
Elektrotehniški vestnik  
Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija 

 
Metodološka razširitev jezika UML za potrebe 
agentov in agentnih sistemov 
 
Aleksander Pivk1, Marjan Krisper2 
1  Institut Jožef Stefan, Odsek za inteligentne sisteme, Jamova 39, 1000 Ljubljana 
2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška c. 25, Ljubljana 
E-pošta: aleksander.pivk@ijs.si, marjan.krisper@fri.uni-lj.si 
 
Povzetek. Razvoj in uporaba (posredna in neposredna) agentov se je v zadnjem času izredno razširila. 
Uporabljajo se na najrazličnejših področjih, najznačilnejša pa so e-poslovanje, e-trgovanje, upravljanje 
odnosov s strankami (CRM), itd. Razvoj zahteva visoko stopnjo opore do obstoječih objektno-
orientiranih tehnologij, poleg tega pa uporabo orodij, ki omogočajo spremljanje in nadziranje vseh 
razvojnih življenjskih ciklov. V članku bomo upoštevali obe zahtevi. S pomočjo množice notacij in 
razširitev jezika UML, bomo podali opise najznačilnejših zahtev za modeliranje agentov in agentnih 
sistemov. Prispevek predstavlja tri-nivojski pristop metodologije AUML za opisovanje protokolov 
interakcije med agenti, na koncu pa so podane še druge uporabne razširitve jezika UML za agentne 
sisteme. 
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Extending UML Methodology for Agents and Agent-
based Systems 
 
 
Extended abstract. Gaining wide acceptance 
for the use of agents in industry requires both 
relating it to the nearest antecedent technology 
(object-oriented software development) and 
using artifacts to support the development 
environment throughout the full system 
lifecycle. We address both of these 
requirements in this paper by describing some 
of the most common requirements for modeling 
agents and agent-based systems—using a set of 
UML idioms and extensions. This paper 
illustrates the approach by presenting a three-
layer AUML representation for agent 
interaction protocols and concludes by 
including other useful agent-based extensions to 
UML. 
 
To leverage the acceptance of existing 
technology, we present agents as an extension 
of active objects, exhibiting both dynamic 
autonomy (the ability to initiate action without 
external invocation) and deterministic 
autonomy (the ability to refuse or modify an 
external request). 
 

Section 2 depicts a comparison among agent-
oriented and object-oriented technology, also 
presented in a Table 1. Section 3 provides 
background information on agent design 
methods in general, on UML, and on the need 
for AUML. Section 4 introduces a layered 
approach to representing agent protocols in 
AUML, shown in Figure 1 and 2. Packages 
(Figure 3) and templates (Figure 4 and 5) 
provide a high-level summary (Section 5); 
sequence diagrams (Figures 6,7 and 8) and 
collaboration diagrams (Figures 9 and 10) 
furnish alternative views of the interactions 
among agents (Section 6); and activity diagrams 
(Figure 11 and 13) and state diagrams (Figure 
12 and 14) detail the internal behavior of 
individual agents in executing protocols 
(Section 7). Section 8 proposes some other 
UML extensions that represent several 
commonly used notions employed by the agent 
community (Figure 15 to Figure 26). 
 
Key words: intelligent agent, UML, interaction 
protocol, AUML, methodology 
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1 Uvod 

Razvoj agentno-orientirane programske opreme 
lahko predstavimo kot novo paradigmo pri 
programskem inženirstvu. Če pa želimo, da 
postane razvoj agentnih sistemov paradigma v 
celotni programski industriji, moramo najprej 
razviti robustne in preprosto uporabne 
metodologije in orodja.  
 
V literaturi obstaja več definicij, kaj termin 
»agent« sploh predstavlja, glede na različne 
pristope, pričakovanja in vizije. Agent, včasih 
imenovan programski agent, oziroma 
inteligentni agent, je avtonomna programska 
entiteta, kjer besedi »inteligentni« in »agent« 
opisujeta karakteristične značilnosti. 
Inteligentni pomeni, da ima entiteta določene 
vedenjske vzorce, ki temeljijo na znanju, termin 
»agent« pa označuje namen entitete.  
Shoham [1] definira termin agent kot 
programsko entiteto, ki neprestano in 
avtonomno deluje v določenem okolju, ki je 
pogosto obdan tudi z drugimi agenti in procesi. 
Zahteva po neprestanem delovanju in 
avtonomnosti izvira iz človekove zahteve, kjer 
naj bo agent zmožen izvajati aktivnosti, ki so 
odvisne od sprememb v aktivnem okolju, brez 
neprestanega človeškega posredovanja. Agent, 
ki deluje preko daljšega časovnega obdobja, se 
mora znati na podlagi svojih izkušenj tudi 
izpopolnjevati. Od agenta lahko pričakujemo 
celo to,  da si bo okolje delil z drugimi agenti, 
da bo z njimi komuniciral in sodeloval, v 
skrajnem primeru pa se tudi gibal med 
različnimi okolji. 
 
Primeri inteligentnih agentov so naslednji: 
• animirana sponka v orodju Microsoft Office 
• računalniški virusi (uničevalni agent) 
• umetni igralci v računalniških igrah in 

simulacijah (npr. Quake) 
• trgovalni in pogajalni agenti (npr. EBay, 

Jango, T@T, Kasbah, ...) 

• spletni pajki (zbirajo podatke, iz katerih 
gradijo indekse za iskalnike, npr.Google, 
Najdi.si, .. .) 

 
Tipična shema razvrstitve agentov temelji na 
načinu delovanja, kjer ločimo šibko in stroga 
notacijo [2]. Pri šibki notaciji delovanja imajo 
agenti svojo voljo (avtonomnost), zmožni so 
medsebojnega sodelovanja (sposobnost 
druženja), znajo se odzvati na spodbudo 
(sposobnost reagiranja) in lahko prevzamejo 
pobudo (sposobnost vodenja). Pri strogi notaciji 
delovanja se ohranijo vse lastnosti šibke 
notacije, poleg tega pa se znajo agenti gibati 
(mobilnost), imajo lastnost zaupljivosti 
(verodostojnost), znajo opraviti nalogo, ki jim 
je zadana (dobrohotnost) in nazadnje poskusijo 
svoje cilje izvesti čimbolj optimalno 
(racionalnost). V našem primeru bomo 
predstavili agente z vidika mehke notacije 
delovanja.  
 
Uspešno širjenje agentov in agentnih sistemov 
zahteva metode, ki zmanjšujejo pripadajoča 
tveganja novih tehnologij. Obstajata dva načina, 
kako zmanjšati možnost tveganja pri 
potencialnih uporabnikih: 
• novo tehnologijo predstavimo kot razširitev 

in oplemenitev znanih, uporabnih metod 
• zagotovimo nova orodja, ki  bodo podpirala 

tehnologijo in se bodo uporabljala pri 
razvoju  

 
UML postaja standardni jezik za modeliranje 
pri objektnem razvoju programske opreme. 
Naša vizija je, da agenti predstavljajo naslednji 
korak objektov, kar je vodilo pri iskanju 
razširitev jezika UML in notacij znotraj UML, v 
procesu prilagajanja značilnim zahtevam 
agentov. Rezultat naj bi bil predlog AUML 
(Agent-UML). 
 
