálních rovnic. Výše uvedené překážky tak snižují
možnost použít je jako nástroje pro zkoumání a hlubší pochopení vlastností ekonomiky
jako komplexního systému. Již méně častěji využívaný analytický aparát teorie grafů,
statistické mechaniky či systémů interaktivních částic zastiňuje v modelech jejich
ekonomický aspekt (viz. Vriend (1998)).
Vzhledem k těmto omezením u existujících formálních metod, je třeba poohlédnout se
po nějaké z alternativ.

Jednou z možností jsou počítačové metody, konkrétně

modelování prostřednictvím (multi)agentních systémů.

Ekonomická teorie a multiagentní systémy (MAS)

Multiagentní systémy jsou tvořeny entitami nazývanými agenti. Aby mohl být nějaký
objekt považován za agenta je třeba, aby disponoval určitou formou autonomie (ať již
prostorové, časové nebo funkční), která ho odlišuje od okolního prostředí. Často také
požadujeme, aby definice agenta zahrnovala autonomnost v chování daného objektu,
tzn. možnost účastnit se procesů odehrávajících se v jeho prostředí bez přímě vnější
kontroly. Agent musí být schopný rozhodování a volby.
Využití multiagentních systémů v ekonomické teorii, znamená modelování ekonomie
jako neustále se vyvíjejícího systému, tvořeného autonomními ekonomickými subjekty.
Počítač tvoří jakousi laboratoř, v které lze studovat vývoj trhu příp. ekonomiky za
podmínek řízeného experimentu.
Tesfatsion (2002b) vádí dvě hlavní témata, která motivují tento přístup. První je
deskriptivního charakteru, zaměřené na vysvětlení určitých jevů charakteristických pro
chování na globální úrovni. Proč se takovéto pravidelnosti objevují a přetrvávají i
v decentralizované ekonomice bez jakéhokoliv centrálního řídícího mechanismu
9

(systém plánování, kontroly). Druhé téma se zabývá normativními otázkami.
Předpokládáme-li existenci určité entity (mechanismu), jakým způsobem tato entita
ovlivní celkové fungování systému. Například, jak vládní regulace nebo konkrétní
podoba protokolu používaného na trhu ovlivní efektivitu ekonomiky.
Počítačové ekonomické modelování prostřednictvím multiagentních systémů je velmi
podobné laboratorním experimentům, kdy výzkumník sleduje na Petriho misce vývoj
nějaké biologické kultury. Začíná se vytvořením počáteční populace agentů, kteří tvoří
určitý systém, v tomto případě ekonomiku. Tito agenti mohou mít charakter
ekonomických subjektů (obchodníci, finanční instituce atd.) nebo mohou zastupovat
další sociální nebo enviromentální prvky (například vláda, ale také počasí a další
přírodní úkazy). Výchozí nastavení modelu je specifikováno stanovením počátečních
hodnot atributů jednotlivých agentů, kterými mohou být typ agenta, způsob chování,
informace o sobě a dalších agentech apod. Model je poté spuštěn a ekonomika (trh) se
vyvíjí bez dalších zásahů z venku. Všechny události tak jsou výsledkem historického
vývoje systému a interakcí mezi agenty. Žádné dodatečné koordinační mechanismy
nejsou zahrnuty.
V multiagentním modelování existuje jasná paralela mezi subjektem, který se snažíme
modelovat a agentem, který ho reprezentuje. Stejně tak volbou odpovídajícího
mechanismu (Holland (1995)) lze docílit, že modelová ekonomika bude mít
charakteristiky reálné ekonomiky, chápané v rámci konceptu komplexních systémů (viz.
předchozí text). Multiagentní systémy se tedy zdají být vhodným nástrojem
modelování.

Induktivní rozhodování a jeho modelování

Indukce versus dedukce
Koncept ekonomiky jako komplexního systému však nepřináší problémy jen pro
tradiční formální metody modelování. Ekonomická teorie a analýza se ve velké míře
vyhýbá otázkám, jakým způsobem se ekonomické subjekty rozhodují v neustále se
měnícím a rozvíjejícím komplexním prostředí. Nejčastěji předpokládá druh racionality,
jenž můžeme popsat jako perfektní, logickou, deduktivní racionalitu. Takový
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předpoklad je užitečný k dosažení řešení v řadě teoretických problémů, které
ekonomická věda analyzuje, avšak lze jen těžko předpokládat, že tento způsob
uvažování bude aplikovatelný ve většině problémů, kterým lidé čelí ve skutečném světě
(Arthur (1994)).
Jsou alespoň dva důvody, z kterých lze usuzovat, že deduktivní model uvažování je
nevhodný při zkoumání a analýze chování ekonomických subjektů na trhu. Za prvé, ať
již si to připustíme nebo ne, za určitou hranicí komplikovanosti lidská logika při řešení
řady problémů selhává. Za druhé, pokud v prostředí charakterizovaném vysokou
komplexností dochází k interakci mezi subjekty, jednotlivci nemohou spoléhat na to, že
se ostatní subjekty budou chovat a jednat perfektně racionálně. Jsou tedy nuceni
odhadovat chování ostatních ekonomických subjektů. Tato skutečnost je dostává do
světa subjektivních očekávání a subjektivních očekávání o subjektivních očekáváních
(Arthur (1994)). Problém, který ekonomický subjekt řeší, se tak stává špatně definovaný
(viz. Arthur (1992) a Arthur (1994)) a standardní metody řešení, založené na
předpokladu perfektní racionality, jsou nepoužitelné.
Ekonomická teorie osahuje řadu pokusů o nahrazení deduktivního rozhodování nějakou
formou omezené racionality. Bohužel lze mezi nimi nalézt jen malý náznak
konvergence. Jinou situaci můžeme objevit v moderní psychologii, kde převládá shoda
v názoru na to, jak se lidé rozhodují v situacích, které jsou značně komplikované a řeší
problémy, které jsou špatně definované, ve smyslu zmíněném výše. Tento způsob
rozhodování a řešení problémů není založen na deduktivním rozhodování, ale na
indukci (Holland (1986)).
Induktivní rozhodování je využíváno v situacích, kdy subjekt nemá dobře specifikovaný
model prostředí v němž se pohybuje a je nucen hledat určité vzorce nebo podobnosti
v situacích, kterým čelí. Na základě nich problém zjednodušuje a konstruuje dočasné
interní modely, staví hypotézy nebo buduje schémata, podle kterých se rozhoduje.
Důvěra v tyto hypotézy je pak posilována nebo oslabována na základě zpětné vazby
dané prostředím, v němž subjekt působí, a jeho vlastními zkušenostmi. Hypotézy, které
dlouhodobě přinášejí špatné výsledky, jsou nahrazovány novými.
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Umělá inteligence a její využití v ekonomické teorii
Způsob, jakým bychom mohli tento druh adaptačního mechanismu implementovat
v rámci multiagentních systémů, lze nalézt v rychle se rozvíjejícím odvětví, zabývajícím
se zkoumáním umělé inteligence. Už v roce 1991 navrhl John Holland tři základní
koncepty z této oblasti, které by mohly být relevantní pro modelování chování
ekonomických subjektů na trhu. Jsou to: neuronové sítě, genetické algoritmy a
klasifikační systém. Pokusím se jednotlivé koncepty nejprve stručně popsat a poté
vybrat

nejvhodnější

mechanismus,

pro

modelování

ekonomických

agentů

v decentralizované ekonomice.

Neuronové sítě
Neuronové sítě představují algoritmus, který se snaží nalézt funkční zobrazení z
množiny vstupních do množiny výstupních hodnot. Aby k tomu mohlo dojít, musí v
sobě tento mechanismus obsahovat určitý proces učení. K učení v neuronových sítích
dochází na tzv. výcvikové (testovací) množině, která obsahuje řadu vstupních hodnot,
ke kterým je přiřazena takzvaná skutečná nebo správná hodnota výstupu. Vstupní
hodnoty z testovací množiny jsou postupně předkládány mechanismu neuronových sítí,
který jim přiřadí výstupní hodnoty odpovídající současnému tvaru zobrazení. Tyto
hodnoty jsou porovnávány se správnou, cílovou hodnotou výstupu. Na základě chyb, to
znamená rozdílů mezi sledovanými a cílovými hodnotami výstupu, jsou upraveny
vnitřní parametry mechanismu. Tento proces se opakuje do té doby, než je rozdíl mezi
skutečnou a cílovou výstupní hodnotou dostatečně malý.
V Lippman (1987) autor odkazuje na teorém a důkaz podaný Kolmogorovem, který
říká, že mechanismus neuronových sítí, který je tvořen třemi vrstvami s n(2n+1) vlákny,
je schopen naučit se2 jakoukoliv spojitou funkci o n proměnných. Neuronové sítě jsou
velmi flexibilním mechanismem, jakousi zobecněnou funkční formou. Vriend (1994)
přirovnává fungování neuronových sítí k metodě nejmenších čtverců, kdy vstupní

2

Výraz „naučit se“ v tomto případě znamená schopnost algoritmu nalézt správný tvar funkčního
zobrazení.
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hodnoty z výcvikové množiny představují danou skupinu pozorování, cílové výstupní
hodnoty závislou proměnnou a kde parametry modelu (vnitřní parametry mechanismu)
jsou vypočítávány tak, aby rozdíl mezi odhadovanou (současnou hodnotou) a cílovou
nebo správnou hodnotou byl co nejmenší. Vriend dále píše, že neuronové sítě
představují pro ekonometrii určitou alternativu pro analýzu vztahu mezi vysvětlující a
závislou proměnnou, která umožňuje vyhnout se problémům se správnou specifikací
modelu (viz. Vriend (1994)).
Z hlediska využití neuronových sítí v ekonomické teorii pro modelování
decentralizovaného trhu však tento koncept s sebou nese řadu nežádoucích vlastností.
Hlavním problémem je, že proces učení ke svému fungování nutně potřebuje vnější
dohled. Aby mohlo dojít v procesu učení k opravě vnitřních parametrů, je nutné, aby
někdo mechanismu sdělil, jaká je cílová hodnota výstupu odpovídající vstupním
hodnotám. V decentralizované ekonomice však žádný podobný vnější dohled, který by
určoval, jaká je správná nebo optimální hodnota výstupu, neexistuje. Nikdo ani
neupozorňuje na to, jak daleko se současný výstup od nějakého potenciálně
rovnovážného výstupu nachází. Protože tedy u mechanismu neuronových sítí nedochází
k učení prostřednictvím zpětné vazby dané prostředím, ale na základě vnější informace
udávající správné hodnoty výstupu, jejich využití pro modelování ekonomických
subjektů v tržním hospodářství se zdá nevhodné.

