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Abstrakt 
Současná doba přináší stále další požadavky na nové, výkonnější a vyspělejší systémy a 

aplikace. Možností, jak těmto požadavkům vyhovět, je využití moderní technologie 
multiagentových systémů. Jedná se o nový a perspektivní obor informatiky, nacházející se na 
hranici softwarového inženýrství, umělé inteligence a dalších přírodních a společenských 
disciplín. Multiagentový systém je decentralizovaný systém inteligentních autonomních agentů, 
kteří dosahují vlastních i společných cílů na základě vzájemné komunikace pomocí zpráv. 
Z tohoto důvodu se stává klíčovým faktorem fungování multiagentového systému formálně 
přesná a dostatečně podrobná analýza obsahu předávaných zpráv a možnost usuzování a 
rozhodování na základě této specifikace. Jedním z nových a slibných přístupů v tomto směru je 
snaha o využití Transparentní intensionální logiky v multiagentových systémech. Smyslem této 
práce je pak prakticky odzkoušet některé aspekty takovéhoto přístupu. 
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Abstract 
Currently, there is a pressing need for new, efficient, powerful and advanced systems 

and applications. One of the promising technologies to meet these demands is the progressive 
technology of multi-agent systems. This is rather a new branch of  computer science that 
combines features and approaches of software engineering, logic and artificial intelligence, and 
in a broader sense it makes use also of other natural-science and social disciplines. Multi-agent 
system is a decentralized system of intelligent autonomous agents who aim at meeting their own 
as well as common goals. To this end they communicate by exchanging messages. Thus a 
formal and fine-grained analysis and specification of a message content and the possibility of 
reasoning based on messaging is a key factor of a proper functioning of the system. Transparent 
Intensional Logic is an innovative and promising approach to message content analysis and 
specification. The purpose of this thesis is to verify some aspects of this approach by a practical 
application. 
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1 Úvod 

Moderní technologie nabízejí celou řadu nástrojů a možností jak vyvíjet nové, výkonné 
a technicky vyspělé aplikace splňující vysoké požadavky kladené na moderní software. Jedním 
z takovýchto přístupů je poměrně mladá technologie multiagentových systémů. Jedná se o nový 
perspektivní obor informatiky, který pokrývá nejen obory softwarového inženýrství a umělé 
inteligence, ale také celou řadu dalších přírodních a společenských disciplín. Problematika 
multiagentových systémů je velmi rozsáhlý obor zabývající se celou řadou směrů a specifik při 
navrhování, modelování a implementaci těchto specifických informačních systémů. 

Dnes populárnímu tématu multiagentových systémů se věnuje také výzkumný projekt č. 
1ET101940420 řešený na Katedře informatiky VŠB-TUO pod vedením doc. RNDr. Marie 
Duží, CSc. s názvem „Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy“, jenž se zabývá 
možností skloubení Transparentní intensionální logiky (TIL) a multiagentových systémů. 
Hlavním přínosem takovéhoto spojení by pak měl být inteligentní agent schopný logického 
uvažování dalece přesahujícího možnosti a schopnosti dnešních agentů. 

Tato diplomová práce je vyvíjena v kontextu výše zmíněného projektu a ve spolupráci 
s kolektivem jeho řešitelů, kdy navazuje na již dosažené výsledky. Zabývá se především 
implementačními aspekty inference v TIL (TIL-Script) v rámci multiagentového systému. 
Výstupy této práce by pak měly přispět k řešení celého projektu a samozřejmě také posloužit 
jako základ dalších prací a úvah. 

1.1 Cíle 
Obecně je smyslem této práce implementačně ověřit možnosti realizace inferenčního 

stroje pro TIL, respektive jeho upravenou variantu TIL-Script (viz kapitola 3.), a navrhnout 
vhodné rozhraní pro integraci takovéhoto inferenčního stroje do jiných systémů, především pak 
do multiagentových systémů jako součást „mozku“ jednotlivých agentů. 