Trenutna verzija UML (v1.3) ne zadošča 
popolnoma za modeliranje agentov in agentnih 
sistemov, kar pomeni, da ni formalizma, ki bi 
ustrezno specificiral razvoj agentnih sistemov. 
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Tehnika specifikacije mora podpirati celoten 
razvojni proces – od planiranja, preko analize, 
načrtovanja in končno do izvedbe in 
vzdrževanja.  
 
Poglavje 2 opisuje primerjavo med 
tehnologijama agentov in objektov. V poglavju 
3 si lahko ogledamo opis že obstoječih 
metodologij za razvoj agentnih sistemov. 
Predstavljene so splošne metode razvoja 
agentov, naslanjanje razvoja na UML in potrebe 
po AUML. Poglavje 4 predstavlja slojni pristop 
k predstavitvi protokolov agentov v AUML. 
Šablone in paketi določajo visoko-nivojske 
povzetke (poglavje 5), diagrami zaporedja in 
sodelovanja nudijo alternativne poglede na 
interakcije med agenti (poglavje 6) in nazadnje 
nam diagrami stanj in aktivnosti razlagajo 
notranje vedenje individualnih agentov pri 
protokolih izvrševanja (poglavje 7). V poglavju 
8 so nakazane še druge razširitve metodologije, 
ki predstavljajo splošno uporabne notacije v 
agentnih združbah. Na koncu je še zaključek, ki 
podaja vizijo razvoja agentnih sistemov z 
razširjeno metodologijo jezika UML. 
 

2 Agentno-orietiran programski 
inženiring 

Glavni namen tega pristopa je ustvariti nove 
metodologije in orodja za poceni razvoj in 
vzdrževanje agentnih sistemov. Ti sistemi naj bi 
bili prilagodljivi, skalabilni, visoko-kvalitetni in 
preprosti za uporabo. Z drugimi besedami, to 
pomeni podobno kot pri ostalih vejah 
programskega inženirstva, npr. objektno 
orientiranega (OO).  
 
2.1 Agent proti Objektu 
Agentno-orientirano programiranje (AOP) 
lahko razumemo kot podaljšek objektno-
orientiranega programiranja (OOP), ki pa je 
naslednik strukturiranega programiranja. Pri 
OOP je objekt glavna entiteta. Vsak objekt 
znotraj sistema je povezan s posebnim 

razredom, ki določa njegove osnovne lastnosti. 
Objekt predstavlja logično kombinacijo 
podatkovnih struktur in pripadajočih metod 
(funkcij). Uspešno se jih uporablja kot pasivne 
entitete (npr. hiša) v realnem svetu, tako da 
lahko agente obravnavamo kot možne 
naslednike objektov, ker lahko ti izboljšajo 
abstrakcijo aktivnih entitet. Agenti so podobni 
objektom, vendar prvi podpirajo tudi strukture 
za predstavljanje mentalnih komponent (npr. 
mišljenje, obveza). Poleg tega pa agenti 
podpirajo višje-nivojsko stopnjo interakcije s 
pomočjo agentnih komunikacijskih jezikov 
(ACL – Agent-Communication Language). 
Interakcija med agenti temelji na teoriji govora 
v nasprotju z ad-hoc sporočili, ki potujejo med 
objekti. Primeri agentnih komunikacijskih 
jezikov so: FIPA, ACL in KQML. 
 
Osnovni opisni element pri OOP je razred. 
Definicija razreda opredeli razredne 
spremenljivke objekta in metode, ki jih objekt 
pozna. Razrede lahko povežemo med seboj na 
več načinov: novi razred deduje iz nekega 
razreda, tako da je novi razširitev obstoječega; 
primerka dveh razredov sodelujeta med seboj, 
tako da si pošiljata sporočila; in nazadnje so 
razredi lahko povezani glede na strukturno 
povezavo, tako da en primerek vsebuje 
primerek drugega razreda. 
 
Opisani koncept se prilega AOP tako, da 
zamenjamo razred z vlogo, spremenljivko stanja 
z znanjem/mišljenjem in metodo s sporočilom. 
Torej, definicija vloge opisuje zmogljivosti 
agenta, podatke, ki so potrebni za pridobivanje 
želenih rezultatov in zahteve, ki prožijo 
določene servise. Poleg teh temeljnih relacij, 
obstaja še vrsta konceptualnih podobnosti med 
OO in AO, med katerimi določimo preslikave. 
Povzetek teh lahko poiščemo v preglednici 1. 
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 OOP AOP 

Strukturni elementi 
 abstraktni razred splošna vloga 
 razred domena specifične vloge 
 razredne spremenljivke znanje, mišljenje 
 metode sporočilo 
Relacije 
 sodelovanje (uporablja) pogajanje 
 kompozicija (ima) holonični agenti 
 dedovanje (je) mnogoterost vloge 
 opredelitev domena specifične vloge + 

individualno znanje 
 polimorfizem posredovanje servisov 

Preglednica 1: Preslikava iz OOP v AOP 
Table 1. Mapping OOP to AOP 

 

3 Pregled obstoječih metodologij 
za razvoj agentov 

3.1 Visoko- nivojske metodologije  
V tem odseku sta predstavljeni metodologiji, ki 
opisujeta iterativni pristop in pristop od zgoraj-
navzdol pri modeliranju in razvoju agentnih 
sistemov. 
 
3.1.1 Metodologija Gaia 
Wooldridge, Jennings in Kinny [4] so 
predstavili metodologijo Gaia, namenjeno OO 
analizi in načrtovanju. Gaia je splošna 
metodologija, ki podpira mikro nivo (struktura 
agentov) in makro nivo (struktura organizacije 
in družbe) pri razvoju agentov. Motivacija pri 
tej metodologija je bila, da obstoječe 
metodologije niso uspele predstaviti avtonomne 
in problemske narave agentov. Kljub vsemu 
tudi njim ni uspelo modelirati različnih načinov 
vzpostavljanja interakcije in organiziranja med 
agenti. 
 
Prvi korak v procesu analize je poiskati vloge v 
sistemu, drugi pa modelirati interakcije med 
njimi. Vlogo sestavljajo 4 atributi: odgovornosti 
(varnostne zahteve), dovoljenja (vrste 
informacij, katere vloge dostopajo), aktivnosti 
(naloge, ki jih vloga opravlja brez interakcije z 
drugimi vlogami) in protokoli (različni vzorci 
interakcije).  

 
Prvi korak v procesu načrtovanja je preslikava 
vlog v tipe agentov, nato pa je potrebno 
ustvariti pravo število primerkov agentov za 
vsak tip. Pri drugem koraku je treba ugotoviti 
model servisov, ki so potrebni za izpolnitev 
vloge v enem ali več agentih. V zadnjem 
koraku kreiramo model poznanstev, ki je 
potreben za predstavitev komunikacije med 
agenti. 
 
Metodologija nima takšne vrednosti pri odprtih 
in nenapovedljivih domenah spletnih aplikacij, 
zaradi že zgoraj omenjenih omejitev. Vsekakor 
pa je to primeren pristop pri razvoju agentnih 
sistemov v zaprtih domenah. 
 