Genetické algoritmy
Genetické algoritmy (dále také GA) byly vyvinuty Johnem Hollandem v roce 1975 (viz.
Holland (1975)) jako způsob analýzy procesu přizpůsobení se, učení nebo hledání u
optimálního řešení. Jde o modelování postavené na principech genetického vývoje,
který můžeme sledovat u živých organismů v přírodě. Genetické algoritmy pracují s
množinou struktur nazývanou nejčastěji populace (blíže viz. následující kapitola).
Jednotlivé struktury jsou představovány řetězcem znaků z konečné abecedy. Řetězec3
pak může zachycovat konkrétní strategii, například při hraní nějaké hry, nebo
počítačový program, určený k hraní této hry. V případě modelování ekonomických
subjektů může být každý agent charakterizován buď jedním řetězcem nebo množinou
řetězců, zachycující všechny možné druhy chování daného subjektu. Například při
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modelování oligopolistického výrobce může řetězec charakterizovat chování jedné
firmy v „populaci“ dalších výrobců, nebo může představovat jednu z možných
výrobních strategií oligopolisty. Ať již řetězec zastupuje jakoukoliv z těchto možností,
je mu přiřazena hodnota odpovídající jeho výkonnosti, která se nazývá fitness funkce
(funkce způsobilosti).
Základní operace genetických algoritmů potom manipulují populací takovým
způsobem, že slabí jedinci jsou nahrazování novými, kteří vznikají na základě využití
informace obsažené v řetězcích s nadprůměrnými hodnotami funkce způsobilosti. Nejde
tedy pouze o využívání jedné konkrétní možnosti. Genetický algoritmus spíše využívá
nakumulovaných zkušeností z prohledávání (na počátku neznámého prostoru možných
řešení) k směrování vyhledávání do oblastí s příslibem lepších výsledků. Proč jsou GA
přijatelnou metodou shrnuje tzv. Základní věta genetických algoritmů někdy také
nazývaná Teorém o schématech (viz. příští kapitola). Základními operacemi GA jsou:
reprodukce, křížení a mutace.
Na rozdíl od neuronových sítí není proces učení (zvyšování výkonnosti) v genetických
algoritmech závislý na vnější informaci o tom, která akce nebo možnost dostupného
prostoru řešení je správná, případně jak je současná hodnota výkonu vzdálená od
optima. Potřebuje však určitý vnější mechanismus, který každému jednotlivci populace
přiřadí jeho výkonnost, čili hodnotu funkce způsobilosti. I genetické algoritmy tedy
vyžadují ke svému fungování vnější informaci, což omezuje možnost jejich využití při
modelování chování ekonomických subjektů v tržní, decentralizované ekonomice.

Klasifikační systém
Klasifikační systém je opět algoritmus z „dílny“ Johna Hollanda (viz. Holland (1986)).
Jde o systém, který se snaží modelovat okolí na základě aktivace skupiny pravidel,
každé ve tvaru podmínka/akce. Každému pravidlu je přiřazena hodnota odpovídající
jeho výkonnosti v daném prostředí, nejčastěji nazývána jako síla pravidla. Systém
vyhodnocuje informace přicházející z vnějšího prostředí a snaží se je porovnávat
s podmínkovou částí pravidel. Ta pravidla, jejichž podmínka se shoduje s příchozími
údaji, postupují do stochastické aukce, při níž je na základě poměru sil zúčastněných
3

Označovaný také jako chromozom.
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pravidel vybrána konkrétní akce. Ta může být součástí interního procesu, který dále
zpracovává došlé informace, nebo výstupem do okolního prostředí.
Síla pravidel je upravována na základě jejich úspěšnosti prostřednictvím komplexu
vnějších plateb, a také vnitřních transferů mezi jednotlivými pravidly. Tento
mechanismus plateb může být nastaven tak, aby 1) hodnota síly daného pravidla
implicitně představovala predikci výsledku jeho aktivace a 2) umožnila vytvořit
propojení daného pravidla s výsledky, které se projeví s určitým zpožděním (viz. Vriend
(1994) a Holland (1991)).
Nejčastěji používaným

mechanismem plateb bývá u klasifikačních mechanismů

algoritmus s nevšedním názvem „kbelíková brigáda“ (bucket-brigade-algorithm - viz.
následující kapitola). Ten, v kombinaci s genetickými algoritmy, které jsou u
klasifikačních systémů využívány jako nástroj k vytváření nových hypotéz (pravidel),
vzájemně propojuje jednotlivá pravidla. Vytváří se tak komplexní síť, v níž jsou
pravidla jednak zařazována do specifických skupin pravidel, jednak dochází
k hierarchickému strukturování pravidel (viz. Holland (1986)).

Agent vybavený

adaptačním mechanismem v podobě klasifikačního systému, může:
1. Vygenerovat široké spektrum kategorií, které mu pomáhají popsat prostředí,
jehož je součástí (tzn. na základě dosavadních zkušeností může reagovat na
nové situace).
2. Relativně rychle odhalit a vyhodnotit vztahy mezi jednotlivými kategoriemi
(využít zkušenosti k nalezení rozdílů, ale i podobností, v situacích, kde to
nebylo dříve možné).
3. Využít jednotlivé kategorie k budování vnitřních modelů, které mu poslouží
jako východisko pro tvorbu očekávání ohledně okolního světa.
4. Brát modely prostředí jako provizorní, prozatímní (na základě nahromaděných
zkušeností může docházet jak k potvrzení hypotéz obsažených v modelu, tak
jejich odmítnutí a rozhodnutí nevyužívat daný model).
5. Generovat nové hypotézy, které jsou přijatelné z hlediska nahromaděných
zkušeností.
Vyhodnocení výkonnosti je v klasifikačním systému založeno pouze na vlastních
zkušenostech a zpětné vazbě dané prostředím. Jde o formu sekvenční analýzy akcí,
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která je funkcí předchozích akcí a jejich výsledků. Navíc, tento vztah mezi současným
a minulým stavem je v klasifikačním systému velmi flexibilní. To přináší pro
ekonomickou

teorii

příležitost

v decentralizované ekonomice

analyzovat,

jakým

způsobem

může

trh

(prostřednictvím naskytnuvších se příležitostí)

ovlivňovat nebo dokonce omezovat chování jednotlivých ekonomických subjektů.
Protože hlavním cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat příklad alternativního
způsobu modelování chování ekonomických agentů v decentralizované ekonomice,
zdá se být použití klasifikačního systému jako adaptačního mechanismu

agentů

nejvhodnější. Než však přejdeme k implementaci klasifikačního systému v rámci
multiagentních systémů, popíšeme si podrobněji jeho jednotlivé části a fungování.
Část následující kapitoly je též věnována bližšímu popisu genetických algoritmů.
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2 Klasifikační sys tém
V této kapitole se budu věnovat detailnímu popisu algoritmu učení tzv. klasifikačnímu
systému, který je součástí prezentovaného modelu. Klasifikační systém je algoritmus
umožňující systematické učení se jednoduchých pravidel, tvořených řetězci, které řídí
jednání subjektu v daném prostředí. Přesněji, jde o model kognitivního sytému,
tvořeného populací umělých organizmů, jenž se vyvíjí prostřednictvím mezigeneračních
změn v genetickém kódu jednotlivých členů populace, řízených genetickým
algoritmem. Hlavní motivací pro konstrukci tohoto systému byla jeho schopnost
vytvářet interní modely prostředí, která je nezbytná pro proces učení založeném na
indukci, a to i v případě, že jsou znalosti o prostředí neúplné nebo dokonce chybné.
Navíc každý vnitřní model je neustále upravován na základě informací, které systém v
průběhu svého fungování získává. Vzniká tak kvalitní aproximace okolního prostředí,
která je v systému představována hierarchickou strukturou souborů specifických
pravidel. Klasifikační systém se skládá z tří hlavních částí (viz. obrázek 2-1):
1. Produkční systém, který na základě dostupných pravidel přijímá a zpracovává
příchozí informace z vně systému a vytváří určitý výstup do okolního prostředí.
2. Přerozdělovací systém vytvářející strukturu plateb jednotlivým pravidlům. Tato
platba je založena na zpětné vazbě mezi systémem a prostředím a odpovídajícím
zastoupení konkrétního pravidla v daném řetězci pravidel odpovědném za její
vyvolání.
3. Genetický algoritmus (GA) ovlivňující vývoj jednotlivých pravidel.
Následující podkapitoly předkládají formální i neformální popis jednotlivých částí.
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Okolní prostředí

Vstupní
jednotka

Seznam
zpráv

Výstupní
jednotka

Pravidla
Produkční systém
Přerozdělovací
systém

Genetický
algoritmus
Klasifikační systém

Obrázek 2-1: Klasifikační systém

Genetický algoritmus
V roce 1859 ve své práci „The Origin of Spiecies by Means of Natural Selection, Or The
Preserervation of Favoured Races in The Struggle of Life“ (Darwin (1859)) Charles
Darwin představil světu svou myšlenku o vývoji živočišných druhů, založeném na stále
probíhajících změnách, více či méně náhodných, u každého člena populace, které, spolu
s vnějším tlakem („bojem o život“), jenž dává těm nejlépe přizpůsobeným největší
pravděpodobnost na přežití, umožňuje vývoj tak komplexních struktur, jakými jsou oči,
hmyzí společenstva nebo dokonce mozek.
O sto let později se objevily první úvahy o aplikaci mechanismu evoluce živých
organizmů v další vědních oborech. Avšak genetické algoritmy, tak jak je známe dnes,
byly vyvinuty a poprvé popsány až Johnem Hollandem v roce 1975 v „Adaptation in
Natural and Artificial Systems“ (Holland (1975)). Od té doby se objevila řada prací, jak
ve výzkumu, tak v oblasti využití genetických algoritmů (za zmínku stojí jedna z
prvních u nás vydaných publikací zabývající se aplikací GA, kterou v roce 1993 napsal
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Petr Ženíšek „Vybrané problémy řízení výrobního úseku: Použití genetických
algoritmů“). Hollandův genetický algoritmus je metoda přechodu od jedné populace
řetězců (znaků reprezentujících organizmus nebo potenciální řešení optimalizační
úlohy) k nové populaci, prostřednictvím aplikace prostých operací na jednotlivých
znacích řetězce, případně celku řetězce. Každému členu populace (řetězci) je přiřazena
hodnota tzv. fitness funkce (také funkce způsobilost), která vyjadřuje, jak si každý člen
populace vede vzhledem k prostředí i ostatním členům populace. Pokud uvažujeme
vývoj populací v čase, mluvíme o tzv. generacích. Formálně můžeme populaci v čase t
zapsat jako skupinu n řetězců Si:
Populace

t

= (S1,t ,.....S n ,t )

(2-1)

V literatuře (Deb (2000), Holland (1975), Goldberg (1989)) jsou nejčastěji popsány tři
základní operace s řetězci: reprodukce, křížení a mutace.

Reprodukce
Reprodukce je proces, při kterém jsou konkrétní řetězce vybrány a kopírovány v
závislosti na hodnotě funkce způsobilosti. Jde o náhodný výběr z populace řetězců a
platí, že řetězce s vyšší hodnou funkce způsobilosti jsou vybírány s vyšší
pravděpodobností. Formálně, může být tato pravděpodobnost zapsána jako:

[

]

P S j ,t bude vybráno =

f (S j ,t )
n

å f (S )

(2-2)

i ,t

i =1

Samozřejmě uvedený výraz má smysl pouze za předpokladu, že všechny hodnoty
účelové funkce jsou kladné. V opačném případě je nutné upravit funkci vhodnou
neklesající transformací ϕ : ℜ → ℜ + . Pravděpodobnost pak bude dána výrazem:

[

]

P S j ,t bude vybráno =

ϕ ( f (S j ,t ))
n

å ϕ ( f (S ))

(2-3)

i ,t

i =1

Samotný výběr je nejčastěji prováděn pomocí vychýleného kola rulety, kdy je každému
řetězci přiřazena jamka proporcionálně vzhledem k hodnotě jeho účelové funkce.
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Obrázek (2-2) ukazuje grafické znázornění takového kola pro fiktivní hodnoty funkce
způsobilosti populace s 6 řetězci.

Obrázek 2-1: Výběr pomocí vychýleného kola rulety

Dalším způsobem je výběr řetězců podle pořadí (rank-based). Posupuje se tak, že
nejdříve seřadíme jednotlivé řetězce podle hodnoty funkce způsobilosti. Každé pořadí
má arbitrárně přiřazenu pravděpodobnost výběru.

