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Dee centrale vraag van dit proefschrift is: Hoe kunnen organisatie-principes gebruikt worden voor 
multi-agentmulti-agent architecturen? Deze vraag wordt beantwoord door een exploratie van mogelijkheden 
omm multi-agent systemen te ontwerpen als artificiële organisaties. Drie onderzoekslijnen worden 
gepresenteerd:: organisatorisch modelleren en coördinatie, interoperabiliteit en agentmodellen. 
Organisatorischh modelleren houdt zich bezig met hoe bronnen zoals mensen of agenten geïden-
tificeerdd en tot elkaar gerelateerd kunnen worden op basis van het "arbeidsverdeling" principe. 
Arbeidsverdelingg is het decomponeren van werk in verschillende duidelijke taken. Coördinatie 
refereertt naar het managen van relaties tussen taken om het werk te volbrengen. De arbeids-
verdelingsmodellen,, verantwoordelijkheden, oftewel de mensen die het werk doen, het clusteren 
vann verantwoordelijkheden in afdelingen en coördinatie tussen afdelingen kan gedefinieerd wor-
denn als "organisatie-structuren". Organisaties zijn complexe entiteiten die gevormd zijn om ver-
schillendee beperkingen van individuele agenturen te overwinnen. Dit kunnen cognitieve, fysieke, 
temporelee en institutionele beperkingen zijn. Een organisatie-structuur moet worden gezien als 
eenn verzameling van netwerken en procedures die mensen, taken en bekwaamheden aan elkaar 
verbindt. . 

Veell  organisaties kunnen gezien worden als informatieverwerkende systemen, omdat veel van 
hunn activiteiten betrekking hebben op het transformeren en transporteren van informatie. Boven-
dienn zijn organisatorische activiteiten zoals het ontvangen van orders, rapporteren en admini-
strerenn informatie-gedreven. Schakels tussen menselijke organisaties en computationele systemen 
zijnn gesuggereerd door Fox, die gedistribueerde systemen beschrijft als verantwoordelijkheden, 
communicatiepadenn en controleregimea die het geheel coördineren. Verder hebben Malone en 
Crowstonn de invloed van de coördinatietheorie in het alloceren van bronnen, managen van onbe-
trouwbaree actoren, taaktoekenning en informatie-management beschreven. 

Coördinatiee is een essentiële activiteit in multi-agent systemen, omdat coördinatie agenten in 
staatt stelt samen te werken en gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Op basis van arbeidsver-
delingenn kunnen agenten een aantal gespecialiseerde taken uitvoeren. Als agenten georganiseerd 
inn een multi-agent systeem samenwerken, dan zijn ze in staat om complexere acties uit te voeren 
dann een individuele agent. Om gedeelde en individuele doelen te verwezenlijken moeten agenten 
echterr op een gecoördineerde wijzen met elkaar interacteren. 

Hoofdstukk 2 presenteert een raamwerk voor het ontwerp van gedistribueerde intelligente syste-
men,, dat gebaseerd is op noties en principes uit de organisatieleer. Noties zoals "taak", "controle", 
"klus",, "operatie", "management", "coördinatie" en "organisatie" zijn in dit raamwerk uitgedrukt. 
Eenn collectie van organisatie-ontwerpactiviteiten wordt gepresenteerd. Deze activiteiten onder-
steunenn een taak-georiënteerde decompositie van het algehele doel van een systeem in klussen. 
Daarnaastt wordt de reïntegratie van klussen op basis van klustoekenning, coördinatiemechanis-
menn en organisatie-structurering ondersteund. 

Omm klussen aan posities (oftewel agenten) toe te kennen, maken we in onze aanpak gebruik 
vann een expliciete scheiding tussen de uitvoering van het werk en de controle hierover. "Opera-
tors""  zijn verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het werk, zoals het transformeren van 
invoerr naar uitvoer. "Managers" zijn verantwoordelijk voor controle over Operators. Om Ope-
ratorss te coördineren, hebben we een selectie van coördinatiemechanismen onderzocht: "Directe 
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Supervisie""  waarbij één individu alle beslissingen over het werk van anderen neemt, "Onderlinge 
Afstemming""  waarbij coördinatie wordt verwezenlijkt door een proces van informele communi-
catiee tussen agenten en "Standaardisatie van Werk, Uitvoering en Vaardigheid". 