3.1.2 Metodologija večagentnega 
sistemskega inženirstva 
Wood in DeLoach [5] sta predstavila 
metodologijo MaSE (Multiagent Systems 
Engineering). MaSE je podobna metodologiji 
Gaia glede na splošnost in podporo 
uporabniških področij, vendar se bolje obnese 
pri avtomatskem generiranju kode. Motivacija 
pri MaSE je pomanjkanje prepričljivih 
metodologij in industrijskih orodij za razvoj 
agentnih sistemov. Cilj pri tej metodologiji je 
vodenje načrtovalca od začetne faza 
načrtovanja do implementacije sistema. 
Omejitve so podobne omejitvam pri Gaia-i, kjer 
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MaSE zahteva, da je interakcija med agenti 
izomorfna (eden do enega). 
 
Metodologija MaSE je razdeljena v 7 faz 
logičnega cevovoda: 
1) zajemanje ciljev: začetna specifikacija 

sistema se pretvori v strukturirano 
hierarhijo sistemskih ciljev glede na stopnjo 
pomembnosti ciljev. 

2) uporaba primerov: glede na začetno 
specifikacijo se kreirajo diagrami uporabe 
primerov in zaporedja. Prvi prikazujejo 
logične interaktivne poti med vlogami, 
drugi pa določajo najmanjše število 
sporočil, ki morajo prepotovati vloge po 
sistemu. 

3) prečiščevanje vlog: kreirajo se vloge, ki so 
zadolžene za cilje definirane v fazi ena. V 
splošnem je vsak cilj predstavljen z eno 
vlogo, lahko pa se množica podobnih ciljev 
preslika v eno vlogo. Skupaj z vlogami se 
kreira tudi množica nalog, ki opisujejo, 
kako priti do cilja, odvisnega od vloge. 
Naloge so definirane kot diagrami stanj. 

4) kreiranje agentnih razredov: vloge se s 
pomočjo razrednih diagramov preslikajo v 
agentne razrede. Razlika med razredoma je 
v semantiki relacij, ki je pri prvem visoko-
nivojska. 

5) konstruiranje pogovora: definira se 
koordinacijski protokol v obliki diagramov 
stanj, ki opredeljujejo pogovorna stanja 
interaktivnih agentov. 

6) sestavljanje agentnih razredov: kreira se 
interna funkcionalnost agentnih razredov, ki 
temelji na različnih tipih arhitekture 
agentov.  

7) modeliranje sistema: kreirajo se primerki 
agentov, ki temeljijo na agentnih razredih. 
Rezultat je predstavljen kot diagram razvoja 
in dobave. 

 
Vizija metodologije MaSE je popolna 
avtomatizacija pri generiranju kode na osnovi 
diagrama razvoja in dobave. 
 

3.2 Metodologije UML 

3.2.1 UML  
V sedemdesetih letih je bilo strukturirano 
programiranje dominantni pristop pri razvoju 
programske opreme. V koraku z njim so se 
razvijale tehnike, ki olajšujejo in formalizirajo 
razvojni proces celotnega življenjskega cikla: 
od planiranja, analize, načrtovanja, do izvedbe, 
uvajanja in vzdrževanja. V osemdesetih letih se 
je pojavil objektno-orientiran (OO) pristop, ki 
je prinesel nove koncepte, kot so enkapsulacija, 
dedovanje, sporočila in polimorfizem. Na 
prelomu zadnjega desetletja, se je pojavila cela 
vrsta pristopov za OO modeliranje. Z namenom 
poenotenja in ovrednotenja različnih pristopov, 
je 29. junija 1995 znotraj OMG (Object 
Managment Group) nastala skupina ADTF 
(Analysis and Design Task Force). Člani OMG 
so novembra 1997 sprejeli de jure standard 
imenovan UML (Unified Modelling Language). 
 
Jezik UML združuje in formalizira metode 
različnih pristopov OO razvoja. Podpira 
naslednje vrste modelov: 
• statični modeli: tako kot razredni in paketni 

diagrami opisujejo statično semantiko 
sporočil in podatkov. V procesu razvoju, se 
razredni diagrami uporabljajo za dva različna 
namena. Prvič, problemsko domeno lahko 
modelirajo shematično. Ker so po naravi 
shematični, jih lahko predstavimo strankam. 
Drugič, modelirajo lahko implementacijo 
razredov in tako vodijo razvijalce. Na 
splošnem nivoju nam termin »razred« 
predstavlja enkapsulacijsko enoto. 
Konceptualni nivo modelira tipe in njihove 
povezave, nivo implementacije pa razrede 
implementacij. V splošnem lahko na oba 
gledamo kot na razreda, njihova uporaba, v 
smislu konceptov in notacij, pa je pomembna 
zaradi namena in semantike. Diagrami 
paketov združujejo razrede v konceptualne 
pakete za predstavitev in ocenjevanje. 
Fizična spajanja razredov imenujemo 
komponente, ki spadajo v družino modelov 
implementacije – spodaj. 
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• dinamični modeli: vključuje diagrame 
interakcij (npr. diagram zaporedja in 
diagram sodelovanja), diagrame prehajanja 
stanj in diagrame aktivnosti. 

• uporaba primerov: specifikacija aktivnosti, 
ki jih lahko izvedeta sistema ali razred pri 
interakciji z zunanjimi igralci. 

• modeli implementacije: tako kot model 
komponent in diagrami razvoja in dobave 
opisujejo distribucijo komponent na 
različnih platformah. 

• jezik OCL (Object Constraint Language): 
preprost, formalen jezik, namenjen 
dopolnjevanju semantike znotraj 
specifikacije UML. Omogoča oblikovanje 
omejitev modelov (vloge v asociacijah, 
števnost povezav, pred- in po-pogoji, ipd.). 

 
V ta namen, predlagamo razširitve naslednjih 
UML entitet pri razvoju agentnih sistemov: 
paketov, šablon, diagramov zaporedja, 
diagramov sodelovanja, diagramov aktivnosti, 
razrednih diagramov, diagramov razvoja in 
dobave in diagramov prehajanja stanj. 
Semantika UML modela je predstavljena kot 
metamodel (največkrat razredni diagram, ki 
opisuje notacijo in natančno definira pomen 
posameznih gradnikov), čigar struktura je tako 
definirana tudi s sintakso OCL.  
 
3.2.2 Predstavitev metodoloških 
razširitev jezika UML drugih avtorjev 
V tem podpoglavju bomo predstavili tri 
poznane metodologije, ki predstavljajo 
razširitev jezika UML za potrebe agentnih 
sistemov. 
 
Yim in drugi [6], predlagajo središčno 
arhitekturno metodo za agentne sisteme. 
Metoda temelji na standardni razširitvi jezika 
UML z uporabo jezika OCL, podpira pa 
transformacijo agentno-orientiranih problemov 
modeliranja v objektno-orientirane probleme. V 
tem procesu se relacije med agenti 
preoblikujejo v vzorce načrtov, ki se 
uporabljajo kot relacije med razredi objektov. 

To je v nasprotju z bolj splošnim tipom relacij 
med objekti, kot je npr. dedovanje. Rezultat te 
metode je, da lahko načrtovalci in izdelovalci 
poleg znanja in izkušenj iz objektno-
orientiranega razvoja, uporabljajo tudi 
obstoječa orodja za UML. 
 