Výstupem této diplomové práce by pak měl být prototyp jednoduchého inferenčního 
stroje pro TIL-Script bez hyper-intensionality a parciality, tj. pro podmnožinu jazyka, jejíž 
vyjadřovací síla odpovídá zhruba predikátové logice 1. řádu. Tento inferenční stroj má být 
schopný ze zadaných vstupních výrazů v jazyce TIL-Script korektně odvodit výrazy, jež ze 
vstupních výrazů logicky vyplývají a na základě toho by měl být následně umět dávat odpovědi 
na zadávané dotazy. 

1.2 Struktura práce 
Pro vznik této práce bylo bezpodmínečně nutné získat přehled a alespoň základní 

znalosti z oblastí jako jsou multiagentové systémy či TIL. Kapitoly 2., 3. a 4. pak představují 
souhrn znalostí, jež tvoří obecný základ této diplomové práce, nekladou si však za cíl 
vyčerpávající a kompletní výklad dané problematiky, ale slouží pouze pro uvedení této práce do 
souvislostí s danými oblastmi a pro definování pojmů užívaných dále. Podrobnější informace 
k jednotlivým částem je pak možno nalézt v materiálech uvedených v seznamu použité 
literatury na konci této práce. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola se tedy postupně věnují osvětlení 



 

 2 

základů Transparentní intensionální logiky, dále z ní vycházejícího počítačově zpracovatelného 
jazyka TIL-Script a v neposlední řadě také stručnému úvodu do teorie multiagentových systémů. 

Pátá kapitola se zabývá seznámením s projektem „Logika a umělá inteligence pro 
multiagentní systémy“ a multiagentovým systémem, který je v rámci tohoto projektu vyvíjen. Je 
zde zběžný popis funkcí a architektury tohoto systému. Smyslem této kapitoly je uvést celou 
tuto práci do kontextu projektu, pod nějž spadá, a popsat její návaznost na již existující, či ještě 
také rozpracované části vyvíjeného systému. 

Další kapitoly, to je kapitoly 6. a 7., se pak již věnují samotnému řešení. Je zde uveden 
detailní popis návrhu a implementace programu, jenž vznikl v rámci této diplomové práce a je 
také řešením jejího zadání, tedy implementací inferenčního stroje pro podmnožinu jazyka TIL-
konstrukcí. Smyslem závěrečné 8. kapitoly je již jen krátké shrnutí všech dosažených i 
nedosažených výsledků a jejich zhodnocení. 
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2 Transparentní intensionální logika 

Transparentní intensionální logika (TIL) je logický systém rozvíjený od 70. let 
minulého století. U jeho zrodu stál československý emigrant žijící a působící na 
Novém Zélandě, profesor Pavel Tichý. V současné době je TIL považován za jeden z 
nejucelenějších systémů pro logickou analýzu výrazů přirozeného jazyka. Právě z tohoto 
důvodu má TIL velký potenciál pro využití v umělé inteligenci a obecně všude tam, kde je 
vyžadována komunikace mezi člověkem a počítačem (strojem). 

Nejdůležitějším pojmem TIL je pojem konstrukce. Použití tohoto pojmu umožňuje TIL 
jeho vysokou expresivní sílu a jednoduché řešení problémů, které „trápí“ jiné logické systémy. 
Na obrázku 2.1 je znázorněn vztah mezi výrazem, konstrukcí a denotátem v TIL. Denotátem 
v tomto případě rozumíme jakýkoliv konkrétní nebo abstraktní mimojazykový objekt, na který 
soustředíme naši pozornost, o kterém tedy výraz mluví. Konstrukce tedy z konceptuálního 
pohledu vyjadřuje smysl daného výrazu a zároveň představuje jakýsi „návod“, jak zkonstruovat 
denotát označený daným výrazem [7]. 

Obrázek 2.1: Schéma sémantické koncepce TIL. 