Křížení
Po výběru vhodných řetězců, dojde k vytvoření nových řetězců, kteří nahradí slabé
z původní generace. To se nejčastěji děje dvěma způsoby: křížením a mutací. Křížení je
promíšení dvou řetězců stejné délky. Celý proces je zobrazen na obrázku 2-3. Nejprve
je náhodně zvolen bod mezi dvěma znaky, v kterém je řetězec rozdělen na dvě části,
podřetězce. Podřetězce jsou pak prohozeny tak, jak je znázorněno na obrázku.

00011010 0111
0001101 1100
11001100 1100
Obrázek 2-1: Jednoduché křížení4

4

Při jednoduchém křížení je řetězec rozdělen pouze v jednom bodě. Často se však využívá varianty, při
níž jsou rodičovské řetězce promíšeny ve více částech.
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Mutace
Dalším způsobem, jak může v genetickém algoritmu dojít ke vzniku nového jedince je
mutace. Jde o jednoduchou operaci, při níž je s určitou pravděpodobností (často s velmi
malou) změněna hodnota znaku (genu) v nově vzniklém řetězci (2-4). Mutace má za
úkol prohledávat oblasti, které nejsou přítomné v dané populaci řetězců.

000110100111

000010110110
Obrázek 2-1: Mutace

Po aplikaci výše uvedených operací vzniká nová populace (generace) řetězců, kdy jsou
slabší řetězce (s nízkou hodnotou funkce způsobilosti) nahrazeny nově vzniklými
chromozomy.

Základní věta genetických algoritmů
Genetické algoritmy jsou obecně považovány jako velmi robustní vyhledávací
algoritmus pro řadu problémů včetně úloh, kdy konvenční optimalizační metody
selhávají. Jejich síla je skryta v tom, co shrnuje tzv. „Základní věta genetických
algoritmů“ (viz.Goldberg (1989), Ženíšek (1993)). Dříve, než přejdeme k této
formulaci, je třeba zavést několik definicí. Pro názornost předpokládejme, že řetězce
(chromozomy) jsou tvořeny znaky (geny) z binární abecedy.
Definice: Řetězec H = (h1 ,......., hn ) obsahující znaky z abecedy

{0,1,*}

se nazývá

schématem o délce n. Dále, každý znak, pro který platí hi ≠ ∗ se nazývá specifikací

řetězce H a každý znak hi = ∗ se nazývá divokou kartou.

Definice: Říkáme, že schéma H pokrývá řetězec S = (s1 ,....., s n ) konstruovaný na

binární abecedě {0,1} tehdy a jen tehdy, pokud platí:
∀i ∈ {j h j ≠ ∗}: si = hi
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Obrázek 2-1: Grafické znázornění řetězce (vlevo) a schématu (vpravo) kódujícího body v
trojrozměrném prostoru5

Definice: Řád schématu je počet znaků, tvořící specifikaci schématu a značíme ho:
Ο(H ) = {i ∈ {1,....., n} hi ≠ ∗} .

Definice: Vzdálenost mezi prvním a posledním znakem tvořícím specifikaci schématu

H

δ (H ) = max{i hi ≠ ∗} − min{i hi ≠ ∗}
se nazývá definovanou délkou schématu.
Základní věta genetických algoritmů: Mějme genetický algoritmus (algoritmus

přechodu od jedné populace řetězců k nové, prostřednictvím operací reprodukce, křížení
a mutace), pak pro všechna schémata H je splněna nerovnost:
E [rH ,t +1 ] ≥ rH ,t ⋅
kde rH ,t = Pt ∩ H
f (t ) =

1
rH ,t i∈{ j

(2-4)

je počet jedinců populace v čase t pokrytých schématem H,

1 n
å f (S i ,t )
n i =+

f (H , t ) =

δ (H ) ö
f (H , t ) æ
Ο(H )
⋅ ç1 − p c
÷ ⋅ (1 − p M )
n −1 ø
f (t ) è

je

průměrná

hodnota

funkce

způsobilosti

v čase

t,

å f (}S ) je průměrná hodnota účelové funkce schématu H a pC (resp.
i ,t

S j ∈H

pM) je pravděpodobnost křížení (resp. mutace).

5

Převzato z Vriend (1994).
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Nerovnost 2-4 říká, že počet schémat s vyšší než průměrnou výkonností a krátkou
definovanou délkou poroste exponenciálně. Tento fakt dává možnost přijmout genetické
algoritmy jako efektivní metodu hledání řešení v řadě problémů.

Produkční systém
Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, produkční systém zprostředkovává, na
základě obsažených pravidel, komunikaci mezi klasifikačním systémem a vnějším
prostředím. Je rozdělen na dvě hlavní části: pravidla a tzv. seznam zpráv.

Pravidla
Pravidla mají jednoduchý tvar, tvořený dvěma hlavními částmi: podmínkou, která
v případě splnění aktivuje pravidlo a akcí, která je na základě aktivace pravidla
provedena. Podmínky jsou tvořeny řetězci konstruovanými z abecedy {0,1,∗} . Tyto
podmínky jsou v průběhu fungování systému porovnávány s obsahem seznamu zpráv
(viz. níže), kde každá zpráva je opět tvořena řetězcem, tentokrát však definovaným
pouze na binární abecedě. Pravidlo je aktivováno pouze tehdy, když se podmínka
shoduje s alespoň jednou zprávou obsaženou v seznamu a to ve všech znacích tvořících
příslušný řetězec, kde znak ∗ odpovídá nule i jedničce.
Akcí pravidla může být buď zpráva vyslaná do seznamu zpráv, nebo výstup ovlivňující
vnější prostředí systému. V prvním případě je akce tvořena řetězcem obsahujícím
jedničky, nuly a tzv. propusti (značené symbolem #). Pokud je pravidlo aktivováno,
příslušná zpráva je umístěna do seznamu a všechny propusti jsou nahrazeny
odpovídajícími znaky řetězce (zprávy), který se shodoval s podmínkou daného pravidla.
V druhém případě je akce tvořena řetězcem vytvořeným pouze ze znaků binární
abecedy a tvoří výstup systému do okolního prostředí.
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Seznam zpráv
Klasifikační systém obsahuje tzv. paralelní produkční systém, který, na rozdíl od tzv.
expertních systémů, umožňuje aktivaci většího počtu pravidel v jednom okamžiku. To
se děje prostřednictvím seznamu zpráv. Kterékoliv pravidlo může být aktivováno,
pokud se zpráva obsažena v seznamu shoduje s jeho podmínkovou částí. Všechna
aktivovaná pravidla mohou umístit odpovídající zprávu do seznamu. To jestli se tak
skutečně stane, je však ovlivňováno tzv. sílou pravidla. Stejně jako v případě
genetických algoritmů, vysoká hodnota funkce způsobilosti zvyšuje pravděpodobnost
přežití daného jedince, větší síla odpovídá větší pravděpodobnosti, že pravidlu bude
umožněno umístit zprávu do seznamu. Vzniká tak systém iterací, kdy v každé iteraci je
starý seznam nahrazen novým. Koloběh se začíná v okamžiku, kdy je do seznamu
umístěna zpráva představující kódovaný vstup do systému z okolního prostředí a končí
se v případě, že akce některého z pravidel je výstupem mimo systém (viz. obrázek 2-1).

Přerozdělovací systém
Aby bylo možné klasifikační systém považovat za schopný učení se (viz. úvod
kapitoly), je nezbytné, aby obsahoval mechanismus, který převede zkušenosti
z předchozího
prostřednictvím

fungování
bude

systému
možno

na

charakteristiky

porovnávat

jednotlivá

pravidel

(sílu),

rozhodovací

jejichž
pravidla.

Přerozdělovací systém s touto funkcí je v klasifikačních systémech často v literatuře
nazýván jako tzv. algoritmus „kbelíková brigáda“ (bucket-brigade-algorithm viz. Boer
(1994), Goldberg (1989)). Název je odvozen od středověkých požárnických sborů, které
zajišťovaly přívod vody od zdroje k požáru prostřednictvím živého řetězu lidí, postupně
si předávajících kbelíky s vodou. Tato poněkud zábavná analogie bude patrná
z následujícího textu
Tento algoritmus odměňuje pravidla podle jejich schopnosti aktivovat další pravidla.
Odměna je získávána formou platby od nově aktivovaného pravidla. Pokud je akcí
výstup do okolního prostředí, je tato platba odvozována od zpětné vazby, kterou tato
akce vyvolala. Odměna obojího druhu se promítne do velikosti síly každého pravidla.
Jak bylo řečeno výše, síla pravidla rozhoduje o pravděpodobnosti, že pravidlo bude
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moci umístit zprávu do seznamu zpráv, příp. vyprodukovat výstup do okolního
prostředí. Pravděpodobnost vybrání se však vztahuje k síle pravidla nepřímo. Konkrétně
je odvozována od tzv. nabídky, kterou představuje cena, jenž je pravidlo ochotno
zaplatit za možnost vykonat příslušnou akci. Tato nabídka je dána jednak velikostí síly
daného pravidla, jednak jeho specifičností. Stejně jako v případě schémat u genetických
algoritmů, pravidlo se považuje za více specifické než jiné, pokud obsahuje méně
divokých karet (tzn. znaků ∗ ). V případě stejné síly rozhoduje tedy právě specifičnost
jednotlivých pravidel. Prostřednictvím tohoto mechanismu dochází k vytváření určité
hierarchické struktury mezi pravidly, kde jsou obecnější pravidla aktivována ve většině
případů, zatímco specifičtější pravidla ve výjimečných situacích.

Prostředí
Pravidlo 1

Pravidlo 4
Pravidlo 3

Pravidlo 2
Akce
Platba

Obrázek 2-1: Grafické znázornění fungování tzv. "kbelíkové brigády"

Výběr mezi jednotlivými nabídkami není deterministický, stejně jako v případě
genetických algoritmů jde o náhodný výběr. Zvolené pravidlo zaplatí nabízenou částku
pravidlu, které umožnilo jeho aktivaci. Tato cena je odečtena od síly příslušného
pravidla. Kromě ceny, kterou pravidla platí za svoji aktivaci, dochází k dalším platbám,
kterou jsou odečítány od jejich síly. Jednou z nich je daň za účast v aukci. Další může
být například tzv. daň z existence, která zajišťuje automatické snižování síly pravidel,
které se zřídka účastní interakce systému s okolním prostředím, ať už přímo nebo
nepřímo, v průběhu tzv. interního uvažování, to znamená v průběhu iterací, při nichž
nedochází k produkci výstupu do okolí.
Schématicky je fungování přerozdělovacího systému zachyceno na obrázku 2-7.
Mechanismus plateb od jednoho pravidla k druhému vytváří řetězce pravidel, které jsou
nezbytné k tomu, aby byl systém schopen učení se i v prostředí, charakterizovaném
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značnou komplexností. Pokud pravidlo stojící na konci řetězce svou akcí vyvolá
pozitivní zpětnou vazbu u okolního prostředí ve formě odměny, posílí tím nejen svou
vlastní sílu, ale prostřednictvím plateb ostatním pravidlům v dané posloupnosti i
postupné posilování celého řetězce. Postupné oslabování bude zase efektem u řetězců
vyvolávajících podprůměrný výsledek. Zesílené řetězce pravidel postupně získají větší
pravděpodobnost aktivace, což zpětně zlepší fungování celého systému.

Formální popis produkčního systému a přerozdělovacího
mechanismu
Následující podkapitola obsahuje formální definice hlavních částí klasifikačního
systému. Popis vychází především z prací Bodenhofer (2003) a De Boer (1994).