Odell, Parunak in Bauer [7], predlagajo tri-
nivojsko predstavitev protokolov za interakcijo 
med agenti (AIP – Agent Interaction Protocols). 
Protokoli AIP so definirani kot šablone, ki 
predstavljajo tako komunikacijo (sporočila) 
med agenti kot tudi pripadajoče omejitve o 
vsebini teh sporočil. V nasprotju s prejšnjo 
metodologijo (Yim in drugi), ta pristop zahteva 
spremembe tako vizualnega jezika kot 
semantike UML. Predstavitev zahteva 
spremembe naslednjih entitet: paketi, šablone, 
diagrami zaporedja, diagrami sodelovanja, 
diagrami aktivnosti, razredni diagrami in 
diagrami prehajanja stanj. Na prvem nivoju, je 
komunikacijski protokol (npr. tip interakcije) 
predstavljen na ponovno uporabljivi način s 
pomočjo paketov in šablon. Drugi nivo 
predstavlja interakcijo (kateri tipi agentov se 
lahko pogovarjajo med seboj) med agenti s 
pomočjo diagramov zaporedja, diagramov 
sodelovanja, diagramov aktivnosti in diagramov 
prehajanja stanj. Tretji nivo, ki predstavlja 
interno delovanje agentov (zakaj in kako agenti 
delujejo), je predstavljen z diagrami aktivnosti 
in diagrami prehajanja stanj. 
 
Bergenti in Poggi [8], predstavljata aplikacijo s 
štirimi agentno-orientiranimi UML diagrami na 
najvišjem nivoju abstrakcije, imenovano nivo 
agenta. V pogledu, da ni potrebnih nobenih 
sprememb standarda UML, je pristop podoben 
pristopu Yima in drugih. Najprej imamo 
diagram ontologij, ki se uporablja za 
modeliranje sveta kot relacij med entitetami, s 
pomočjo statičnega razrednega diagrama. Drugi 
je diagram arhitekture, ki se uporablja za 
modeliranje konfiguracije agentnega sistema, s 
pomočjo diagrama razvoja in dobave. Tretji je 
diagram protokola, ki se uporablja za 
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predstavitev jezika interakcije in temelji na 
diagramu sodelovanja. Ta diagram sovpada z 
Odellovim (in drugi) prvim nivojem 
(komunikacijski protokol). Četrti pa je diagram 
vloge, ki temelji na razrednem diagramu in se 
uporablja za predstavitev funkcionalnosti 
posameznih vlog agentov.  
 
3.2.3 AUML – Agentni UML 
Trenutni razvoj jezika UML ne zadostuje za 
modeliranje agentnih sistemov, zato se pojavlja 
potreba po razširitvi standarda. Predlog za 
specifikacijo celotnega življenjskega cikla 
razvoja takega sistema je preobsežna naloga za 
ta članek, zato bomo tu predstavili le 
podmnožico agentno-orientiranih razširitev 
standarda UML (AUML) za specifikacijo 
protokolov za interakcijo med agenti (AIP – 
Agent Interaction Protocols) in drugih splošno 
uporabljenih agentnih konceptov. 
 
Protokole za interakcijo smo izbrali zato, ker se 
pogosto uporabljajo in so dovolj zapleteni, da 
nam prikažejo netrivialno uporabo AUML. 
Specifikacija AIP predstavlja primer ali 
analogijo, ki jo lahko uporabimo pri reševanju 
problemov analize in načrtovanja. Tehnika bo 
predstavljena s formalno in intuitivno 
semantiko ter grafično notacijo. Semantika 
dovoljuje natančno definicijo, ki jo lahko 
uporabimo tudi pri procesu programskega 
inženirstva. Grafična notacija predstavlja jezik 
za komunikacijo. 
 
Podajmo sedaj še definicijo: 
Protokoli za interakcij med agenti (AIP) 
opisujejo komunikacijski vzorec kot dovoljeno 
zaporedje sporočil med agenti in omejitve glede 
vsebine teh sporočil. 
 
Agentni UML (AUML) združuje naraščajoče 
zanimanje za metodologije razvoja agentnih 
sistemov z naraščajočim sprejemanjem jezika 
UML za modeliranje objektno-orientiranih 
sistemov.  

4 Plastni pristop do protokolov 

Slika 1 upodablja omrežni protokol, 
predstavljen kot diagram zaporedja. Agent 
Pobudnik pošlje do Udeleženca klic za predlog. 
Agent Udeleženec se lahko odloči za odgovor 
Pobudniku, vendar najkasneje do skrajnega 
roka. Pri odgovoru ima Udeleženec 3 možnosti: 
zavrne klic, predloži predlog ali sporoči, da ne 
razume prejetega klica (simbol romb označuje 
odločitev, kjer se lahko pojavi 0 ali več 
odposlanih sporočil; 'x' znotraj romba označuje 
XOR odločitev). Če Pobudnik sprejme predlog, 
lahko tega ali sprejme ali zavrne. Če 
Udeleženec dobi od Pobudnika potrditev za 
sprejem predloga, tedaj Pobudnika obvesti o 
izvajanju predloga. Pobudnik lahko v vsakem 
trenutku prekliče izvajanje predloga (usmerjena 
puščica označuje ne-gnezdena, asinhrona 
sporočila). 

 
Slika 1. Splošen protokol za interakcijo (AIP) 
izražen kot vzorčni paket 
Figure 1. A generic AIP expressed as a template 
package 
 
Slika predstavlja tudi 2 koncepta, ki ju vidimo 
na vrhu diagrama. Prvič, celoten protokol 
obravnavamo kot entiteto s svojimi pravicami. 
Jeziček na mapi (zgoraj levo) označuje protokol 
kot paket – shematična združitev interakcijskih 
sekvenc. Drugič, paketni protokol lahko 
obravnavamo kot šablono, ki jo je možno 
prirediti za domene analognih problemov. 
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Črtkast okvir v desnem zgornjem kotu 
predstavlja ta vzorec kot vzorčno specifikacijo, 
ki identificira proste entitete znotraj vzorca. 
 
Originalen diagram zaporedja na sliki 1 
predstavlja osnovno specifikacijo omrežnega 
protokola. Večkrat pa nas zanimajo še 
podrobnosti. V našem primeru, Pobudnik 
zahteva od Udeleženca predlog. V zgornjem 
diagramu ne vidimo, katero metodo je uporabil 
Pobudnik za izdajo zahteve, niti katero metodo 
je uporabil Udeleženec za odgovor. Vendarle 
nas takšne podrobnosti zanimajo pri razvoju 
specifikacij za agentne sisteme. 

 
Slika 2. Podroben opis protokolov za interakcijo 
(npr. nivojski ali gnezden) s pomočjo kombinacije 
diagramov 
Figure 2. Interaction protocols can be specified in 
more detail (i.e., leveled or nested) using a 
combination of diagrams 
 
Slika 2 prikazuje, kako lahko podrobneje, s 
pomočjo nivojev, predstavimo proces 
interakcije. Na primer, proces, ki je ustvaril 
komunikacijsko dejanje 1 (KD-1), bi bil lahko 
dovolj zapleten, da bi njegovo procesiranje 
predstavili z diagramom aktivnosti. Agent, ki 
prejme KD-1, pokliče proces, ki pripravi 
odgovor. V tem primeru je proces opisan z 
diagramom zaporedja, podprocese pa bi lahko 
opisali z diagramom interakcije, diagramom 
aktivnosti ali diagramom prehajanja stanj. 
 
Končno, razbijanje na nivoje se lahko 
nadaljujejo tako globoko, dokler problema ne 
opišemo zadostno za razvoj kode. Slika 2 

prikazuje gnezdena protokola za interakcijo. 
Vsak nivo lahko predstavlja aktivnosti med 
agenti ali znotraj enega agenta.  
 