 
Konstrukce je algoritmicky strukturovaná procedura (nebo instrukce), která na základě 

daných vstupů dodává určitý výstup (nebo může také selhat). Na jazyk TIL konstrukcí může být 
nahlíženo také jako na hyper-intensionální typovaný λ-kalkul operující nad parciálními 
funkcemi. 

V následujících odstavcích je popsán základ TIL v rozsahu potřebném pro smysluplný 
výklad dalších částí. Definice byly doslovně převzaty z literatury [1] a [2], kde je také možné 
nalézt mnohem detailnější informace o samotném TIL. 

2.1 Typy 1. řádu 
Máme-li nějakou představu o pojmu abstraktního objektu, je vhodné si tyto objekty 

rozdělit do jisté hierarchie. Například není vhodné míchat přirozená čísla s pravdivostními 
hodnotami nebo s funkcemi. Na základní úrovni typové hierarchie jsou objekty, které nejsou 
(algoritmicky) strukturovány. Tyto nestrukturované entity patří do typů řádu 1. Nejjednodušší 
jsou prvky atomických typů, které tvoří bázi TIL. Báze TIL je kolekce navzájem disjunktních 
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neprázdných množin. TIL je otevřený systém a volba báze je proto libovolná (odvíjí se od 
oblasti, jež je analyzována). 

 
Definice 2.1: Typy 1. řádu 

• Každý prvek báze je typ 1. řádu. 

• Nechť α, β1, ... , βn jsou typy 1. řádu. Pak soubor všech parciálních funkcí, které 
zobrazují n-tice objektů typu β1, ... , βn na objekty typu α, je typ 1. řádu. 
Značíme ho (α β1 ... βn). 

• Nic jiného není typ 1. řádu. 
 

Skutečnost, že objekt X je typu α značíme X/α.  

Při analýze přirozeného jazyka používáme tzv. epistémickou bázi, neboť nám poskytuje 
dobrý základ pro poměrně podrobné členění a uspořádání entit, o kterých mluvíme. Jednotlivé 
bázové množiny, které tvoří tuto epistémickou bázi jsou následující: 

• ο – množina pravdivostních hodnot {Pravda, Nepravda} 

• ι – množina individuí (universum diskursu) 

• τ – množina časových okamžiků: hraje významnou roli hlavně při logické 
analýze vět přirozeného jazyka. Protože čas může být modelován kontinuem, 
jedná se také o množinu reálných čísel. 

• ω – množina možných světů: umožňuje rozlišovat empirická a analytická 
tvrzení a uvažovat modality. 

 
Definice 2.2: Epistémická báze  
Epistémická báze je bází TIL a jedná se o kolekci {ο, ι, τ, ω}. 
 
Definice 2.3: Intense, extense 
Empirické výrazy označují intense, což jsou funkce z možných světů a časových 

okamžiků do jistého typu α. Tedy (α-)intense jsou prvky typu ((ατ)ω), což budeme zkracovat 
jako ατω. (α-)extense pak nejsou funkce z možných světů. 

 
Nejčastějšími typy intensí pak jsou: 

• Vlastnosti individuí jsou intense typu (οι)τω 

• Propozice (označené větami) jsou intense typu οτω 

• Vztahy mezi prvky typů β1,...,βn jsou zobrazení typu (οβ1...βn)τω 

• Individuové úřady (nebo také role) jsou intense typu ιτω 

• Empirické funkce - atributy jsou typu (αβ)τω pro libovolné typy α, β 

• Vlastnosti propozic jsou objekty typu (ο οτω)τω. 
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2.2 Konstrukce 
Konstrukce jsou (algoritmicky) strukturované entity. Jejich struktura jednoznačně 

popisuje způsob, jakým konstrukce konstruují (méně strukturované) entity. Tato struktura je 
definována induktivně, a proto musí mít nějaký „začátek“. Tím jsou atomické konstrukce – 
proměnné a tzv. trivializace. Další konstrukce vznikají pomocí pravidel aplikace (kompozice) a 
abstrakce (uzávěr). Často definují ještě další dva typy konstrukcí a to jsou konstrukce exekuce a 
double exekuce. 

