
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Methods and models for the design and study of dynamic agent organizations

Ghijsen, M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Ghijsen, M. (2014). Methods and models for the design and study of dynamic agent
organizations. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/methods-and-models-for-the-design-and-study-of-dynamic-agent-organizations(6a1ade26-16dc-4245-90c8-5cb3f30dfef4).html


S A M E N VAT T I N G

Agenten zijn zogenaamde intelligente computer programma’s die in staat
zijn om autonoom en pro-actief beslissingen te nemen en taken uit te voeren.
Een groep agenten die samenwerken om een grote en complexe taak uit te
voeren noemen we een Multi-Agent Systeem (MAS). Zoals dit bij menselijke
organisaties het geval is, hebben ook agenten een vorm van organisatie nodig.
Dit stelt ze in staat om op organisatieniveau beslissingen te nemen die leiden
tot een effectieve en efficiënte samenwerking.

Het doel van dit proefschrift is om methoden en modellen te identificeren
en te beschrijven die nodig zijn voor het ontwerpen en bestuderen van dynami-
sche MAS organisaties. In het eerste deel van dit proefschrift ligt de nadruk op
methoden en modellen voor het ontwerp van statische organisaties. Hiervoor
definiëren we een aantal bouwstenen voor het ontwerpen van verschillende
soorten organisaties. Een van de belangrijkste inzichten hierbij is het maken
van onderscheid tussen operationele- en managementactiviteiten in een organi-
satie. Dit onderscheid stelt ons in staat om operationele kennis in verschillende
organisaties te hergebruiken en biedt de benodigde flexibiliteit voor het ont-
werpen van dynamische organisaties zoals beschreven in het tweede deel van
dit proefschrift.

Deze ideeën zijn vervolgens toegepast om MAS organisaties voor slimme
elektriciteitsnetwerken te ontwerpen en te bouwen. Het doel van deze organi-
saties is om consumptie en productie van elektriciteit te coördineren. Allereerst
ontwerpen we twee organisaties, een centrale en een decentrale organisatie.
Gebaseerd op deze twee ontwerpen, bouwen we vervolgens een organisatie
op basis van marktgebaseerde coördinatie. Door middel van experimenten
laten we zien hoe deze organisatie in staat is om het laden van elektrische
voertuigen op een laagspanning-distributienet te coördineren.

In het tweede deel van dit proefschrift kijken we naar methoden en modellen
voor het ontwerpen van dynamische MAS organisaties. Allereerst introduceren
we het AgentCoRe raamwerk voor coördinatie en reorganisatie van agenten in
MAS organisaties. Dit raamwerk bestaat uit een aantal abstracte modellen, zo-
genaamde inferentie structuren, die de vier hoofdbeslissingen beschrijven die
agenten nodig hebben om in een dynamische organisatie te kunnen opereren.
Deze inferentie structuren bestaan uit een aantal beslissingen en beschrijven de
verschillende soorten kennis die nodig zijn om deze beslissing uit te kunnen
voeren.

Dit raamwerk wordt gebruikt om een MAS organisatie voor de RoboCup-
Rescue simulator te ontwerpen. Het doel van deze MAS organisatie is om
slachtoffers van een aardbeving te zoeken en vanonder het puin te redden. In
het ontwerp van de organisatie laten we zien hoe de verschillende aspecten
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van het AgentCoRe raamwerk zijn geoperationaliseerd in het RoboCupRescue
domein.

We gebruiken het AgentCoRe raamwerk ook als basis voor onze studie van
twee verschillen typen reorganisatie. De eerste studie is gericht op reorganisatie
waarbij de structuur van een hiërarchische organisatie wordt aangepast. De
tweede studie gaat over reorganisatie waarbij het gedrag van de organisatie
wordt aangepast.