Če povzamemo, predstavljena primera nam 
ilustrirata nekaj značilnosti našega pristopa: 

• protokol kot celota je entiteta. Zgornji 
nivo je podrobneje predstavljen v 
poglavju 5. 

• diagram zaporedja opisuje transakcije 
med agenti, potrebne za implementacijo 
protokola. Nadaljnji opis lahko poiščemo 
v poglavju 6. 

 
Kot dodatek k transakcijam med agenti pa 
popolna specifikacija protokola zahteva 
opredelitev aktivnosti med agenti, ki je podprta 
z diagrami aktivnosti in diagrami prehajanja 
stanj. Opis najdemo v poglavju 7. 
 

5 Nivo 1: predstavitev celotnega 
protokola 

Vzorci so ideje, ki so uporabni v določenih 
okoliščinah. Predstavljajo nam analogije, ki jih 
lahko uporabimo kot rešitve problemov pri 
sistemski analizi in načrtovanju. Protokoli AIP 
nam zagotavljajo ponovljive rešitve, ki jih 
lahko uporabimo na različnih primerih 
sporočanja med agenti. Poznamo 2 tehniki 
UML, ki najbolje izražata ponovno 
uporabljivost: paketi in šablone. 
 
5.1 Paketi  
Protokoli za interakcijo so vzorci, ki jih lahko 
obravnavamo kot ponovno uporabljive zlepke 
procesiranja. Jezik UML opisuje 2 načina za 
združevanje OO struktur in odnosov. To so 
paketi in komponente. Komponente so fizični 
skupek, ki tvori razrede z namenom 
implementacije. Paketi združujejo, z namenom 
modeliranja, elemente v konceptualne celote. 
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Slika 3. Uporaba paketov za gnezdenje protokolov 
Figure 3. Using packages to express nested protocols 
 
Slika 3 nam opisuje dva paketa. Nakupovalni 
paket izraža preprost protokol med 
Posrednikom in Prodajalcem. Posrednik pošlje 
Prodajalcu klic za predlog, na katerega mu 
slednji odgovori. Pri določenih izdelkih se 
lahko Prodajalec obrne neposredno na 
Veletrgovca. Povratne informacije Prodajalcu 
omogočajo izdajanje najprimernejših 
predlogov. Vse to bi lahko združili v en sam 
paket, vendar mnogo poslovnih entitet ne 
potrebuje dodatnega protokola, ki vključuje 
Veletrgovca. S tem namenom smo definirali 
dva paketa: enega za Nakupovanje in drugega 
za Dobavo. Torej, če določen scenarij zahteva 
vključitev Veletrgovca, ga lahko gnezdimo kot 
ločen in neodvisen paket, če pa ga ne 
potrebujemo, tedaj je paket varčnejši. 
 

5.2 Šablone  
Slika 1 predstavlja splošen odnos, ki lahko 
predstavlja rešitev v domenah analognih 
problemov. Na sliki 3 je uporabljen enak odnos 
dostave, kot je definiran v paketu Dobave. Da 
bi dobili pravi vzorec, namesto samo ponovno 
uporabljive komponente, moramo podpreti 
paketno prilagajanje. Slika 4 uporablja izbran 
scenarij za FIPA omrežni protokol med kupci in 
prodajalci. Tu lahko opazimo, da smo zamenjali 
vlogi Pobudnika in Uporabnika z Kupcem in 
Prodajalcem, ter klic-za-predlog z klic-za-
predlog (prodajalec).V tem scenariju lahko 
vidimo tudi dve obliki zavrnitve prodajalca. 

Nazadnje, dejanski skrajni rok je omogočen za 
odgovor prodajalca. 

 
Slika 4.Prirejanje izbranega scenarija s kupci in 
prodajalci šabloni iz slike 1 
Figure 4. Applying the template in Fig. 1 to a 
particular scenario involving buyers and sellers 

 
Slika 5. Izdelava novega paketa na osnovi šablone iz 
slike 1; slika 4 je končni model 
Figure 5. Producing a new package using the Fig. 1 
template; Fig. 4 is the resulting model 
 
V žargonu jezika UML, nam paket AIP služi 
kot šablona. Šablona je parametriziran modelni 
element, čigar parametri so vezani na čas (npr. 
kadar je ustvarjen nov prirejen model). Na sliki 
1 nam črtkan okvir v desnem zgornjem kotu 
označuje, da je paket šablona. Nevezani 
parametri v okvirju so razdeljeni s 
horizontalnimi črtami na tri kategorije: 
parametri vloge, omejitve in komunikacijska 
dejanja. Slika 5 ilustrira, kako proizvedemo nov 
paket (sliki 4), z uporabo definicije šablone 
(sliki 1). Wooldridge in drugi [4] predstavljajo 
podobno obliko definicije z njihovo definicijo 
protokola. V nasprotju z njihovo predstavitvijo 



10          Pivk, Krisper 

notacije, se naš grafičen pristop bolj približa 
jeziku UML, izražanje semantike pa ostaja na 
istem nivoju. 
 

6 Nivo 2: Predstavitev interakcije 
med agenti 

Dinamični modeli jezika UML so uporabni za 
izražanje interakcij med agenti. Diagrami 
interakcij zajemajo strukturne vzorce interakcij 
med objekti. Diagrami zaporedja so le en član 
te družine; diagrami sodelovanja pa drugi, 
čeprav oba diagrama vsebujeta iste informacije. 
Grafičen načrt prvega poudarja kronološko 
zaporedje komunikacij, medtem ko pri drugem 
poudarja zveze med agenti. Diagrami aktivnosti 
in diagrami prehajanja stanj lovijo tok 
dogajanja v navezi agentov. 
 

6.1 Diagrami zaporedja 
Kratko predstavitev diagramov zaporedja na 
primeru slike 1 smo podali zgoraj. Bolj 
natančen opis, si lahko ogledate v Rumbaugh 
[10] in Booch [11]. V tem sklopu si bomo 
ogledali možne širitve jezika UML, ki jih lahko 
uporabimo pri modeliranju protokolov 
interakcije med agenti. 
 
Slika 6 opisuje osnovne elemente za 
komunikacijo med agenti. Pravokotnik lahko 
izraža posamezne agente ali množice (npr. 
vloge ali razrede) agentov. Npr., posameznega 
agenta lahko označimo kot Janez/Stranka. 
Tukaj nam Janez predstavlja primer agenta, ki 
igra vlogo stranke. Janez bi lahko igral tudi 
druge vloge (Dobavitelj, Uslužbenec, ipd.). Če 
želimo označiti, da je Janez tudi Oseba 
(neodvisno od njegove vloge), moramo zapisati 
Janez:Oseba. Osnovni format za označevanje 
škatel je ime-agenta/vloga:razred. Torej, lahko 
bi izrazili obe možni situaciji za Janeza, ki sta 
Janez/Stranka:Oseba in 
Janez/Uslužbenec:Oseba. 
 

 
Slika 6. Osnovni format za komunikacijo med agenti 
Figure 6. Basic format for agent communication 
 
Pravokotnik lahko označuje tudi splošno 
množico agentov, ki igrajo določeno vlogo. V 
našem primeru bi se pojavili le besedi Kupec in 
Dobavitelj. Če želimo specificirati, da neko 
vlogo odigra določen razred agenta, moramo 
pripeti še ime razreda (npr.Dobavitelj:Oseba). 
Drugače povedano, sintakso ime-
agenta/vloga:razred lahko uporabimo brez 
navedbe imena. 
 