2.2.1 Proměnné 
Proměnné v TIL jsou druh atomických konstrukcí a výrazy, kterými je zvykem je 

označovat (x, y, x1, ... ), jsou názvy těchto proměnných. Proměnná, jako každá konstrukce, 
konstruuje objekt určitého typu. Který objekt proměnná konstruuje, není dáno jen názvem 
proměnné a typem, ale i valuací. 

Valuace je funkce, která každé proměnné přiřadí nějaký objekt (typu příslušejícího 
proměnné). Říkáme, že proměnná v-konstruuje, kde v je parametr valuace. Například když 
máme konstrukci obsahující numerickou proměnnou x2 a valuaci v, která s τ asociuje sekvenci 
0, 3, 6, 7, …, pak proměnná x2 v-konstruuje 3. 

Ke každému typu je spočetně nekonečně mnoho proměnných. 

2.2.2 Trivializace 
Trivializace je dalším způsobem, jak „naplnit“ konstrukce objekty. 
 
Definice 2.4: Trivializace 
Nechť a je α-objekt. Pak oa je konstrukce zvaná trivializace. Konstruuje právě objekt a 

bez pomoci jiných konstrukcí. 
 
Například o5 konstruuje τ-objekt (číslo) 5. Přestože k „označení“ čísla 5 používáme 

jazykový výraz, konstrukce o5 vznikla trivializací tohoto čísla, nikoli výrazu. Proto např. 05 a 
0pět nejsou dvě různé konstrukce, ale jedna a tatáž konstrukce, bez ohledu na to, jakým jménem 
číslo pět označíme. Stejně můžeme trivializovat objekty libovolného typu, např. o∧ konstruuje 
konjunkci – (ooo) objekt. 

2.2.3 Kompozice 
Konstrukce kompozice je instrukce, jak aplikovat funkci na argumenty. Například 

výsledkem aplikace funkce sčítání na čísla 5 a 3 (5+3) je číslo 8. Konstrukce umožňují 
konstruovat objekty i touto cestou. 

 
Definice 2.5: Kompozice 
Nechť X je konstrukce, která v-konstruuje funkci F/(α β1 ... βn ) a nechť X1, ..., Xn jsou 

konstrukce, které v-konstruují entity b1/β1, ..., bn/βn. Pak [X X1 ... Xn] je konstrukce zvaná 
kompozice (nebo tradičně aplikace). Jestliže funkce F není definována na n-tici objektů 
b1, ..., bn, pak kompozice [X X1 ... Xn] je v-nevlastní (tj. nekonstruuje nic). Jinak v-konstruuje 
hodnotu F na <b1, ..., bn>.  
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Pro TIL je však důležitý nejen výsledek, ale i způsob, jakým se k němu došlo, proto 
„aplikace“ jako konstrukce je odlišná od konstrukce, která konstruuje stejný objekt jiným 
způsobem. Například tedy konstrukce [o+ o5 o3] je jiná konstrukce než o8 nebo třeba [o\ o16 o2], 
přestože konstruují týž objekt – číslo 8. 

2.2.4 Uzávěr 
Další způsob vytváření konstrukcí je inspirovaný λ-kalkulem. Zajišťuje, že funkce 

můžeme nejen aplikovat na argumenty, ale i vytvářet. 
 
Definice 2.6: Uzávěr 
Nechť x1, ..., xn jsou navzájem různé proměnné a X konstrukce. Pak [λx1 ... xn X] je 
konstrukce zvaná uzávěr (nebo tradičně abstrakce), která v-konstruuje následující funkci 
F: Nechť v’ je valuace, která přiřazuje proměnným xi objekty bi (1 ≤ i  ≤ n) a je jinak 
stejná jako valuace v. Pak jestliže X je v’-nevlastní, je F nedefinována na <b1, ..., bn>. 
Jinak je hodnotou funkce F na <b1, ..., bn> objekt v’-konstruovaný konstrukcí X. 