De studie over reorganisatie in een hiërarchische MAS organisatie is ook
uitgevoerd met behulp van de RoboCupRescue simulator. In deze studie ge-
bruiken we reorganisatie om de hoeveelheid werk tussen agenten te verdelen.
Wanneer de hoeveelheid werk niet gelijk verdeeld is wordt een grote taak van
een agent in kleinere taken opgesplitst en worden andere agenten, die zelf
geen werk meer hebben, toegewezen aan deze opgesplitste taken. Deze studie
heeft geleid tot een aantal principes voor het ontwerpen van dynamische hier-
archische organisaties. Het basisprincipe achter deze vorm van reorganisatie is
dat agenten met een operationele rol op zo een moment ook een coördinerende
rol op zich nemen om het werk op deze opgesplitste taak te coördineren. De
overige ontwerpprincipes zorgen ervoor dat de organisatiestructuur intact
blijft tijdens de reorganisatie en zorgt ook dat het zicht van de agenten op de
organisatie zich beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

In een aantal experimenten in de RoboCupRescue simulator onderzoeken
we het effect van een ongelijke verdeling van werk binnen de organisatie
en beperkte communicatiemogelijkheden van agenten op de prestaties van
de organisatie. Hiervoor gebruiken we twee statische organisaties en een
dynamische organisatie. Deze experimenten laten zien dat de dynamische
organisatie beter presteert dan de twee statische organisaties.

De tweede studie over het aanpassen van het gedrag van een organisatie
gaat over het dynamisch selecteren van een coördinatie mechanisme. Deze
studie is uitgevoerd in een abstracte taak omgeving en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is een empirische studie waarin we een MAS ontwerpen en
bouwen. Dit MAS is in staat om te wisselen tussen een centrale en decentrale
coördinatievorm. Het wisselen tussen deze verschillende coördinatievormen
wordt bepaald door het al dan niet falen van de communicatie infrastruc-
tuur. In een experiment laten we zien hoe een MAS organisatie in staat is
beter te presteren door van een decentrale organisatievorm naar een centrale
organisatievorm over te stappen.

In het tweede deel van deze studie bestuderen we een aantal bestaande
mechanismen om te wisselen van coördinatie mechanisme en we vergelijken
deze mechanismen met de aanpak uit het AgentCoRe raamwerk. Deze verge-
lijking laat zien dat het AgentCoRe raamwerk zodanig generiek is dat elk van
de bestaande mechanismen in termen van AgentCoRe beslissingsprocessen
kunnen worden beschreven.

Het derde en laatste deel van dit proefschrift beschrijft een aantal methoden
en modellen voor het bestuderen van de prestaties van MAS organisaties. We
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introduceren het “Extended Organization Design” (EOD) model. Dit is een
domein onafhankelijk model waarmee we de taak-omgeving van een MAS
organisatie kunnen beschrijven. Ook kan het model worden gebruikt om de
relatie te beschrijven tussen factoren uit de taak-omgeving, de MAS organisatie
en de prestaties van die MAS organisatie. Vervolgens beschrijven we een
methodologie om simulatie omgevingen voor de studie van MAS organisaties
te ontwerpen. We passen deze methodologie toe op het ontwerpen en bouwen
van een simulatieomgeving voor opsporing en redding.

Met behulp van een prototype laten we vervolgens zien hoe het EOD model
gebruikt wordt om een aantal experimenten te ontwerpen voor het bestuderen
van de prestaties van een MAS organisatie. We laten zien hoe door middel van
een iteratieve aanpak een model kan worden geconstrueerd dat de invloed
beschrijft van de taak-omgeving en organisatie factoren op de prestaties van
een MAS organisatie.

We kunnen concluderen dat dit proefschrift heeft geleid tot een aantal
methoden en modellen die ons in staat stellen om agenten te ontwerpen
voor dynamische MAS organisaties en de prestaties van deze organisaties te
evalueren. Als laatste bespreken we de toepasbaarheid van de bevindingen
van dit proefschrift en geven we een aantal mogelijke richtingen voor verder
onderzoek.