Produkční systém
Definice: Klasifikační systém je trojice (P, Z, F), kde:

1. P je množina pravidel o velikosti M ( P = M ).
2. Z je množina zpráv, tzv. seznam zpráv.
3. F je funkce definovaná jako F (P, Z ) → (Z / , Υ ) , tzn. funkce převádějící
množinu zpráv S a množinu pravidel P do množiny zpráv Z / a výstup Υ .
Definice: Pravidlo je čtveřice (Γ, A, Υ , S ) , kde

1. Γ je množina dvojic, tzv. podmínek, ve tvaru (b, Rp), kde b ∈ {0,1} je tzv.
booleovská část podmínky definovaná na booleovské algebře a Rp je řetězec
zkonstruovaný na abecedě tvořené znaky {0,1,∗} o délce l ∈ ℵ+ . Pro všechna

p ∈ P platí, že Γ = k , kde k ∈ ℵ+ (k ≥ 1) je parametrem systému. Podmínka,
jejíž znaky jsou vybrány k nahrazení propustí (viz. dále), se nazývá preferovaná
podmínka a označujeme ji γ pref .

2. A je řetězec definovaný na abecedě {0,1,#} o délce l, tzv. akce.
3. S ∈ ℜ je síla pravidla.
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Definice: Seznam zpráv Z je dvojice (φ ,θ ) , kde θ je řetězec o délce l zkonstruovaný na

binární abecedě. φ je pravidlo odpovědné za umístění zprávy θ do seznamu zpráv Z a
platí φ ∈ P ∪ Ø. Maximální velikost množiny Z je M ( Z = M ) je parametrem systému.
Definice funkce F je poněkud složitější, proto je zde rozdělena na několik částí.
Definujme nejprve funkci Fm, která porovnává zprávy obsažené v seznamu
s podmínkami jednotlivých pravidel. Aby to bylo možné, je však třeba zavést
pomocnou funkci fm: {0,1}× {0,1,∗} → {0,1} následovně:

•

fm(0,0)=1

•

fm(0,1)=0

•

fm(0,*)=1

•

fm(1,0)=0

•

fm(1,1)=1

•

fm(1,*)=1

Definice: Porovnávací funkcí, jejíž výstupní hodnotou je informace o shodě mezi

zprávou uloženou v seznamu a podmínkou daného pravidla, budeme nazývat funkci

Fm: {0,1} × {0,1,∗} → {0,1} definovanou jako:
l

l

Fm ( X , Y ) = ∧ li =1 f m ( xi , y i ) , kde xi (resp. yi) je prvkem X (resp. Y).

Říkáme, že zpráva y splňuje podmínku x, pokud Fm(x,Rpy)=1, kde Rpy je řetězec tvořící
součást podmínky y. A pravidlo p je aktivováno, pokud:
ì(g γ = 1 ∧ ∃ z ∈ Z : ( pro které platí , že b splňuje podínku R pγ ))
ï
∀γ ∈ Γ p : í
∨
ï (g = 0 ∧ ∀ z ∈ Z : (b nesplňuje podmínku R ))
pγ
î γ

Γp zde představuje množinu podmínek pravidla p, gγ booleovskou část podmínky γ, Rpγ
řetězec tvořící součást podmínky γ a Z je výše definovaný seznam zpráv.
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Další částí F je funkce převádějící akci na zprávu ukládanou do nového seznamu,
budeme ji značit Fz´. Jde o funkci, která zpracovává informace obsažené v řetězci
původní zprávy, v řetězci tvořícím část podmínky daného pravidla a řetězec tvořící akci
pravidla. Než však budeme moci tuto funkci definovat je třeba, stejně jako
v předchozím případě, zavést pomocnou funkci fz´: {0,1,Ø}×{0,1,*}×{0,1,#}→{0,1}
následovně:

•

fz´(x,0,0)=0

•

fz´(x,0,1)=1

•

fz´(x,0,#)=0

•

fz´(x,1,0)=0

•

fz´(x,1,1)=1

•

fz´(x,1,#)=1

•

fz´(x,*,0)=0

•

fz´(x,*,1)=1

•

fz´(x,*,#)=x pokud x=0 nebo x=1. V případě, že x ∈ Ø, potom fZ´ může nabývat
jak hodnoty jedna, tak nula a to s pravděpodobností 0.5.

Definice: Převáděcí funkce, jejímž výstupem je nová zpráva určená pro zápis do

nového seznamu zpráv, Fz´: ({0,1}l ∪ Ø)×{0,1,*}l×{0,1,#}l→{0,1}l je definována takto:

z´i = f z´ ( z i , γ i , Ai ) pro i=1,…..l
Kde z´i, zi, γi a Ai je i-tý znak příslušného řetězce.

Konečně můžeme přejít k definici té části funkce F, která je odpovědná za výstup, a to
buď do nového seznamu zpráv Z´ nebo přímo v podobě výstupu do okolního prostředí
systému Υ. Příslušné funkce budeme značit FZ´ a FΥ. Znovu je však třeba zavést
pomocné funkce, které nám usnadní jejich definice. Nechť fZ´ je funkcí, jejíž výstupní
hodnotou je proměnná z booleovské algebry, a která má tvar: fZ´(p,P)→{0,1}. Funkce
udává, zda je příslušnému pravidlu povoleno umístit svou zprávu do seznamu. Podobně
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funkci fΥ(p,P)→{0,1}, také s výstupní hodnotou z booleovské algebry, bude definovat
jako funkci udávající možnost pravidla generovat výstup systému do okolního prostředí.
Aby bylo zajištěno dobré fungování klasifikačního systému, je třeba, aby obě funkce,
zajišťující výběr pravidla, které bude moci provést odpovídající akci, splňovaly určitá
omezení. První z nich, je požadavek, aby alespoň jedno z pravidel bylo schopné
generovat výstup do okolního prostředí systému.

Dále výběr mezi jednotlivými

pravidly by neměl být prováděn zcela deterministickým způsobem, avšak stále by mělo
být zachováno, že pravidla s vyšší hodnotou nabízené ceny za aktivaci (neformálně
definováno výše) budou vybírána (příslušným funkcím bude přiřazována hodnota jedna)
s vyšší pravděpodobností. Dále, výběr by měl brát v úvahu všechna aktivovaná pravidla.

Definice: Zapisovací funkcí budeme rozumět funkci FZ´, která zajišťuje zápis zprávy

příslušného pravidla do nového seznamu pravidel. Funkce FZ´ je definována
následovně:
ì (Fz´ (z , γ pref , Ap ), p ) p ∈ P ∧ p je aktivní ∧ f Z ´ ( p, P ) = 1
FZ ´ (P, Z ) = í
î0

pro FΥ (R p , Z ) = 0

pro FΥ (R p , Z ) ≠ 0

Kde Ap je akce vykonávaná pří aktivaci pravidla p a FΥ je funkce výstupu systému do
okolního prostředí definovaná níže.
Definice: Výstupní funkcí budeme nazývat funkci FΥ generující výstup klasifikačního

sytému do okolního prostředí, definovanou:

Výraz „p je vybráno“ značí, že příslušné pravidlo bylo zvoleno při náhodném výběru.
Mechanismus výběru může mít řadu variant, přesto by měl splňovat požadavky uvedené
výše v tomto odstavci. Příklady tohoto mechanismu lze nalézt např. v Goldberg (1989).
Konečný výstup funkce F je tedy kombinací funkcí FZ´ a FΥ.
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Definice: Nabídka Np, je pomyslná cena, kterou je pravidlo ochotno zaplatit za svoji

aktivaci. Hodnota nabídky je funkcí síly pravidla Sp, parametru systému β, kde 0≤β≤1 a
funkce fspec(p) udávající specifičnost daného pravidla, formálně:
N p = N p (β , f spec (c ), S p )

Funkce udávající specifičnost daného pravidla, může nabývat různých forem. Měla by
však být rostoucí v počtu znaků řetězce Rp, které nejsou tzv. divokými kartami (znaky
*). Příklad takové funkce může být nalezen v Boer (1994):
f spec ( p ) =

L −W
+α .
L

Tento vztah udává poměr mezi celkovou délkou řetězce L, který je součástí podmínky
pravidla p a počtem znaků W, tvořených symbolem *. α je konstanta, udávající význam,
který je přikládán specifičnosti při výběru pravidel.
Výše uvedené definice nám dovolují i formální popis systému iterací, při které dochází
k přechodu od starého seznamu zpráv k novému. V každém kroku (čase t)je funkce

F(P,Z) aplikována na stávající seznam zpráv Zt, čímž je vytvořen nový seznam Zt+1.
Formálně tedy:

Zt+1=FZ´(P,Zt).
Kde FZ´ je částí funkce F , definované výše. Stačí ještě definovat počáteční stav
systému, kterým je obsah seznamu zpráv v čase 0. Předpokládejme, že ι je zpráva,
kódovaná do řetězce tvořeném znaky binární abecedy, přicházející z vně systému.

Potom obsah seznamu zpráv v čase t=0 může být zapsán jako:

Z0={ι}.
Systém iterací se zastaví v okamžiku, kdy nastane jeden z následujících jevů:
1. FΥ (P, Z t ) ≠ 0
2.

t >T

Kde FΥ je funkce generující výstup systému do okolí a T je parametr systému, udávající
maximální počet iterací.
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Přerozdělovací mechanismus
Přerozdělovací mechanismus zajišťuje modifikaci síly jednotlivých pravidel v závislosti
na jejich úspěšnosti v předchozím fungováním systému. Umožňuje tak systému určit,
která pravidla povedou s větší pravděpodobností k dobrým výsledkům. Jak již bylo
uvedeno výše, klasifikační systém k tomuto účelu využívá nejčastěji obdobu
mechanismu nazývaného algoritmus kbelíková brigáda. K modifikaci pravidel dochází
vzájemnými platbami mezi pravidly, případně prostředím systému. Následující text
podává formální popis tohoto algoritmu.

Definice: Pt pl je množina pravidel, která byla v čase t vybrána k provedení příslušné

akce, tzn. umístění zprávy do seznamu nebo generování výstupu v ně systému.

Pt pl = {p

p ∈ P ∧ p je aktivní v čase t ∧ ( f Z ´ ( p, P ) = 1 ∨ f Υ ( p, P ) = 1)}

Definice: Pppř,t je množina pravidel, které v čase t-1 umístily zprávu do seznamu zpráv a

jejichž zpráva splňuje podmínkovou část pravidla p v čase t.

{

Pppř,t = p pref p pref ∈ Pt −pl1 ∧ ∃ z ∈ Z : ( zφ = p pref ∧ ∃γ ∈Γp : (Fm (zφ , pγ ) = 1 a p pref je pref. pravidlo)
Protože může existovat více pravidel, jejichž zpráva splňuje podmínku pravidla
aktivovaného v následujícím kroku iterace, je náhodně vybráno tzv. preferované
pravidlo, které obdrží platbu za aktivaci.
S výše nadefinovanými množinami můžeme popsat mechanismus plateb pro jednotlivé
skupiny pravidel. Pro všechna pravidla, která nebyla v čase t-1 aktivní, platí následující
vztah:

(

∀p ∈ P : p ∉ Pt −pl1 : S p/ ,t = S p ,t −1 − τ ex ⋅ S p ,t −1

)

(2-5)

τex je parametrem systému (0≤τex≤1) a představuje daň z existence. Pro pravidla, která
byla v čase t-1 aktivována, je třeba výraz 2-5 upravit o další druh poplatku, ve formě
daně τnab (0≤τnab≤1) z částky nabízené za aktivaci při výběru pravidel:

(

∀p ∈ P : p ∈ Pt −pl1 : S p/ ,t = S p ,t −1 − (τ ex + τ nab ) ⋅ S p ,t −1

)
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)}

Pravidla, která byla nejenom aktivována, ale i vybrána k vykonání příslušné akce, musí
navíc zaplatit nabízenou částku ve výši Np:

(

)

∀p ∈ Pt pl : S p//,t = S p/ ,t − N p .
Pravidla, která se v následujícím kroku zasloužila o aktivaci dalších pravidel, jsou
odměňována ve formě zvyšování síly pravidla:
∀p ∈ P : ∀p pref ∈ Pppř,t : ( S p pref ,t = S p/ pref ,t +

1
Pppř,t

⋅Np).

