
Elementy kognitywistyki II:

Sztuczna inteligencja

WYKŁAD II:

Agent i jego środowisko



Agent racjonalny

 Agent – jednostka traktowana jakby postrzegała swoje 
środowisko dzięki pewnym czujnikom oraz działająca w tym 
środowisku dzięki efektorom.

Agent racjonalny – podejmuje odpowiednie działania – tj. takie, 
które maksymalizują jego pomyślność

Miara wykonania (performance measure) – kryteria oceny, na ile 
agent działa pomyślnie
To, co racjonalne w danym momencie zależy od:
● miary wykonania
● tego, co agent percypował do tej pory; kompletna historia 
postrzeżeń to ciąg percepcyjny,
● tego, co agent wie o swoim środowisku,
● działań jakie agent jest w stanie podjąć



Idealny agent racjonalny

dla każdego ciągu percepcyjnego idealny agent winien podjąć 
działania co do których oczekuje, iż będą maksymalizowały 
miarę wykonania w oparciu o dostępne mu informacje (ciąg 
percepcyjny oraz wbudowana wiedza)

● wykonywanie działań mających na celu uzyskanie 
użytecznych informacji – istotny element racjonalności

ciąg percepcyjny 1  działanie 1→
ciąg percepcyjny 2  działanie 2→
...
odwzorowanie [mapping] ciągów percepcyjnych na 

działania – opis agenta



Autonomia agenta

działania agenta oparte wyłącznie na wiedzy wbudowanej 
– agentowi brak autonomii

system jest autonomiczny na tyle, na ile jego działania 
są determinowane przez własne doświadczenia 
(percepcje) agenta

● od czego zacząć?
● problem elastyczności



Struktura inteligentnych agentów

program agenta: funkcja implementująca 
odwzorowanie między ciągami perceptów i działań

architektura agenta: urządzenie (obliczeniowe) na 
którym można uruchomić program agenta

agent = program + architektura

Warunek wstępny projektu agenta: znajomość możliwych 
perceptów, działań, realizowanych celów, miar 
wykonania oraz środowiska w jakim agent będzie 
funkcjonował 

opis PAGE (Percepts, Actions, Goals, Environment)
(por. Tab.1)



Program agenta

Wspólny szkielet agenta:
● akceptacja perceptów ze środowiska
● generowanie działań w środowisku
● wykorzystanie struktur wewnętrznych, aktualizowanych 
wraz z nowymi perceptami
● procedury podejmowania decyzji działające na strukturach 
wewnętrznych
● przekaz działania do architektury
por. Algor.  1



Najprostszy agent

...to tabela zawierająca odpowiednie działania dla wszelkich 
możliwych ciągów perceptów. Ale...:
● tabela dla prostego agenta grającego w szachy musiałaby 
zawierać ok. 35100 pozycji
● długi czas konstruowania takiego agenta
● całkowity brak autonomii
● nawet wyposażony w moduł uczenia się taki agent 
potrzebowałby wieczności by wyuczyć się odpowiednich 
wartości tabeli

Przykład: kierowca taksówki (por.  Tab.2)



Agent oparty na odruchach

Pewne fragmenty tabeli można podsumować w postaci reguł 
ujmujących typowe skojarzenia wejścia i wyjścia

jeśli  samochód z przodu hamuje to uruchom hamowanie
reguła warunek-działanie (produkcja, reguła jeśli-to)
por.: wrodzone odruchy i nabyte reakcje człowieka
Funkcjonuje poprawnie, gdy można podjąć decyzję w oparciu 
o bieżący percept



Agent śledzący stan świata

 ma pewien stan wewnętrzny ułatwiający dobór działań
aktualizacja stanu wewnętrznego wymaga:
● wiedzy o tym, jak świat się zmienia niezależnie od agenta
● wiedzy o tym, jak działania agenta wpływają na świat



Agent nakierowany na cel

Agent podejmuje odpowiednie działania w oparciu o:
● opis bieżącego stanu
● informacje nt. celów opisujące sytuacje pożądane
Agent zestawia je z informacją nt. skutków podjętych działań
● cel osiągany jest w wyniku pojedynczego działania
● agent musi podjąć szereg działań by osiągnąć cel: 
uruchamiane są procedury szukania i planowania

podejmowanie decyzji w tym przypadku obejmuje 
rozpatrywanie przyszłości (Co się stanie jeśli postąpię tak-a-tak?)
agent nastawiony na cel jest mniej wydajny, ale bardziej 
elastyczny niż agent oparty na odruchach 



Agent nakierowany na cel



Agent oparty na korzyściach

racjonalne zachowanie to nie tylko cele...
...bowiem cel można zrealizować na wiele sposobów
cele pozwalają rozróżnić stany: „szczęśliwy” i „nieszczęśliwy”
miara użyteczności pozwala dokonać wyboru między 
różnymi rozwiązaniami
użyteczność to funkcja odwzorowująca stan na liczbę 
rzeczywistą opisującą skojarzony z nią stopień „szczęścia”
w szczególności funkcja użyteczności:
● gdy cele pozostają w konflikcie umożliwia pewnego rodzaju 
„kompromis”
● gdy żadnego z celów nie można osiągnąć na pewno, f.u. 
pozwala ważyć prawdopodobieństwo sukcesu i istotność celu



Agent oparty na korzyściach



Typy środowisk agenta

1. dostępne vs. niedostępne: aparatura sensoryczna agenta 
ma dostęp do kompletnego stanu środowiska
2. deterministyczne vs. niedeterministyczne: jeśli 
następny stan środowiska jest całkowicie zależny od stanu 
bieżącego i działań agenta – środowisko nazywamy 
deterministycznym
3. epizodyczne vs. nieepizodyczne: środowisko 
epizodyczne to takie, w którym doświadczenie agenta 
dzielone jest na epizody; na epizod składają się postrzeganie 
i działanie agenta
4. statyczne vs. dynamiczne: jeśli środowisko może się 
zmienić w trakcie podejmowania decyzji przez agenta 
nazywamy je dynamicznym



Typy środowisk agenta

5. dyskretne vs. ciągłe: jeśli istnieje ograniczona liczba 
odmiennych, jasno określonych perceptów i działań mówimy, 
że środowisko jest dyskretne

● odmienne typy środowisk wymagają odmiennych 
programów agenta
● najtrudniejszy przypadek: środowisko niedostępne, 
nieepizodyczne, dynamiczne i ciągłe
● w większości realnych sytuacji zakładamy iż środowisko jest 
niedeterministyczne



Typy środowisk agenta
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