Sintaksa ime-agenta/vloga:razred je že del 
jezika UML (UML sintaksa zahteva ime-
objekta in ne ime-agenta). Slika 6 prikazuje 
razširitev, kjer usmerjena črta ni več OO 
sporočilo, ampak komunikacijsko dejanje (KD) 
med agenti. 

 
Slika 7. Nekatere priporočene razširitve, ki 
podpirajo vzporedne niti interakcije 
Figure 7. Some recommended extensions that 
support concurrent threads of interaction 
 
Naslednja razširitev jezika UML je podpora 
vzporednih niti interakcije. Vzporedno nitenje 
ni prepovedano pri OO, vendar se ne uporablja 
preveč pogosto. Slika 7 opisuje tri načine 
izražanja večnitnosti: a) označuje, da so vse niti 
od KD-1 do KD-n poslane vzporedno (logična 
operacija AND); b) vključuje še odločitveni 
romb, ki odloča, katera izmed KD (med 0 in n) 
se bo poslala. Če se jih pošlje več kot ena, tedaj 
je komunikacija vzporedna. Romb torej 
predstavlja logično operacijo OR; c) označuje 
logično operacijo XOR, kar pomeni, da bo 
napredovala le ena izmed KD. 
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Slika 8. Različne tehnike izražanja vzporednih 
komunikacij z agentom, ki igra več vlog ali se 
odziva na različne komunikacijske dejanja (KD) 
Figure 8. Multiple techniques to express concurrent 
communication with an agent playing multiple roles 
or responding to different communication acts (CAs) 
 
Slika 8 ilustrira način uporabe vzporednih niti 
interakcije s slike 7. Slika 8, primera (a) in (b) 
prikazujeta dva načina izražanja vzporednih niti 
poslanih od agenta-1 do agenta-2. Vertikalni ali 
aktivacijski stolpci označujejo, da zna agent, na 
sprejemni strani, vzporedno procesirati različne 
komunikacijske niti. Slika 8(a) odraža 
vzporedne aktivacijske stolpce, slika 8(b) pa 
stolpce, ki so nanizani eden na drugega. 
Oglejmo si nekaj pojasnil v zvezi s tem: 
• semantični pomen je ekvivalenten; izbira 

temelji na preprostosti in jasnosti izgleda 
• vsak aktivacijski stolpec lahko označuje, da 

agent uporablja drugačno vlogo ali da samo 
uporablja drugačno nit pri komunikacijskem 
dejanju. Če agent uporablja drugačno vlogo, 
se lahko aktivacijski stolpec primerno 
tolmači. V primeru slike 8(a) in (b), agent 
operira z n-komunikacijskimi dejanji in s 
procesom Vloga-1. 

• primeri iz slike 8 prikazujejo, da en agent 
lahko vzporedno procesira več KD. 
Zavedamo se, da se vzporedni KD lahko 
pošiljajo različnim agentom (npr. KD-1 d 
agenta-1, KD-2 do agenta-2, ipd.). Takšen 
protokol jezik UML že podpira; notacija s 
slike 7 pa je predlog razširitve. 

 

6.2 Diagrami sodelovanja 
Slika 9 nam prikazuje primer diagrama 
sodelovanja, ki opisuje vzorec interakcije med 
agenti. Glavna razlika med diagramom 
sodelovanja in diagramom zaporedja je, da pri 
prvem agentu (pravokotnike) lahko postavimo 
kamorkoli, medtem ko so pri drugem 
postavljeni v horizontalno vrsto vrha diagrama. 
Zaporedje interakcij je na diagramu sodelovanja 
oštevilčeno, medtem ko se diagram interakcije 
bere v smeri od zgoraj navzdol. Če sta si dva 
diagrama interakcije zelo podobna, zakaj sploh 
imeti oba? Odgovor je odvisen od preprostosti 
in razumljivosti predstavitve. V odvisnosti od 
osebe in protokola interakcije, ki ga opisujemo, 
lahko eden izmed diagramov predstavlja 
preprostejšo in razumljivejšo predstavitev. 
Diagrama sta semantično ekvivalentna in si 
grafično podobna. Npr. slika 10 predstavlja isti 
osnoven pomen kot slika 8, ki predstavlja 
diagram zaporedja. Izkušnje so pokazale, da se 
pri modeliranju agentnih sistemov uporabljata 
oba pristopa.  
 
Dooleyevi grafi [12] so izomorfni diagramom 
sodelovanja. Največja razlika je, da agent lahko 
nastopi v več vozliščih (imenovanih »osebki«) 
Dooleyevega grafa. Intuicija pri terminologiji 
označuje, da je »osebek« določen agent, ki igra 
določeno vlogo. Vloga pa je abstrakcija preko 
vrste osebkov s podobnimi vzorci interakcije. 
Inverzno, vsako vozlišče predstavlja agenta z 
določeno vlogo, kjer je »vloga« definirana 
precej natančno. Z našo notacijo za agenta, ki 
igra vlogo in ima natanko dovolj definicij vlog, 
lahko konstruiramo diagram sodelovanja, ki 
ima enako semantiko kot Dooleyev graf. 
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Slika 9. Primer diagrama sodelovanja, ki opisuje interakcijo med agenti z več vlogami 
Figure 9. An example of a collaboration diagram depicting an interaction among agents playing multiple roles 
 

 
Slika 10. Diagram zaporedja za sliko 9 
Figure 10. A sequence diagram version of Fig. 9 
 
6.3 Diagrami aktivnosti 
Protokol za interakcijo med agenti lahko včasih 
zahteva specifikacijo z zelo čisto semantiko za 
procesiranje niti. Diagram aktivnosti izraža 
operacije in dogodke, ki jih niti prožijo 
(nadaljnji opis diagramov aktivnosti lahko 
poiščete v [18]). Primer na sliki 11 opisuje 
protokol za procesiranje naročila med množico 
agentov. Agent Stranka izda naročilo. Ta proces 
se nadaljuje z dogodkom Naročilo, ki sproži 
Posrednika, da izvede naročilo, ki ga sprejme 
agent MEP (Mreža za Elektronsko Poslovanje). 
MEP lahko poveže naročilo s kvoto, kadar sta 
sprejeta naročilo in tržna kvota. Če se to zgodi, 
sta o tem istočasno obveščena Stranka in Trg. 
Diagram aktivnosti se od diagramov 
interaktivnosti razlikuje zato, ker jasno določa 
kontrolno nit. To pride posebej prav pri 

zapletenih protokolih, ki podpirajo vzporedno 
procesiranje. 

 
Slika 11. Diagram aktivnosti, ki ponazarja protokol 
prodaje delnic med množico agentov 
Figure 11. An activity diagram that depicts a stock 
sale protocol among several agents 
 
Diagrami aktivnosti so po naravi podobni 
barvnim Petri mrežam. Prvič, diagrami 
aktivnosti omogočajo grafično predstavitev, 
kar olajšuje vizualizacijo procesa in 
posledično načrtovanje in komunikacije 
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vedenjskih modelov. Drugič, diagrami 
aktivnosti znajo predstavljati vzporedno, 
asinhrono procesiranje. Nazadnje pa 
podpirajo simultane komunikacije z več 
»sodelavci«. Glavna razlika med 
pristopoma je, da so diagrami aktivnosti 
formalno osnovani na razširjenemu modelu 
stanj, definiranim z jezikom UML [10].  
 