Pro všechna ostatní pravidla je síla v čase t rovna buď S´p,t nebo S´´p,t.
Výše uvedené definice popisují fungování algoritmu v průběhu iteračního procesu,
kromě obou krajních situací, tzn. začátku a konce cyklu. Pro počáteční stav platí, že obě
množiny Pppř,t a Pt pl jsou prázdné. To znamená, že nedochází k odměňování pravidel.
Avšak síla pravidel která byla aktivována klesá, čím dochází k poklesu v celkovém
součtu sil jednotlivých pravidel. Jde o jakousi platbu vnějšímu okolí (viz. Goldberg
(1989)). V posledním kroku zase naopak dochází k pomyslné platbě plynoucí z vnějšího
prostředí do systému, konkrétně pravidlu, generujícímu výstup.
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3 Model
Model6 simuluje chování ekonomických subjektů na trhu, který tvoří uzavřenou
decentralizovanou ekonomiku. Na trhu se vyskytují tři skupiny agentů (ekonomických
subjektů): výrobci (firmy), spotřebitelé a zaměstnanci. K rozhodování a interakci
subjektů dochází v čase, rozděleném do základních period, které budou pro
zjednodušení nazývány dny. Během každého dne dochází k následující sekvenci akcí:
1. Na začátku dne, každý výrobce stanoví velikost vlastní produkce, která je
tvořena homogenním spotřebním statkem s danou cenou. Tato cena je fixní,
v čase neměnná a je stejná pro všechny výrobce působící na trhu. Firmy jsou
identické v tom smyslu, že využívají stejné výrobní technologie s konstantními
mezními náklady. Rozhodnutí o produkci se okamžitě promítne do
předpokládaného nabízeného zboží množství a nabídky pracovních míst v tom
samém dni. Neprodané zboží je na konci dne automaticky zlikvidováno, není
tedy součástí nabídky v příštích dnech. Firmy dále stanoví mzdu, kterou na
konci dne vyplatí svým zaměstnancům. Mzdu stanoví pouze výrobce, nedochází
k vyjednávání o její výši s druhou stranou. Poslední akcí prováděnou výrobcem
na začátku dne je vyslání signálů ostatním agentům na trhu, kterým firma
v tomto dni příjemci nabízí svůj produkt. Signály tvoří jakousi formu reklamy,
která je spojená s určitými náklady. Předpokládejme, že nákladová funkce
signálů vykazuje konstantní náklady z rozsahu. Přijímání informací o nabídce
výrobců není zatížené náklady. Signály tvoří jedinou komunikaci mezi výrobci a
skupinou spotřebitelů. Chování firmy je tedy definováno následovně: výrobce
preferuje větší zisk před menším; stanoví výši produkce a tím i

objem

nabízeného zboží v daném dni; vyšle signály ostatním agentům na trhu za
účelem přilákání potenciální zákazníků; stanoví mzdu, kterou na konci dne
vyplatí svým zaměstnancům (tato mzda se může lišit od částky, kterou
zaměstnanci předpokládají, že za svou práci dostanou); firma přijme
zaměstnance a je připravena prodávat své zboží.
2. Zaměstnanci si na začátku dne zvolí firmu, která se stane v dané časové periodě
jejich zaměstnavatelem. Pokud o výrobci nemají jiné informace (vlastní
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zkušenosti s daným výrobcem nebo informace získané prostřednictvím sociální
sítě, jejímiž jsou členy) předpokládají, že jim na konci dne vyplatí mzdu ne
menší, než je jejich rezervační mzda. Rezervační mzda je pro všechny agenty ze
skupiny zaměstnanců shodná, fixní a v čase neměnná.
3. V průběhu dne spotřebitelé reagují na nabídku výrobců a vydávají se nakupovat.
V modelu se implicitně předpokládá, že preference a počáteční vybavení
spotřebitelů je takové, že každý zákazník si v daném dni za danou cenu přeje
koupit právě jednu jednotku zboží. Nakupování probíhá tak, že si spotřebitel
náhodně vybere jednoho výrobce ze seznamu agentů, od kterých dostal
informace o nabídce požadovaného zboží, a v určitém okamžiku daného dne se
vydá k tomuto výrobci si zboží zakoupit. Každý spotřebitel může v jednom dni
navštívit pouze jednoho výrobce. Obchod se uskutečňuje na základě pravidla
„kdo dřív přijde, ten dřív mele“ v tomto případě nakupuje. Může se tedy stát, že
spotřebitel navštíví výrobce ve chvíli, kdy je zboží vyprodáno.
4. Na konci dne všichni agenti vyhodnotí své zkušenosti ze vzájemné interakce.
Zkušenosti spotřebitelů z daného dne se do jejich příštího rozhodování
promítnou ve formě možného patriotismu k dané firmě. Záleží tedy na tom, zda
zákazník odešel z trhu uspokojen nebo zklamán. O poptávce tedy rozhoduje
nejen počet vyslaných signálů, ale také to, zda příslušný prodejce dokáže zajistit
dostatečné množství zboží k uspokojení všech příchozích zákazníků. Firma je
schopna sledovat nabídku pracovní síly a poptávku po vlastním produktu. Může
tak, ex post, na základě stanovené produkce, počtu zaměstnanců a množství
prodaného zboží vypočítat zisk. Zisk může být jak kladný tak záporný.
V základním modelu se nepočítá s bankroty nebo jinými likvidními problémy
firmy, výrobce pouze preferuje vyšší zisk před nižším. Zaměstnanci vyhodnotí
své zkušenosti se zvoleným zaměstnavatelem podle jednoduchého pravidla:
vyplacená mzda je nižní než rezervační – nespokojen; vyplacená mzda je vyšší
nebo rovna rezervační mzdě – spokojen7. Zkušenost z daného dne se promítne
do rozhodování zaměstnanců pouze v následující časové periodě. Kromě
vlastních zážitků je rozhodování pracovníků ovlivňováno informacemi od

6
7

Schématicky je implementace hlavní části modelu v jazyku Java zobrazena v Dodatku A .
Jako zjednodušující předpoklad se spokojenost s růstem mzdy nemění.
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agentů, kteří jsou součástí jejich sociální sítě. Tyto informace jsou také
relevantní pouze v následující periodě.

Modelování rozhodování jednotlivých ekonomických subjektů
Firmy
Výrobci se snaží maximalizovat zisk, jehož hodnota je dána účelovou funkcí:
Zisk = Cena x min{Produkce, Poptávka} – Mzdové náklady – Výrobní náklady
- Náklady na reklamu
Firmy nemají informace o charakteristikách a rozhodování ostatních výrobců ani
dalších agentů působících na trhu. Problém, který výrobci řeší, je tedy špatně
definovaný a není možné k jeho řešení použít standardních metod. Jak již bylo uvedeno
v kapitole 1, je rozumné předpokládat, že se subjekt v takovém případě bude rozhodovat
induktivně. Každý den výrobce zvolí bod z prostoru představujícím jeho výrobní
strategie a později vyhodnotí výsledek, který tato strategie vygenerovala. Postupným
prohledáváním tohoto prostoru se firma snaží najít body nebo oblasti, které podle jeho
vlastní zkušenosti přináší nejlepší výsledek. Rozhodovací mechanismus tohoto druhu je
zde modelován pomocí klasifikačního systému (viz. kapitola 2) kombinovaného
s genetickým algoritmem.
Klasifikační systém nejprve stanoví předpokládané výsledky pro danou množinu bodů
z prostoru možných strategií, které by mohly tyto výrobní strategie vygenerovat. Na
začátku prvního dne, kdy firmy dosud nemají žádné zkušenosti s působením na trhu, je
tato množina bodů náhodně vybrána z prostoru výrobních strategií a každému bodu je
přiřazená stejná hodnota předpokládaného výsledku. Tyto odhady výsledků jsou později
upravovány na základě zkušeností dané firmy a každý odhad je jakýmsi váženým
průměrem předchozích výsledků.
Následovně klasifikační systém rozhodne, která z dostupných výrobních strategií je
v daném dni aktivována. Pravděpodobnost, že bude strategie zvolena, je přímo úměrná
výši předpokládaného výsledku. Výběr strategie (pravidla) podle výše předpokládaného
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výsledku je prováděn stochasticky, aby byla zachována rovnováha mezi využíváním a
prozkoumáváním jednotlivých výrobních možností (viz. Vriend (1995)).
Genetický algoritmus obsažený v klasifikačním systému zajišťuje, že firma bude výběr
výrobní strategie směrovat do oblastí, které jsou nejvíce výhodné. Prostřednictvím
jednoduchých operací genetického algoritmu reprodukce - křížení a mutace jsou
vytvářena nová pravidla ve formě možných výrobních strategií, které nahrazují body se
slabšími výsledky.
Konkrétní podoba a fungování klasifikačního systému pro agenty ze skupiny výrobců je
v tomto modelu je následující8:
1. Algoritmus na začátku náhodně vybere 20 bodů (výrobních strategií) z intervalu
(0,255)x(0,255)x(0,63), který je částí prostoru Produkce x Signály x Mzdy.
Každá z těchto výrobních strategií může být považována za speciální tvar
pravidel popsaných v kapitole 2, kde část tvořená podmínkou je vždy splněna,
zůstává tedy pouze část tvořená akcí příslušného pravidla. Síla každého pravidla
je na začátku stanovena na hodnotu 0.30 a v průběhu fungování systému je vždy
udržována v intervalu (0,1).
2. Výběr pravidla je prováděn na základě stochastické aukce, v níž pravidla
vzájemně usilují o aktivaci prostřednictvím pomyslné nabídky ceny, kterou jsou
ochotny za aktivaci zaplatit. Tato nabídka je odvozena od síly daného pravidla a
koeficientu b1 = 0.25, který je shodný pro všechny výrobce. Nabídka má
hodnotu b1 x Síla pravidla. Na základě těchto nabídek, je proveden výběr
formou vychýleného kola rulety (viz. kapitola 2). Pravidlu, které se stane
vítězem aukce, je od jeho síly odečtena cena za aktivaci.
3. Klasifikační systém později vyhodnotí úspěšnost dané výrobní strategie a dojde
k další úpravě síly aktivního pravidla:
Síla = Síla + b1(1-b2) x Důchod
Koeficient b2 = 0.40 je opět shodný pro všechny agenty ze skupiny výrobců.
Důchod je proměnnou s hodnotami z intervalu (0,1), kterou získáme
znormováním

zisku

v dané

časové

periodě

s ohledem

na

zkušenosti

8

Konkrétní hodnoty byly zvoleny arbitrárně. Změny (v rozumném rozsahu) v jednotlivých parametrech
nevedly ke kvalitativním změnám ve výsledcích simulace.
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z předchozích 200 dní. V případě, že firma zaznamená zápornou hodnotu zisku,
je důchod snížen o 25 procent.