2.2.5 Další konstrukce 
Pro každou entitu X můžeme mluvit také o konstrukci exekuce X, která se značí jako 1X 

a pro kterou platí, že pokud je X konstrukce, pak 1X je X. Naopak pokud X není konstrukce, 
konstrukce 1X nevrací nic. Platí tedy, že pokud je X v-nevlastní nebo není vůbec konstrukce, 1X 
nekonstruuje nic, tedy je v-nevlastní, jinak 1X v-konstruuje to, co je v-konstruováno samotnou 
konstrukcí X. 

Pokud konstrukce X konstruuje další konstrukci, můžeme po vyhodnocení konstrukce X 
pokračovat a vyhodnotit taky konstrukci konstruovanou X. Takovéto dvojnásobné vyhodnocení 
nazýváme jako double exekuce X a značíme jako 2X. Pro každou entitu X konstrukce 2X je 
v-nevlastní, pokud X samotné není konstrukce nebo pokud při valuaci v nekonstruuje konstrukci 
nebo pokud při valuaci v konstruuje konstrukci, která je v-nevlastní. V ostatních případech 2X 
v-konstruuje to, co je v-konstruováno tím, co je v-konstruováno X.  

Pro názornost uveďme jednoduchý příklad: Nechť je x numerická proměnná, x →v τ. 
Exekuce 1x v-konstruuje stejné číslo jako x, double exekuce 2x je v-nevlastní pro všechny valuace 
v (x totiž nekonstruuje žádnou další konstrukci). Taky konstrukce 2(1x) je v-nevlastní, zatímco 
konstrukce 2(0x) opět v-konstruuje stejné číslo jako x.  

2.3 Vyšší řády 
Již dříve jsme zmiňovali, že konstrukce [o+ o5 o3] a o8 sice konstruují stejný objekt, ale 

přesto nejsou identické. I toto je fakt, který stojí za to vyjádřit pomocí TIL. Je tedy potřeba 
zařadit konstrukce do nějakých typů. Jednoduchá teorie typů však není dostatečně silná, neboť 
potřebujeme zacházet s konstrukcemi jako s „plnoprávnými objekty“, jinými slovy, v 
přirozeném jazyce se můžeme vyjadřovat nejen o objektech 1. řádu, ale také o konstrukcích 
(pojmech) a konstrukce (pojmy) mohou být nejen užívány, ale také zmiňovány. Proto 
definujeme typy a konstrukce vyšších řádů. 

Vyšší řády jsou definovány induktivně v několika krocích. Typy 1. řádu již byly 
definovány výše. Nyní definujeme konstrukce řádu n a pomocí nich typy řádu n + 1. 
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Definice 2.7: Konstrukce řádu n 
Nechť α je typ řádu n. Potom  

• pokud x je proměnná v-konstruující objekty typu α, je x konstrukce řádu n, 

• pokud a je α-objekt, je oa konstrukce řádu n, 

• pokud A je kompozice [X X1 ... Xm] a n je nejvyšší řád takový, že alespoň jedna z 
konstrukcí X, X1, ..., Xm je konstrukce řádu n, je A konstrukce řádu n, 

• pokud A je uzávěr [λx1 ... xm X] a n je nejvyšší řád takový, že alespoň jedna z 
konstrukcí X, x1, ..., xm je konstrukce řádu n, je A konstrukce řádu n, 

• nic jiného není konstrukce řádu n. 
 

Definice 2.8: Typy řádu n + 1 
Nechť *n je soubor všech konstrukcí řádu n. 