Driee bestaande organisatie-structuren zijn aangepast om agenten en taken te coördineren: "Ma-
chinee Bureaucratie", "Professionele Bureaucratie" en "Adhocracie of ad-hocbeleid)". De Machine 
Bureaucratiee is taakgedreven, waarbij de organisatie gezien wordt als een structuur met één doel en 
éénn strategie om het algehele doel te verwezenlijken. De Professionele Bureaucratie is bekwaam-
heidsgedreven,, waarbij de organisatie zelf klussen dynamisch alloceert aan gespecialiseerde agen-
ten.. Een "Adhocracie" is in staat om zijn eigen structuur te reorganiseren, werkstromen te herzien, 
verantwoordelijkhedenn te verschuiven en aan te passen aan veranderende omgevingen. Een on-
derzoekk op het gebied van gedistribueerde supply chain management toont het proces aan van 
taakdecompositiee via organisatie ontwerp naar drie multi-agent architecturen gebaseerd op de drie 
organisatie-structuren. . 

"Interoperabiliteit""  houdt zich bezig met op welke wijze agenten met elkaar kunnen commu-
niceren,, hoe agentcommunicatie gecoördineerd kan worden en hoe semantiek aan agentcommu-
nicatiee toegekend kan worden. Hoofdstuk 4 behandelt "coördinatiemechanismen" in de vorm van 
"Probleemoplosmethoden""  die "Managers" en agent-engineers kunnen assisteren in het redeneren 
overr coördinatie. Agenten die coördinatie nodig hebben kunnen overeenkomen om zich aan één of 
meerderee coördinatiestrategieën te houden. Onder de Probleemoplosmethoden bevindt zich een 
coördinatie-ontologiee die concepten en relaties modelleert voor het beschrijven van het coördi-
natiemodel.. De coördinatiestrategieën zijn gebaseerd op strategieën beschreven door Mintzberg. 

Aann de hand van experimenten met de drie coordinatiestrategieën, hebben we de volgende 
observatiess gemaakt: met Directe Supervisie is de coördinatiekennis, over onder andere strate-
giee en supervisie, geconcentreerd in de Manager, die zorg draagt voor het managen van relaties 
tussenn activiteiten en Operators. Met Standaardisatie van Werk, kunnen we een patroon van een 
decentraall  model zien, waarbij kennis over coördinatie over de Operators gedistribueerd is. De 
Managerr speelt alleen de rol van een strategische planner. Met Onderlinge Afstemming, is er geen 
verdelingg van rollen over Operators en Manager. Als gevolg hiervan laten de samenwerkingspa-
tronenn een "broadcast" model zien, waarbij elke agent probeert te communiceren met alle andere 
beschikbaree agenten. 

Hoofdstukk 5 behandelt het "IBROW project". IBROW staat voor Intelligent BRokering (make-
laardij)) Op het Web en heeft als doel om technologie voor semi-automatische selectie en con-
figuratiee voor nieuwe applicatie te ontwikkelen op basis van bestaande webdiensten. Op basis 
vann de notie van belangenscheiding, zijn gespecialiseerde agenten gedefinieerd die werkzaam 
zijnn in functionele ruimtes binnen een multi-agent architectuur. De agenten in deze architectuur 
werkenn samen door gebruik te maken van gespecialiseerde ontologieën en samenwerkingspatro-
nenn bovenop een interoperabiliteitsstructuur. 

Inn een "conferentie inzendingen" scenario hebben we het probleem van het handmatig classifi-
cerenn van meer dan 600 conferentie inzendingen voor ECAI2002 voor het toekennen aan review-
erss aangepakt. Onze aanpak ondersteunt het automatiseren van dit proces door gebruik te maken 
vann een verzameling van geconfigureerde Probleemoplosmethoden. Dit proces is gerepresenteerd 
doorr een applicatieconfiguratie die is samengesteld door een broker (makelaar), die vertaald is 
doorr een Manager naar een "Multi-Agent Plan". De uitvoering van dit plan laat zien hoe Pro-
bleemoplosmethodenn uit drie verschillende bibliotheken (dat zijn datatransport, document analyse 
enn classificatie) kunnen interacteren. Gebruikmakend van grafische inspectie tools via het "agent-
console",, hebben we delen van de dynamiek, waaronder communicatie en intern agentgedrag, van 
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dee IBROW architectuur geïnspecteerd. 
Hoofdstukk 6 behandelt het probleem hoe semantiek aan agentcommunicatie toegekend kan 