4. Mění se také hodnota síly pravidla aktivovaného v předchozí periodě:
Síla (původně aktivovaného pravidla) = Síla (původně aktivovaného pravidla) +
b2(b1xSíla(aktivního pravidla))
Tento systém vzájemných plateb způsobuje, že hodnota síly pravidla konverguje
k hodnotě váženého průměru předchozích výsledků. Zajišťuje také vytváření
řetězců pravidel, ovlivňujících chování výrobce. Každé pravidlo musí po každé
periodě navíc platit ještě tzv. daň z existence ve výši 8 procent síly daného
pravidla.
Po každých 50-ti periodách je na soubor pravidel (výrobních strategií) aplikován hlavní
genetický algoritmus. Ten může být spuštěn i dříve (po 25-ti periodách), pokud síla více
jak poloviny pravidel je menší než počáteční hodnota 0.30. Algoritmus vytvoří jedno
nové pravidlo z 5 nejsilnější pravidel ve skupině. Výběr pravidla k reprodukci je znovu
proveden formou náhodného výběru. Pravidlo, které je nahrazeno, se náhodně vybírá
z 10 nejslabších výrobních strategií. Síla nově vzniklého pravidla je aritmetickým
průměrem sil obou rodičovských pravidel.
K úpravě pravidel také dochází po každé periodě pokud:
1. Nabízené množství výrobků se neshoduje s poptávkou. Potom je část pravidla
odpovídající výši produkce upravena směrem k zaznamenanému poptávanému
množství, a to o 10 procent rozdílu mezi nabídkou a poptávkou.
2. Výše produkce je omezena nedostatkem zaměstnanců. Firma navýší hodnotu
vyplácené mzdy v dané výrobní strategii o 10 procent.
V obou případech nedochází ke změně v síle daného pravidla.

Zaměstnanci
Na začátku každého dne se agenti ze skupiny zaměstnanců vydají na trh hledat práci.
Náhodným výběrem vyberou ze seznamu výrobců potencionálního zaměstnavatele.
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Zvolený výrobce může být označen jako nevhodný, pokud má zaměstnanec informace o
tom, že v předchozí periodě vyplatil mzdu nižší, než je rezervační mzda.

Tyto informace může agent ze skupiny zaměstnanců získat dvojím způsobem:
1. Vlastní zkušenost s výrobcem: agent byl u daného výrobce zaměstnán
v předchozím dni a je nespokojen s vyplacenou mzdou.
2. Informace získané prostřednictvím sociálních vazeb s dalšími agenty ze skupiny
zaměstnanců: alespoň jeden z členů sociální sítě obdržel od daného výrobce
mzdu nižší než je rezervační mzda.
Pokud agent nemá o zvoleném výrobci žádné dodatečné informace, případně z vlastní
zkušenosti ví, že v předchozí periodě vyplácel mzdu alespoň ve výši rezervační mzdy,
pokusí se u daného výrobce získat práci. V případě, že zvolený zaměstnavatel má ještě
dostatek volných pracovních míst, je pracovník zaměstnán. Jinak je výrobce nucen
zaměstnance odmítnout a ten se může pokusit najít jiného zaměstnavatele.
Pokud po pěti pokusech pracovník nenajde vhodného zaměstnavatele, zůstává v tomto
dni bez práce.

Spotřebitelé
Agenti ze skupiny spotřebitelů, mají jednoduchý rozhodovací mechanismus, založený
na tom, zda v předchozím dni obdrželi od zvoleného prodejce požadované zboží.
V průběhu dne každý agent z této skupiny vyhodnotí signály, které obdržel od
jednotlivých výrobců a vybere prodejce, ke kterému se vydá zboží zakoupit. V první
periodě jde o náhodný výběr ze seznamu přijatých signálů. V další dnech se již
zkušenost z předchozích period promítá do rozhodování spotřebitelů ve formě určitého
patriotismu, kdy se spokojený zákazník dalšího dne automaticky vrací k prodejci
z předchozí periody. Na rozdíl od agentů-zaměstnanců spotřebitelé nepenalizují
výrobce, kteří je nedokázali uspokojit.
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Pokud je seznam přijatých signálů prázdný

a spotřebitel nemá favorizovaného

prodejce z předchozího dne, zůstává doma a nenakupuje9.

Výsledky simulace

V této části se zaměříme na analýzu výstupu modelu. Simulace byla spuštěna pětkrát
pro každou ze tří variant modelu, po dobu 3000 period (dnů). Hodnoty hlavních
parametrů modelu pro jednotlivé varianty jsou shrnuty v tabulce 3-1. Další parametry
společné pro všechny varianty jsou tyto: cena výrobku 1.00, mezní náklady na produkci
(výrobní kapacity) 0.15, mezní náklady na reklamu (vyslání signálu) 0.08, rezervační
mzda 30. Data charakterizující vývoj v jednotlivých variantách modelu jsou shrnuta
v Dodatku B. Budeme se snažit charakterizovat jednání agentů a jejich výsledný efekt
z hlediska určitých pravidelností obsažených v časových řadách. Především se budeme
zajímat o takové jevy, které není odvodit pouze z vestavěných vlastností jednotlivých
agentů, případně jiných aspektů modelu.

Hodnota
Parametr
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Počet výrobců
50
50
80
Počet zaměstnanců
5 000
10 000
5 000
Počet spotřebitelů
5 000
5 000
5 000
Poč. min. hodnota produkce
0
0
0
Poč. max. hodnota produkce
255
255
255
Poč. min. množství signálů
0
0
0
Poč. max. množství signálů
255
255
255
Poč. min. výše mezd
0
0
0
Poč. max. výše mezd
63
63
63
Tabulka: Výchozí parametry modelu

Tyto pravidelnosti se pokusíme sledovat 1) v hodnotách agregovaných veličin, tzn. na
makroúrovni a 2) v redistribuci efektů vývoje ekonomiky na mikroúrovni, odrážející
9

Spotřebitel tak připomíná Buridanova osla, který se nemůže rozhodnout mezi dvěma kupkami sena. Zde
je tento předpoklad použit jako záměrné zjednodušení rozhodování spotřebitele.
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zkušenosti jednotlivých ekonomických agentů a podkreslující tyto makroekonomické
veličiny. Připomeňme, že agenti jednají a rozhodují se pouze na základě vlastní
zkušenosti z působení na trhu. Nemají žádný dobře specifikovaný model okolního
prostředí a spoléhají se pouze na vlastní soubor hypotéz a vnitřních modelů. V modelu
neexistuje žádný explicitní mechanismus, který by určoval, zda je chování jednotlivých
subjektů optimální.

Makroekonomické ukazatele
Výrobní strategie každého prodejce je definována třemi proměnnými: výše plánované
produkce, rozsah reklamy (počet vyslaných signálů) a výše vyplácené mzdy na konci
období. Vývoj průměrných hodnot těchto proměnných v jednotlivých variantách
modelu je zachycen na grafech 3-1, 3-2 a 3-5. Na těchto grafech lze sledovat dva znaky
charakteristické pro vývoj časových řad jednotlivých ukazatelů, které jsou společné pro
všechny varianty modelu.
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obrázek 3-1: Vývoj průměrných hodnot výrobních kapacit - Varianta 1 (nahoře),
Varianta 2 (uprostřed), Varianta 3(dole)

Za prvé, v počáteční fázi každé simulace dochází k velmi dynamickému pohybu
v hodnotách proměnných. Tomuto úseku silně dominuje proces učení, během něhož si
jednotliví agenti-výrobci uvědomují relativní hodnotu dostupných aktivit a příležitostí
na trhu. Za druhé, dochází k postupné stabilizaci ve vývoji jednotlivých proměnných,
které mají tendenci pohybovat se v pozdějších periodách v okolí určité ustálené
hodnoty.
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Obrázek 3-2: Vývoj průměrného rozsahu reklamy (počtu signálů) - Varianta 1 (nahoře),
Varianta 2 (uprostřed), Varianta3 (dole)

Dalším společným znakem pro všechny tři varianty modelu je vzrůstající efektivita
koordinace aktivit jednotlivých agentů. Graf 3-3 zachycuje společný vývoj průměrných
hodnot plánované produkce (výrobních kapacit), počtu zaměstnanců, sledované
poptávky a uskutečněných transakcí (prodej). Poptávka zůstává v průběhu simulace
relativně konstantní a blízká maximální možné výši, dané počtem spotřebitelů na trhu.
U zbývajících tří řad je patrná postupná konvergence: výrobci reagují na sledovanou
poptávku úpravou výrobních kapacit a snahou zajistit dostatek pracovní síly pro výrobu
zboží. Počet uskutečněných transakcí se blíží hodnotě průměrné poptávky, zvyšuje se
tedy pravděpodobnost uspokojení zákazníka, který přijde k výrobci nakupovat.
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Obrázek 3-3: Vývoj průměrných hodnot plánované produkce (modrá), počtu zaměstnanců (černá),
poptávky (zelená) a uskutečněných transakcí (šedá) – Varianta 1 (nahoře), Varianta 2 (uprostřed),
Varianta 3 (dole)

Aby bylo možné nějakým způsobem analyzovat úspěšnost koordinace na trhu zboží,
bylo sestrojeno měřítko efektivity ekonomiky (viz. graf 3-4). Dva faktory musely být
brány v potaz: 1) poměr uskutečněných transakcí a agregované poptávky; 2) poměr
celkových nákladů a nákladů nezbytných pro vytvoření příležitostí ke směně (tzn.
náklady na výrobní kapacity a mzdové náklady):
efektivita = (uskutečněné transakce/agregátní poptávka)/(náklady na vytvoření
příležitostí/celkové náklady)
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Obrázek 3-4: Vývoj efektivity koordinace aktivit na trhu zboží – Varianta 1 (nahoře),
Varianta 2 (uprostřed), Varianta 3 (dole)

I z vývoje tohoto ukazatele je patrné, že v průběhu času dochází k zvyšování efektivity
koordinace ekonomiky. Hodnota, kolem které se dynamika stabilizovala, je
charakterizována vysoký stupněm efektivity, v relaci k pozorované historii trhu.
Zatímco dynamika vývoje na trhu zboží je u všech variant velmi podobná, značný rozdíl
lze sledovat u vývoje mezd. V každé variantě modelu se výrobci setkávají s odlišnou
situací na trhu práce, ať již na straně nabídky nebo poptávky. Jak je patrné z grafu 3-5,
tato skutečnost vede k odlišné dynamice u vyplácených mezd, především z hlediska
hodnoty, kolem které se jejich průměrná výše ustálila.
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Obrázek 3-5: Vývoj průměrné výše mzdy vyplácené firmami - Varianta 1 (nahoře),
Varianta 2 (uprostřed), Varianta 3 (dole)