• * n je typ řádu n + 1 

• pokud n + 1 je nejvyšší řád takový, že alespoň jeden z typů α, β1, …, βn je typ 
řádu n + 1, pak (α β1 ... βn) je typ řádu n + 1 

• nic jiného není typ řádu n + 1 
 

Jednoduchý příklad: nechť x je numerická proměnná (v-konstruující objekty typu τ). 
Protože τ je typ řádu 1, je x konstrukce řádu 1. Tudíž x je prvek *1 a tedy patří do typu je řádu 2. 
Vezměme konstrukci ox. Protože x je (jakožto konstrukce) objekt typu řádu 2, je ox konstrukce 
řádu 2. Takže je prvek *2 a je typu řádu 3. 

Můžeme tedy psát: 
 x →v τ , x/* 1 
ox →v *1, 

ox/* 2. 

2.4 Logická analýza 
 
Definice 2.9: Logická analýza 
(Z hlediska TIL) logická analýza (empirického) výrazu E spočívá v nalezení konstrukce 

P vyjádřené výrazem E, která v-konstruuje objekt D označený výrazem E. 
 
Logická analýza se sestává ze tří kroků: 

1. Typová analýza - v tomto kroku jsou určeny typy objektů, které výraz zmiňuje. 

2. Syntéza - kompozice konstrukcí objektů z prvního kroku tak, aby byla 
vytvořena konstrukce, jež konstruuje objekt označený daným analyzovaným 
výrazem. 

3. Typová kontrola - nepovinný krok, který pomocí zpětné kontroly typů určí, zda 
je výsledný typ objektu, který konstrukce vrací, správný, tedy zda je správná 
analýza daného výrazu. 
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2.4.1 Příklad 
Analyzujme větu Nejvyšší hora je v Asii. 
 

1. Typová analýza:  
Nejvyšší / (ι(οι))τω je funkce, která v závislosti na světě a čase vybírá z množiny 
       individuí jediné individuum – to nejvyšší, 
Hora / (οι)τω je vlastnost individuí, 
NH (Nejvyšší hora) / ιτω je role, kterou může zastávat individuum, 
Je-v / (ο ιι)τω je vztah mezi individui, 
Asie / ι  (pro jednoduchost),  
celá věta označuje propozici / οτω. 

 
2. Syntéza: 

λwλt [0Nejvyššíwt 
0Horawt] → ιτω (individuová role / úřad NH) 

[λwλt [0Nejvyššíwt 
0Horawt]]wt →v ι (individuum, které hraje roli NH) 

[Je-vwt [λwλt [0Nejvyššíwt 
0Horawt]]wt 

0Asie] →v ο (pravdivostní hodnota) 
λwλt [Je-vwt [λwλt [0Nejvyššíwt 

0Horawt]]wt 
0Asie] → οτω (propozice) 

 
3. Typová kontrola: 

λwλt  [Je-vwt   [λwλt   [0Nejvyššíwt     
0Horawt]] wt       

0Asie]   
                                      (ι(οι))           (οι) 
    
            (οιι)                                 ι                                  ι 
 
                                                   ο 
abstrakce přes t → (οτ) 
abstrakce přes w → ((οτ)ω), tj. propozice / οτω  
 
Jako výsledný typ typové kontroly vyšlo οτω (tedy propozice), což souhlasí s typovou 

analýzou, a konstrukce je tedy po typové stránce správná. 

2.5 Substituce 
 
Definice 2.10: Volné a vázané proměnné 
Nechť C je konstrukce a x proměnná. Nechť C obsahuje alespoň jeden výskyt 
proměnné x. 

1. Jestliže C je x, pak x je volná v C. 

2. Jestliže C je 0X, pak x je ο-vázaná v C. 

3. Jestliže C je [X X1 ... Xn], pak x je volná v C pokud alespoň jeden výskyt x je 
volný v X nebo X1, ..., Xn.  

4. Jestliže C je [λx1 ... xm X], pak x je volná v C pokud je různá od x1, ..., xm a je 
volná v X. Proměnné x1, ..., xm jsou λ-vázané v C pokud nejsou ο-vázané v X. 