worden.. Onze aanpak baseert zich op "ontologie-gebaseerde communicatie" waarin de betekenis 
enn intentie van de inhoud van berichten gespecificeerd is in "Berichtsinhoudontologieën". Om se-
mantiekk te delen houden agenten zich aan een gedeelde Berichtsinhoudontologje. We presenteren 
eenn "Referentiemodel" voor ontologie-gebaseeide communicatie dat gebaseerd is op de "speech 
act""  (taalhandeling) theorie. Er is een pragmatische aanpak gepresenteerd waarbij rekening is 
gehoudenn met de huidige stand van zaken omtrent agenttechnologie, die het creëren en gebruik 
vann Berichtsinhoudontologieën voor ontologie-gebaseerde communicatie tussen agenten mogelijk 
maakt.. We beschrijven een tool die agent-engineers ondersteunt bij het ontwerpen van Berichtsin-
houdontologieënn en het exporteren hiervan naar Java broncode. Een onderzoek op het gebied van 
juridischee diensten laat conversaties tussen agenten, gebaseerd op een juridisch Berichtsinhoudon-
tologieën,, zien. 

Eenn "Agentmodel" is bedoeld om agent-engineers te ondersteunen bij het maken van con-
ceptuele,, functionele en technische ontwerpbeslissingen over agentontwerpen, waarbij rekening 
wordtt gehouden met typische agent intelligentiecompetenties zoals "autonomie", "interactie", 
"pro-activiteit""  en "reactiviteit". In Hoofdstuk 4, presenteren we het "Vij f Capaciteiten (5C) 
model";; een conceptueel raamwerk gebaseerd op een generalisatie van typische agent intelli-
gentiecompetenties.. Het model definieert vijf modellen voor agent intelligentie: "communicatie 
model",, "competentie model", "zelf model", "planner model" en "omgeving model". Elk van deze 
modellenn speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een software agent. Hoe de modellen 
ingevuldd worden hangt af van het type agent of type applicatie. Het is mogelijk dat een agent 
ontwerpp gebaseerd is op vijf modellen, maar het technische model op een simplificatie daarvan. 
Hett 5C model is een ontwerpleidraad voor de ontwikkeling van een serie van agent prototypes (zie 
Hoofdstukk 5 en 6) en commerciële applicaties. De ontwikkeling van deze applicaties toonde aan 
datt op basis van het belangenscheidingsprincipe zowel de functionele als technische beperkingen 
opp een intuïtieve wijze in één van de vijf dimensies gepositioneerd kan worden. Bovendien kunnen 
verscheidenee "niet-agent" kwesties zoals functionele, technische en politieke restricties geadres-
seerdd worden. Afhankelijk van de applicatie-eisen kan men zich op afzonderlijke capaciteiten 
richten,richten, zonder verdwaald te raken in de complexiteit van het gehele ontwerp. 

Hoofdstukk 7 sluit dit werk af door het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het geven van 
suggestiess voor toekomstig onderzoek. De onderzoeksvragen zijn beantwoord door (1) het uit-
voerenn van een conceptuele analyse van organisatieconcepten en -modellen en coördinatiemecha-
nismenn (2) het leveren van een raamwerk voor agent-interoperatie en (3) het leveren van een 
conceptueell  raamwerk voor analyse en ontwerp van de capaciteiten en functionaliteit van een 
softwaree agent. Toekomstig onderzoek aan het huidige organisatie raamwerk zou zich kunnen 
richtenrichten op het aanbrengen van meer coherentie tussen arbeidsverdelingspatronen en coördinatiepa-
tronen.. Een mogelijke vervolgstap voor het raamwerk voor agent-interoperatie is een studie naar 
agentonderhandelingg in Onderlinge Afstemming. Tenslotte, zou het 5C model uitgebreid kunnen 
wordenn met een bibliotheek van herbruikbare modelcomponenten. 