Tenká modrá čára v každém obrázku značí úroveň rezervační mzdy. Pokud je vyplácená
mzda v předchozím období nižší než tato hodnota, pracovníci odmítnou v následující
periodě u takového výrobce pracovat. Tato hodnota tedy pro výrobce představuje
určitou hranici ohrožení. V případě příliš nízké mzdy hrozí firmě, že nebude schopna
zajistit dostatek pracovníků k pokrytí potenciální poptávky na trhu zboží.
V první variantě vidíme nárůst vyplácené mzdy v počáteční fázi vývoje trhu. To
odpovídá snaze výrobců zajistit dostatečný počet pracovníků pro výrobu. Výše
průměrné produkce se v prvních týdnech nachází nad hodnotou 100 (viz. graf 3-1). To
vytváří převis poptávky po pracovní síle a tlak na růst mezd. Ten je navíc zesilován
patriotismem zaměstnancům k firmě, která jim vyplatí dostatečně vysokou mzdu a
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nebezpečím, že bude výrobce označen jako nedůvěryhodný v případě příliš nízké mzdy.
Jak se však výroba přizpůsobuje sledované poptávce na trhu zboží, celkové poptávané
množství pracovníků se snižuje a stejně tak se snižuje i tlak na růst mezd. Navíc
průměrná výše plánované produkce se stabilizovala přibližně na hodnotě 90. Situace na
trhu práce se obrátila a vzniká převis nabídky pracovní síly. Mzda klesla pod úroveň
rezervační mzdy a stabilizovala se na hodnotě, odpovídající vyvážení efektu, který má
na nabídku práce 1) celkový počet pracovníků v ekonomice a 2) rozhodovací
mechanismus agentů-zaměstnanců.
Masivní převis nabídky práce v druhé variantě modelu měl na dynamiku mezd dva
zásadní dopady: 1) dramatický pokles průměrné výše mzdy v prvních fázích vývoje; 2)
stabilizace vývoje mezd hluboko pod úrovní rezervační mzdy. Navíc hodnota, kolem
které se dynamika mezd ustálila, je nižší než v předchozím případě. Efekt
rozhodovacího mechanismu zaměstnanců se tedy projevil později.
Opačnou situaci vidíme v třetí variantě modelu. Dramatický nárůst mezd v prvních
několika týdnech a jejich pozvolný pokles a stabilizace na hodnotě převyšující úroveň
rezervační mzdy, jsou způsobeny jak situací na trhu zboží, tak podmínkami na trhu
práce. Celkový počet transakcí se blíží dostupnému maximu. To zapříčiňuje vyšší
průměrnou úroveň produkce a poptávky po pracovní síle. Vzhledem k omezenému
počtu pracovníků na trhu dochází k silnému tlaku na růst mezd. Ten je dále posilován
úrovní patriotismu zaměstnanců, která je vyšší, než tomu bylo v předchozích variantách
modelu (viz. graf 3-6). Lze spekulovat, že vysoká míra patriotismu je způsobena nejen
celkově vyšší úrovní vyplácené mzdy při větším vytížení výrobních faktorů
způsobeném vyšší průměrnou produkcí na trhu, ale i větším počtem firem na trhu.
Volba výrobní strategie zůstává v průběhu celé simulace stochastickým procesem
(přestože výběr pravidel je vychýlen směrem k úspěšnějším pravidlům), a proto vyšší
počet výrobců znamená i větší pravděpodobnost, že bude vybrána strategie s dostatečně
vysokou hodnotou vyplácené mzdy, která výrobci zaručí ochotu zaměstnanců nechat se
stejnou firmou najmout i v příští periodě.
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Obrázek 3-6: Míra patriotismu zaměstnanců - Varianta 1(nahoře), Varianta 2 (uprostřed),
Varianta 3 (dole)

K podpoře této spekulace ještě porovnejme vývoj míry spokojenosti pracovníků se
zaměstnavatelem v třetí a první variantě modelu (označené jako Varianta 1b), kde bylo
upravenou nastavení výchozích parametrů modelu, zvýšením maximálního počtu
signálů na hodnotu 511 . To umožnilo výrobcům objevit nové možnosti na trhu zboží a
dosáhnout tak vyššího počtu transakcí i průměrného rozsahu produkce (viz. Dodatek
B.). To vedlo k situaci velmi podobné historii vývoje na trhu ve třetí variantě modelu.
Vyšší poptávka po pracovní síle způsobila růst mezd i vyšší míru spokojenosti
zaměstnanců, než tomu bylo při původním nastavení parametrů. Přesto ani hodnota
vyplácené mzdy ani míra patriotismu není zdaleka tak vysoká, jako u třetí varianty
modelu. Lze tedy odvodit, že při podobné agregátní poptávce na trhu práce vyšší počet
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firem zvyšuje pravděpodobnost, že zaměstnance bude spokojen s vyplácenou mzdou.
To způsobuje zesílení tlaku na růst mezd.

obrázek 3-7: Míra patriotismu zaměstnanců - Varianta 1b (vlevo), Varianta 3 (vpravo)

Mikroekonomické ukazatele: Rozdíly mezi výrobci
Analýza v předchozí části ukázala schopnost výrobců upravit na základě vlastních
zkušeností

své chování takovým způsobem, že je ekonomika jako celek

charakterizována vysokou mírou efektivity koordinace mezi jednotlivými skupinami
agentů. Otázkou zůstává, jestli jsou zkušenosti s působením na trhu distribuovány mezi
jednotlivé firmy takovým způsobem, že dochází k určité konvergenci v chování agentůvýrobců nebo zda rozdíly mezi jednotlivými agenty přetrvávají. Obrázky 3-8 – 3-10
ukazují rozdíly ve výrobních strategií firem, měřených jako standardní odchylky od
jejich průměrných hodnot.
Kromě počáteční fáze vývoje je hodnota směrodatné odchylky relativně konstantní,
zároveň rozdíly mezi výrobci jsou podstatné. Protože všichni výrobci jsou homogenní
v tom smyslu, že používají stejnou produkční technologii s konstantními mezními
náklady, vzniká tato odlišnost ve volbě výrobních strategií na základě různých
zkušeností jednotlivých firem s působením na trhu.
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Obrázek 3-1: Směrodatná odchylka v hodnotě výrobních kapacit -Varianta 1 (nahoře),
Varianta 2 (uprostřed), Varianta 3 (dole)

Na obrázku 3-8 lze sledovat mírný nárůst v rozdílech ve velikosti výrobních kapacit.
Tento vývoj je zapříčiněn rostoucí mírou koordinace na trhu zboží a tedy i vyšší mírou
patriotismu zákazníků k firmě, která dokázala uspokojit jejich potřeby (viz. rostoucí
rozdíly v poptávce po produktu jednotlivých firem – Dodatek B.). Někteří výrobci jsou
tedy volbou spotřebitelů diskriminováni, což se promítá do výběru strategie v příštích
obdobích.
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Obrázek 3-2: Rozdíly v počtu vyslaných signálů - Varianta 1 (nahoře), Varianta 2 (uprostřed),
Varianta 3 (dole)

Rozdílné zkušenosti jednotlivých výrobců, se promítají i do rozložení velikosti firem na
trhu. Histogramy na obrázku 3-11 zachycují, jak se tato distribuce mění v čase. Levá
část ukazuje počáteční rozdělení rozsahu výroby, pravá strana průměrné rozložení
hodnot v čase.
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obrázek 3-3: Směrodatná odchylka ve výši mezd - Varianta 1 (nahoře), Varianta 2 (uprostřed),
Varianta 3 (dole)

Zatímco počáteční fáze by mohla být pravděpodobně nejlépe aproximována
rovnoměrným rozdělením, průměrná distribuce velikosti firem normálním (v případě
první a druhé varianty) případně logaritmicko-normálním rozdělením (třetí varianta).
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Obrázek 3-4: Počáteční (vlevo) a průměrné (vpravo) rozdělení velikosti firem na trhu –
Varianta 1 (nahoře), Varianta 2 (uprostřed), Varianta 3 (dole)

Graf 3-12 ukazuje jak se v průběhu času měnila velikost nejmenší (světle modrá),
průměrné (modrá) a největší (tmavě modrá) firmy. I vývoj těchto hodnot v průběhu celé
historie trhu podtrhuje fakt, že rozdílné zkušenosti výrobců vedou k značné heterogenitě
ve výběru strategií ke koordinaci aktivit s ostatními firmami i dalšími skupinami agentů
na trhu.
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Obrázek 3-5: Vývoj velikosti nejmenší (světle modrá), průměrné (modrá) a největší (tmavě modrá)
firmy na trhu - Varianta 1 (nahoře), Varianta 2 (uprostřed), Varianta 3 (dole)

Shrnutí
V této kapitole byl prezentován multiagentní počítačový model decentralizované
ekonomiky, ve kterém se agenti, vybavení umělou inteligencí ve formě klasifikačního
sytému, snaží měnit své jednání k dosažení co nejlepšího subjektivně pociťovaného
výsledku.
Agenti se pohybují v prostředí charakterizovaném vysokou komplexností a omezenou
informovaností. Nemají k dispozici žádný úplný model okolního prostředí a problém,
který řeší, se tak stává špatně definovaný. Ocitají se v situaci principiálně velmi blízké
té, s níž se setkávají ekonomické subjekty v reálné ekonomice.
Počáteční fáze simulací je charakterizována procesem učení, v němž agenti formují
hypotézy ohledně okolního prostředí a chování ostatních subjektů na trhu. Na základě
zpětné vazby dochází k potvrzování, případně zamítání jednotlivých hypotéz, které dále
slouží jako stavební bloky pro budování vnitřních modelů. Pomocí nich agenti vytvářejí
predikce ohledně světa, který je obklopuje.
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Vývoj na simulovaném trhu je charakterizován dvěma hlavními znaky:
1. Po

počáteční

fázi

vývoje,

dochází

k stabilizaci

agregátních

veličin

charakterizujících průměrné chování agentů v ekonomice. Tato situace je navíc
charakterizována vysokou efektivitou vzájemné koordinace aktivit jednotlivých
skupin ekonomických subjektů. Trh tedy dokáže vytvářet dostatečně silné
stimuly, které omezují chování agentů. Je dobré upozornit, že k tomu dochází
bez použití jakéhokoliv vnějšího (centralizovaného) mechanismu, který by řídil
chování agentů, nebo jim poskytoval informace o nějaké formě optimálního
stavu, jehož existence je v tomto prostředí značné diskutabilní.
2. Objevuje se heterogenita strategií používaných jednotlivými agenty, která
přetrvává v průběhu celé historie trhu. Protože všichni agenti využívají stejné
výrobní technologie s konstantními náklady z rozsahu, je zdrojem této
heterogenity pouze individuální zkušenost jednotlivých agentů, která se promítá
do očekávání a rozhodování v příštích obdobích. Situace každého agenta je tak
ovlivňována kombinací dvou efektů známých jako path dependency a lock-in,
tedy závislostí současného stavu na počátečních podmínkách a historickém
vývoji.
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Závěr
Jedním z hlavních úkolů ekonomické teorie, je vysvětlení procesů odehrávajících se
v decentralizované ekonomice a pochopení základních tržních mechanismů. Ekonomika
je tvořena velkým počtem autonomních subjektů, mezi nimiž dochází k interakcím, a
které se snaží využívat objevujících se ekonomických příležitostí. Lze ji tedy zahrnout
mezi tzv. komplexní (adaptabilní) systémy. Chápání ekonomiky v rámci tohoto
konceptu však sebou přináší řadu problémů pro formální metody modelování používané
v moderní ekonomii.
V této práci jsem se snažil diskutovat, že vhodnou alternativou může být modelování
využívající počítačových metod založených na multiagentních systémech. Multiagentní
systémy jsou systémy tvořené entitami nazývanými agenti. Aby mohl být objekt
nazýván agentem, musí disponovat určitou formou autonomie, která ho odlišuje od
okolního prostředí a dovoluje mu jednat (v rámci jistých omezeních) na základě vlastní
volby. V případě modelování ekonomického systému, jsou agenty ekonomické
subjekty, které jsou modelovány odděleně a vybaveny určitou formou umělé inteligence
(rozhodovacím mechanismem).
K podpoře argumentů o užitečnosti popsaného alternativního modelového rámce a jako
ilustrativní příklad jsem vytvořil počítačový model, který simuluje chování
ekonomických subjektů na decentralizovaném trhu. Ekonomické subjekty se pohybují
v prostředí charakterizovaném vysokou komplexností a omezenou informovaností.
Nemají k dispozici žádný úplný model okolního prostředí a problém, který řeší, se tak
stává špatně definovaný. Ocitají se v situaci principiálně velmi blízké té, s níž se
setkávají ekonomické subjekty v reálné ekonomice. Protože v takto komplexním
prostředí je využití deduktivního modelu rozhodování značně omezené, jsou
„softwaroví agenti“ vybaveni induktivním rozhodovacím mechanismem ve formě
klasifikačního systému. Na rozdíl od další podobných konceptů – neuronových sítí či
genetických algoritmů, nepotřebuje algoritmus učení se v klasifikačních systémech
žádné dodatečné informace z vnějšku systému.
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Kromě výsledků prezentovaných ve 3. kapitole simulace ukázala, že navržený
alternativní ekonomický modelový rámec je vhodný pro zkoumání chování
ekonomických subjektů v decentralizované ekonomice, a že uvedený přístup je možné
využít pro další práci v této oblasti, především týkající se modelování interakcí jedinců i
skupin v decentralizovaném systému.
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Dodatek A – implementace klasifikačního systému
v jazyku Java