5. Proměnná x je volná nebo ο- (λ-)vázaná v C pouze pokud nastane 1. – 4. 
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Definice 2.11: Substituce 
Nechť C a D jsou konstrukce a x je proměnná. Pokud x není volná v C, pak výsledkem 
substituce D za x v C je C. Dále pokud je x volná v C a 

1. C je x, pak výsledkem substituce D za x v C je D. 

2. C je 2A pak výsledkem substituce D za x v C je 2B, kde B je výsledkem 
substituce D za x v A. 

3. C je tvaru [X X1 ... Xm], pak výsledkem substituce D za x v C je [Y Y1 ... Ym], kde 
Y, Y1, ...,Ym jsou výsledkem substituce D za x v X, X1, …, Xm. 

4. C je tvaru [λd1 ... dm Y], pak pro 1 ≤ i ≤ m nechť yi je di, pokud di není volná v D, 
jinak je to první proměnná, která je stejného typu jako di, nevyskytuje se v C, 
není volná v D a je různá od y1, ..., yi−1; pak výsledkem substituce D za x v C je 
[λy1 ... ym Z], kde Z je výsledkem substituce D za x ve výsledku substituce yi za 
xi (1 ≤ i ≤ m) v Y. 

Substituce může být také chápána jako objekt vyššího řádu. Potom, jak je zřejmé z 
definice, se jedná o funkci, která má tři vstupní argumenty: 

• Konstrukci, kterou budeme substituovat, 

• proměnnou, za kterou budeme substituovat, 

• konstrukci, ve které se bude substituovat, 

a výsledkem je nová konstrukce. Proto můžeme říct, že substituce je objekt typu 
(* k* k* k* k), kde k je řád konstrukcí, které budeme substituovat. Pro přehlednost jej budeme 
nazývat Subst. Pro příklad je-li x → τ, pak konstrukce [oSubst o[o+ o5 o3] ox o[o

∗ x o6]] je 
konstrukce řádu 2 a konstruuje konstrukci [o

∗ [o+ o5 o3] o6] řádu 1. 
Trivializace může být chápána také jako objekt vyššího řádu. Vstupní argument je 

objekt a typu α a výsledkem je konstrukce oa. Tuto funkci typu (*k α), kde k je řád typu α, 
budeme nazývat Trα. Všimněme si však, že tato funkce je odlišná od konstrukce Trivializace. 

Například konstrukce [oTr o5], která je řádu 2, konstruuje konstrukci o5 řádu 1. Složitější 
konstrukce [oTr [o+ o2 o3]], konstruuje rovněž konstrukci o5. Druhý konstituent obou konstrukcí 
konstruuje číslo 5 a po aplikaci funkce Tr dostáváme konstrukci, která vznikla trivializací 
tohoto čísla. Naproti tomu konstrukce 05 konstruuje číslo 5. Navíc, zatímco např. v konstrukci 
[0Tr x] je proměnná x volná, v konstrukci 0x je proměnná x ο-vázaná. Tedy např. pro valuaci 
v(5/x), která přiřazuje číslo 5 proměnné x, kompozice [0Tr x] v(5/x)-konstruuje konstrukci 05, 
kdežto 0x konstruuje x bez ohledu na valuaci. 

Rozvětvená hierarchie typů nám umožňuje „mluvit“ i o vlastnostech konstrukcí, neboť 
konstrukce mohou být objekty, o kterých něco predikujeme. Například pomocí funkce Improp 
můžeme říct, že nějaká konstrukce je nevlastní. Pokud chceme ale o nějaké konstrukci něco 
tvrdit, musíme použít jinou konstrukci, která ji konstruuje. Například trivializaci této 
konstrukce. Potom ale proměnné, které byly volné, budou vázané trivializací, takže valuace na 
ně nebude mít vliv. 