6.4 Diagrami prehajanja stanj 
Naslednja procesna diagramska tehnika so 
diagrami prehajanja stanj. Ti predstavljajo graf 
množice različnih stanj z prehodi med njimi. 
Stanja so predstavljena kot zaokroženi 
pravokotniki, prehodi pa so označeni kot 
usmerjeni puščice (loki), ki povezujejo stanja. 
Slika 12 prikazuje primer diagrama, ki vodi 
protokol Naročanja. Če se naročilo nahaja v 
stanju Zahtevano, lahko agent-dobavitelj izvede 
prehod v stanje Izvedeno. Dalje, diagram 
označuje, da se dogodek Izvesti lahko pojavi le, 
kadar je naročilo v stanju Zahtevano. Stanje 
Zahtevano ima še dva možna dogodka poleg 
omenjenega: dobavitelj lahko zavrne naročilo in 
kupec se lahko umakne. Opazimo lahko tudi, da 
lahko dobavitelj zavrne naročilo v dveh stanjih 
in sicer v Predlagano in Zahtevano. 
 

 
Slika 12. Diagram prehajanja stanj z veljavnimi 
stanji in prehodi pri protokolu Naročanja 
Figure 12. A statechart indicating the valid states 
and transitions governing an Order protocol 
 
Diagram prehajanja stanj se v splošnem ne 
uporablja za predstavljanje interakcijskih 
protokolov, ker temelji na vidiku stanj in ne 
procesov ali agentov. Agentni vidik prikazan z 
diagrami interakcije poudarja najprej agente in 
šele nato interakcijo. Procesni vidik poudarja 

najprej procesni tok (agentov) in šele nato 
posledično menjavo stanja (dogodek). Vidik 
stanj pa izrazito poudarja dopustna stanja. 
Glavna prednost teh diagramov pri protokolih 
za interakcijo med agenti je v omejevalnem 
mehanizmu za protokole. Diagrami stanj in 
stanja tipično niso implementirani kot agenti. 
Vseeno pa lahko agent vključuje omejitve pri 
prehajanju stanj in tako zagotovi, da se 
spoštujejo splošne omejitve interakcijskega 
protokola. Alternativa možnost je, da omejitve 
vključimo v vloge agentov, ki sodelujejo v 
procesu. 
 

7 Nivo 3: Predstavitev notranjega 
procesiranja pri agentih 

Na najnižjem nivoju, specifikacija protokola 
zahteva podrobno analiziranje procesiranja, ki 
se odvija znotraj agenta, da bi lahko 
implementirali protokol. Višje-nivojski agenti 
so sestavljeni iz skupka nižje-nivojskih agentov. 
Interno vedenje višje-nivojskega agenta lahko 
tako opišemo s pomočjo katerekoli predstavitve 
iz nivoja 2. Diagrami prehajanja stanj in 
diagrami aktivnosti lahko tudi določajo interno 
procesiranje agentov, ki niso združeni, kot je 
ilustrirano v tem odseku. 
 

 
Slika 13. Diagram aktivnosti, ki opisuje vedenjski 
proces naročanja agenta 
Figure 13. An activity diagram that specifies order 
processing behavior for an Order agent 
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Slika 14. Diagram prehajanja stanj, ki opisuje vedenjski proces naročanja treh agentov 
Figure 14. Statechart that specifies order processing behavior for the three agents 

 

7.1 Diagrami aktivnosti 
Slika 13 podrobno opisuje proces, ki se zgodi 
znotraj agenta Upravitelj naročil. Diagram 
zaporedja nam v našem primeru določa, da 
proces začne z komunikacijskim dejanjem 
Naročilo in se konča z zaključkom naročila. 
Interno procesiranje je opisano z diagramom 
aktivnosti, kjer upravitelj naročila prejme, 
sestavi, pošlje in zaključi naročilo. Črtkane 
škatle operacij predstavljajo vmesnike do 
procesov, ki so jih izvedli zunanji agenti – kot 
je tudi prikazano na diagramu zaporedja. Na 
primer, diagram označuje, da sta dogodka 
Sestavi naročilo in Pripravi/pošlji fakturo, ko je 
bilo naročilo sestavljeno, izzvana istočasno. 
Nazadnje, proces Zapri naročilo se lahko izvede 
šele, ko je prejeto plačilo in odposlano naročilo. 
 

7.2 Diagrami prehajanja stanj 
Interno procesiranje enega agenta se lahko 
predstavi kot diagram prehajanja stanj. Slika 14 
opisuje notranja stanja in prehode za agente 
Upravitelj naročil, Prejemnik plačil in 
Pošiljatelj faktur. Kot je bilo prikazano že  pri 

diagramu aktivnosti (zgoraj), ti agenti 
sodelujejo med seboj (označeno s črtkanimi 
črtami). 
 

8 Ostale zahteve za AUML 

Prejšnja poglavja so bila namenjena preučitvi 
razširitev AUML za protokol za interakcijo med 
agenti. V tem poglavju pa bomo predstavili še 
nekaj notacij za razširitev jezika UML za 
potrebe agentov in agentnih sistemov. 
 

8.1 Bogatejša specifikacija vloge 
Izražanje vlog, ki jih agent lahko igra v času 
interakcije z drugimi agenti, je glavna tehnika 
za modeliranje agentnih sistemov. Jezik UML, 
verzija 1.3, že podpira nekaj pripomočkov za 
izražanje vlog. Slika 15 nam prikazuje agente 
(objekte) in njihove vloge, kjer npr. agent A 
igra dve vlogi: Stranko in Pogajalca. Simbol »/« 
nam predstavlja, da se za njim pojavi niz, ki 
označuje ime vloge. 
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Slika 15. Modeliranje vlog s pomočjo obstoječe »/« notacije jezika UML, verzija 1.3 
Figure 15. Role modeling using the existing UML 1.3 "slash" notation 

 
Slika 16. Modeliranje vlog; vloga predstavljena z življenjsko črto 
Figure 16. Role modeling representing each role with its own lifeline 

 
Slika 17. Modeliranje vlog; aktivacijski stolpci so označeni s pripadajočimi vlogami 
Figure 17. Role modeling where activation bars are labeled with the appropriate role 
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Slika 15 vključuje le 4 agente, od katerih vsi 
igrajo več vlog. Vizualno pa je taka 
predstavitev na meji človeške čitljivosti. Takšen 
pristop kmalu postane grafično prezapleten, da 
bi bil razumljiv (dodamo le še nekaj agentov). 
Sliki 16 in 17 prikazujeta dve novi tehniki, ki 
zmanjšujeta vizualno kompleksnost in na drugi 
strani ohranjata semantiko. Slika 16 predstavlja 
vsako vlogo z življenjsko črto; slika 17 pa 
opisuje vsakega agenta z življenjsko črto, kjer 
je vsak aktivacijski stolpec označen s 
pripadajočim imenom vloge. 
 