Výběr rodičovských pravidel
for (int i=0; i < numProd; i++) {
for (int k=0; k < pairs; k++) {
double random = Math.random();
double lowerSel = 0.0;
double uperSel = 0.0;
for (int j=0; j < numStrong; j++) {
uperSel = uperSel + strongProb[i][j];
if (lowerSel < random &&
random < uperSel) selectedStrong[i][k] =j;
lowerSel = lowerSel + strongProb[i][j];}}}

Výběr slabého jedince
for (int i=0; i < numProd; i++) {
double random = Math.random();
double lowerSel = 0.0;
double uperSel = 0.0;
for (int j=0; j < numWeak; j++) {
uperSel = uperSel + weakProb[i][j];
if (lowerSel < random &&
random < uperSel) selectedWeak[i] =j;
lowerSel = lowerSel + weakProb[i][j];}}

Křížení a mutace
for (int i=0; i < numProd; i++) {
int crosspoint = (int) Math.floor( Math.random()*30);
int crosspoint2 = (int) Math.floor(Math.random()*30);
for (int j=0; j<Math.min(crosspoint, crosspoint2); j++) {
rule[i][selectedWeak[i]][j] = rule[i][selectedStrong[i][0]][j];}
for (int j=Math.min(crosspoint,crosspoint2);
j<Math.max(crosspoint, crosspoint2); j++) {
rule[i][selectedWeak[i]][j] = rule[i][selectedStrong[i][1]][j];}
for (int j=Math.max(crosspoint, crosspoint2); j < 30; j++) {
rule[i][selectedWeak[i]][j] = rule[i][selectedStrong[i][0]][j]; }
geneProd[i][selectedWeak[i]] = strongGeneProd[i];
geneSignal[i][selectedWeak[i]] = strongGeneSignal[i];
geneWage[i][selectedWeak[i]] = strongGeneWage[i];
strenght[i][selectedWeak[i]] =
(strenght[i][selectedStrong[i][0]] +
strenght[i][selectedStrong[i][1]])/2;
for (int j=0; j < 30; j++) {
double mutation = Math.random();
if (mutation<mutRate[i] && rule[i][selectedWeak[i]][j]==0)
rule[i][selectedWeak[i]][j] = 1;}
if (mutation<mutRate[i] && rule[i][selectedWeak[i]][j]==1)
rule[i][selectedWeak[i]][j] = 0;}
for (int j=geneProd[i][selectedWeak[i]]; j < 10; j++) {
rule[i][selectedWeak[i]][j] = 0;}
for (int j=geneSignal[i][selectedWeak[i]] + 10; j<20;j++) {
rule[i][selectedWeak[i]][j] = 0;}
for (int j=geneWage[i][selectedWeak[i]] + 20; j <30;j++) {
rule[i][selectedWeak[i]][j] = 0;}}

VÝROBNÍ STRATEGIE

Výběr strategie

Přerozdělovací systém
for (int i=0; i < numProd; i++) {
strenght[i][selectedRulePast[i]] =
strenght[i][selectedRulePast[i]] +
b2*b1*strenght[i][selectedRule[i]];
strenght[i][selectedRule[i]] =
(1-b1)*strenght[i][selectedRule[i]] +
b1*(1-b2)*income[i];
selectedRulePast[i] = selectedRule[i];}

for (int i=0; i < numProd; i++) {
double random = Math.random();
double lowerSel = 0.0;
double uperSel = 0.0;
for (int j=0; j < numRule; j++) {
uperSel = uperSel + selProb[i][j];
if (lowerSel < random && random < uperSel) {
selectedRule[i] =j;}
lowerSel = lowerSel + selProb[i][j];} }

Produkce
Signály
Mzdy

Důchod

TRH
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Jméno proměnné
Popis
crosspoint
bod rozdělující pravidla na podřetězce
crosspoint2
bod rozdělující pravidla na podřetězce
geneProd[][]
počet genů v dané části nového pravidla
geneSignal[][]
počet genů v dané části nového pravidla
geneWage[][]
počet genů v dané části nového pravidla
mutRate
pravděpodobnost mutace genu při reprodukci
numProd
počet výrobců
numRule
počet pravidel (výr. strategií)
numStrong
počet pravidel určených pro výběr k reprodukci
numWeak
počet pravidel v množině nejslabších jedinců
pairs
počet pravidel určených pro reprodukci
rule[][][]
pravidla (výrobní strategie)
selectedRule[]
současná výrobní strategie
selectedRulePast[]
minulá výrobní strategie
selectedStrong[][]
"rodičovská" pravidla
selectedWeak[]
slabý jedinec, který bude nahrazen
selProb[][]
pravděpodobnost použití daného pravidla na trhu
strenght[][]
síla pravidel
strongGeneProd[]
počet genů v dané části pravidla
strongGeneSignal[] počet genů v dané části pravidla
strongGeneWage[] počet genů v dané části pravidla
strongProb[][]
pravděpodobnost výběru pravidla k reprodukci
weakProb[][]
pravděpodobnost, že pravidlo bude nahrazeno
Tabulka 1: Popis proměnných obsažených v kódu
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Dodatek B – souhrnný přehled jednotlivých variant
modelu
Varianta 1

Obrázek V1-1: Vývoj průměrných hodnot výrobních kapacit

Obrázek V1-1: Vývoj průměrného rozsahu reklamy (počtu signálů)

Obrázek V1-3: Vývoj průměrné výše mzdy vyplácené firmami

Obrázek V1-4: Vývoj průměrné hodnoty zisku
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Obrázek V1-5: Průměrná poptávka na trhu

Obrázek V1-6: Průměrný počet zaměstnanců

Obrázek V1-7: Směrodatná odchylka v hodnotě výrobních kapacit

Obrázek V1-8: Rozdíly v počtu vyslaných signálů

Obrázek V1-9: Směrodatná odchylka ve výši mezd
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Obrázek V1-10: Rozdíly ve výši zisku

Obrázek V1-11: Rozdíly ve sledované poptávce

Obrázek V1-12: Rozdíly v počtu zaměstnanců
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Varianta 1b

Obrázek V1b-1: Vývoj průměrných hodnot výrobních kapacit

Obrázek V1b-1: Vývoj průměrného rozsahu reklamy (počtu signálů)

Obrázek V1b-2: Vývoj průměrné výše mzdy vyplácené firmami

Obrázek V1b-4: Vývoj průměrné hodnoty zisku
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Obrázek V1b-5: Průměrná poptávka na trhu

Obrázek V1b-6: Průměrný počet zaměstnanců

Obrázek V1b-7: Směrodatná odchylka v hodnotě výrobních kapacit

Obrázek V1b-8: Rozdíly v počtu vyslaných signálů

Obrázek V1b-9: Směrodatná odchylka ve výši mezd
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Obrázek V1b-10: Rozdíly ve výši zisku

Obrázek V1b-11: Rozdíly ve sledované poptávce

Obrázek V1b-12: Rozdíly v počtu zaměstnanců
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Varianta 2

Obrázek V2-1: Vývoj průměrných hodnot výrobních kapacit

Obrázek V2-1: Vývoj průměrného rozsahu reklamy (počtu signálů)

Obrázek V2-3: Vývoj průměrné výše mzdy vyplácené firmami

Obrázek V2-4: Vývoj průměrné hodnoty zisku
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Obrázek V2-5: Průměrná poptávka na trhu

Obrázek V2-6: Průměrný počet zaměstnanců

Obrázek V2-7: Směrodatná odchylka v hodnotě výrobních kapacit

Obrázek V2-8: Rozdíly v počtu vyslaných signálů

Obrázek V2-9: Směrodatná odchylka ve výši mezd
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Obrázek V2-10: Rozdíly ve výši zisku

Obrázek V2-11: Rozdíly ve sledované poptávce

Obrázek V2-12: Rozdíly v počtu zaměstnanců
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Varianta 3

Obrázek V3-1: Vývoj průměrných hodnot výrobních kapacit

Obrázek V3-1: Vývoj průměrného rozsahu reklamy (počtu signálů)

Obrázek V3-3: Vývoj průměrné výše mzdy vyplácené firmami

Obrázek V3-4: Vývoj průměrné hodnoty zisku
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Obrázek V3-5: Průměrná poptávka na trhu

Obrázek V3-6: Průměrný počet zaměstnanců

Obrázek V3-7: Směrodatná odchylka v hodnotě výrobních kapacit

Obrázek V3-8: Rozdíly v počtu vyslaných signálů

Obrázek V3-9: Směrodatná odchylka ve výši mezd

72

Obrázek V3-10: Rozdíly ve výši zisku

Obrázek V3-11: Rozdíly ve sledované poptávce

Obrázek V3-12: Rozdíly v počtu zaměstnanců
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Dodatek C – slovníček vybraných pojmů

Agent

Jedinec disponující určitou formou omezené autonomie, který se účastní
interakcí s ostatními agenty a okolním prostředím. Skupina agentů je někdy
nazývána jako populace. V této práci je „agent“ používán jako synonymum pro
ekonomický subjekt (ekonomický agent).
Dedukce

Typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků dospívá k novému
tvrzení, závěru, důsledku. Postup od obecného k jednotlivému.
Funkce způsobilosti (Fitness funkce)

Funkce měřící schopnost jedince přežít v daném prostředí.
Genetické algoritmy (GA)

Modelování postavené na principech genetického vývoje, který můžeme
sledovat u živých organismů v přírodě.
Chromozóm

Viz. řetězec.
Indukce

Typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z jedinečných výroků usuzuje na obecný
závěr.
Kbelíková brigáda (bucket-brigade-algorithm)

Algoritmus zajišťující v klasifikačním systému platbu mezi pravidly. Název je
odvozen od středověkých požárnických sborů. Dodávka vody od zdroje k požáru
byla zajišťována předáváním kbelíků vody mezi články lidského řetězce.

74

Komplexní adaptivní systém

Forma systému, který je tvořen velkým počtem autonomní částí, nazývaných
agenti, kteří mění své chování v závislosti na interakci s ostatními agenty a
okolním prostředím.
Křížení

Promíšení dvou řetězců (chromozomů) připojením skupiny genů jednoho k části
genů druhého. Rekombinací genů vzniká nový řetězec.
Mutace

Náhodná změna v některém znaku (genu) řetězce, během procesu reprodukce.
Reprodukce

Reprodukce je proces, při kterém jsou konkrétní řetězce vybrány a kopírovány v
závislosti na hodnotě funkce způsobilosti
Řetězec

Množina znaků (genů) charakterizující konkrétního jedince populace. V modelu
prezentovaném v této práci, řetězec představuje určitou výrobní strategii.
Používáno také jako synonymum k výrazu „chromozom“, převzatého z genetiky.
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