Pri modeliranju vlog agentov lahko uporabimo 
dva pristopa. Prvi je, da začnemo z nekim 
začetnim konceptom zahtevanih vlog (slika 18) 
in nato identificiramo agente, ki se vključujejo 
v shemo (slika15, 16 in 17), ali drugi, kjer lahko 
uporabimo diagram kot na sliki 18 in 
povzamemo vključenost vlog izraženih na sliki 
15, 16 in 17. Katerokoli pristop si izberemo (od 
zgoraj navzdol ali obratno), vidimo, da je 
tehnika uporabljena na sliki 18, uporabna. Ta 
tehnika je že podprta z UML, tu pa jo 
vključujemo zaradi splošnega razumevanja 
zahtev za vloge pri modeliranju agentnih 
sistemov. 

 
Slika 18. Modeliranje vlog; vsako vozlišče objekta 
je razred ali vloga (vozlišča vlog zahtevajo »/« pred 
oznako vozlišča) 
Figure 18. Role modeling where each "object" node 
is a class or role. (role nodes would of course require 
the slash preceeding the node label) 

Diagrami sodelovanja trenutno nimajo 
priložnosti, da bi predstavljali vloge agentov na 
interakcijskih črtah znotraj UML 1.3. Vendar 
vsako komunikacijsko dejanje (sporočilo) lahko 
označimo z vlogo, ki je zadolžena za izdajo 
zahteve. To tehniko prikazuje slika 19. Na 
primer, komunikacijski dejanje '1.1 zahteva' je 
odposlano od agenta A, ki igra vlogo Stranke. 

Slika 19. Modeliranje vlog; komunikacijsko dejanje 
(sporočilo) označuje zahtevano vlogo 
Figure 19. Role modeling where communication acts 
(messages) indicate the requesting role 
 
Diagrame aktivnosti lahko popravimo tako, da 
predstavljajo vloge agentov, kjer povežejo 
vsako aktivnost z imenom pripadajoče vloge. 
Na sliki 20, je agent Naročilo, ki sprejema, 
sestavlja, odpošilja in zapira naročila. 
 

 
Slika 20. Diagram aktivnosti, kjer so poveza ne 
aktivnost in pripadajoče vloge agentov 
Figure 20. An activity diagram with activities 
labeled with the appropriate agent role 
 
Spremembe pri vlogah pa lahko predstavimo na 
diagramih aktivnosti z uporabo opomb. Slika 21 
nam prikazuje primer, kjer dogodek Najemi 
uslužbenca spremeni vlogo agenta, ki iz Osebe 
postane Uslužbenec. Ta tehnika je že podprta z 
UML, tu pa jo vključujemo zaradi splošnega 
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razumevanja zahtev za vloge pri modeliranju 
agentnih sistemov. 

 
Slika 21. Dinamična klasifikacija (sprememba 
vloge), izražena z opombami 
Figure 21. Dynamic classification (role changes) 
expressed as notes 
 

8.2 Razširitev paketov 
Jezik UML, verzija 1.3, uporablja t.i. «lizike« 
za predstavitev vmesnikov. Čeprav v nekaterih 
primerih implementacije agentov to zadostuje, 
rešitev ni primerna v primerih, ko agent 
predstavlja vmesnik. Na primer, celična 
membrana sprejema vrsto sporočil, ki jih mora 
ali sprejeti ali zavrniti, čeprav ne obstaja 
nobenega vmesnika, ki bi celico oglaševal 
zunanjemu svetu. Podobna analogija se 
uporablja pri mnogih implementacijah agentnih 
sistemov. Slika 22 prikazuje Pogajalnega 
agenta, ki deluje kot vmesnik med zunanjim 
svetom in Proizvajalno celico. Ta pristop 
zahteva razširitev jezika UML. 

 
Slika 22. Paket, ki določa agente namesto operacij 
kot vmesniške točke 
Figure 22. Package specifying agents instead of 
operations as interface points 
 

8.3 Razširitev diagrama razvoja in 
dobave 

Mobilnost je zelo pomembna lastnost agentov 
(tako kot za objekte). Način, ki bi označeval 

lokalno deklaracijo in možne poti gibanja, bi bil 
uporabna razširitev jezika UML. 

 
Slika 23. Način dodajanja mobilnosti k diagramu 
razvoja in dobave 
Figure 23. Adding mobility to deployment diagrams 

 

8.4 Drugi uporabni koncepti agentov 
Agenti povzemajo vrsto analogij iz narave. 
Raziskovalci na področju agentov menijo, da je 
narava ustvarjala 3 milijone let to, kar vidimo v 
današnjem svetu in da bi se bilo vredno od nje 
naučiti nekaj o grajenju lastnih sistemov. 

 
Slika 24. Predstavitev kloniranja s pomočjo 
razrednega diagrama in diagrama zaporedja 
Figure 24. Representing cloning using sequence and 
class diagrams 
 
Primer kloniranja je tipična tehnika agentov. 
Slika 24 prikazuje vedenjski in strukturni 
pogled kloniranja. Prav tako sta v agentnih 
združbah splošni tehniki mitoza in reprodukcija, 
katerih možne načine izražanja vidimo na sliki 
25. Stalna vključitev teh notacij v jezik UML, 
namesto stereotipov, je logična, ker so to 
splošne tehnike agentnih sistemov. Če OO 
pristop ugotovi, da takšne notacije ne bi bile 
uporabne za objekte, tedaj bi jih veljalo 
vključiti le v profile agentov 
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Slika 25. Predstavitev mitoze in reprodukcije s 
pomočjo diagrama zaporedja in aktivnosti 
Figure 25. Representing mitosis and reproduction 
using sequence and activity diagrams 
 
Druge notacije, ki so splošno uporabne pri 
agentih, so relacije simbioze in parazitstva, 
katere predstavitev si lahko ogledamo na sliki 
26. 

 
Slika 26. Predstavitev relacij simbioze in parazitstva 
s pomočjo razrednih diagramov 
Figure 26. Representing parasitic and symbiotic 
relationships using class diagrams 
 

9 Zaključek 

Jezik UML zagotavlja naslednja orodja: 
• specifikacijo interakcijskih protokolov med 

agenti kot celote [4] 
• izražanje interakcijskih vzorcev med agenti 

znotraj protokola [12] 
• predstavitev notranjega vedenja agentov 
• predstavitev drugih, že splošno uporabnih 

razširitev, kot so bogatejša specifikacija 
vloge, paketi z vmesniki za agente, 
diagrame, ki vpeljujejo mobilnost, ipd. 

 
Nekatera izmed orodij lahko neposredno 
uporabimo pri razvoju agentnih sistemov. V 
ostalih primerih pa smo predstavili nekatere 
razširitve metodologije, ki podpira 
funkcionalnost današnjih agentov. Nekateri 
izmed predlogov, so bili predstavljeni že pri OO 
skupini. Raziskave na področju agentov imajo 

velik odmev tudi v poslovnih in industrijskih 
sferah. Široko razpredene aktivnosti 
predstavljajo dober znak, da imajo agentni 
sistemi velik vpliv, ker zahteve po novih 
metodologijah označujejo naraščajočo 
komercialno pomembnost tehnologije. AUML 
gradi na priznanem uspehu tehnologije UML, ki 
podpira hitrejši, lažji in boljši razvoj 
programskih rešitev. Naš namen ni v 
tekmovanju s predstavljenimi dosežki, marveč v 
širjenju in uporabi široko sprejetih formalizmov 
za modeliranje in vizualizacijo. 
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