Například uveďme tvrzení: „Existuje číslo takové, že konstrukce [o/ o3 x] je nevlastní.“ 
Analýza by mohla vypadat takto: 

[o∃ λx[oImprop o[o/ o3 x]]]. 
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Při podrobnějším pohledu však zjistíme, že tato konstrukce neodpovídá danému tvrzení. 
Konstrukce λx[oImprop o[o/ o3 x]] by měla konstruovat třídu čísel takovou, že konstrukce 
[o/ o3 x] je nevlastní pro x z této třídy. Ale v naší analýze je x o-vázaná proměnná. Je tedy nutné 
proměnnou x nějakým způsobem „uvolnit“. K tomu použijeme kombinaci funkcí Subst a Tr. 
Tím, že za proměnnou x substituujeme konstrukci, která konstruuje ten stejný objekt, který x v-
konstruuje, získáme opravdu třídu čísel, kterou jsme požadovali. 

[o∃ λx[oImprop [oSubst [oTr x] ox o[o/ o3 x]]]] 

2.6 Vyplývání v TIL 
Inference je proces odvozování důsledků z předpokladů. Z hlediska logiky i praktického 

využití jsou nejdůležitější platné inference, tj. odvozování těch důsledků, které z daných 
předpokladů logicky vyplývají. Neformálně lze říct, že tvrzení B vyplývá z tvrzení A, pokud za 
všech okolností, které způsobí, že A je pravdivé, je i B pravdivé. V TIL jsou tvrzení 
reprezentována konstrukcemi (a to těmi, které v-konstruují o-objekty) a jediná „okolnost“, která 
může ovlivnit jejich pravdivost, je valuace. 

 
Definice 2.12: Logické vyplývání 
Nechť C1, …, Cn, a D jsou konstrukce propozic (→ οτω). Řekneme, že z množiny 

konstrukcí {C1, …, Cn} logicky vyplývá konstrukce D, značíme C1, …, Cn |= D, jestliže ve všech 
stavech světa w,t, ve kterých všechny C1, …, Cn  v-konstruují pravdivé propozice platí, že D 
v-konstruuje rovněž pravdivou propozici. 

 
Formální zápis odvozovacího pravidla by vypadal takto: 
 
 
 
 
kde TrueP/(ο οτω)τω je vlastnost propozice P být pravdivá:  
[0TrueP

wt 
0P] v-konstruuje Pravdu, jestliže 0Pwt  v-konstruuje Pravdu, jinak Nepravdu. 

 
V souvislosti s touto definicí je vhodné si všimnout, že ve vyplývání se nedělá rozdíl 

mezi konstrukcemi, které v-konstruují Nepravdu, a těmi, které jsou v-nevlastní. 

2.6.1 ββββ-redukce 
Definice 2.13: Kongruence, ekvivalence a identita konstrukcí 
Konstrukce C, D/* n → α jsou v-kongruentní, pokud C a D v-konstruují stejnou α-entitu, 
C =α D, nebo pokud C i D jsou v-nevlastní. 
Konstrukce C, D/* n → α jsou ekvivalentní, pokud C a D jsou v-kongruentní pro 
všechny valuace v. 
Konstrukce C, D/* n → α jsou identické, pokud 0C =∗n 

0D. 
(Typy identit: =α/(οαα), =∗n/(ο∗n∗n).) 
 

][

],[],[
0

0
1

0

DTrue

CTrueCTrue
P
wt

n
P
wt

P
wt K
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Definice 2.14: Pravidlo β-redukce 
Nechť C je konstrukce, která obsahuje volné proměnné x1 → α1, …, xn → αn a 
nechť C1 → α1, …, Cn → αn jsou konstrukce s volnými proměnnými y1, …, ym. 
Označme C(x1/C1 … xn/Cn) konstrukci, která vznikne z konstrukce C substitucí 
po řadě konstrukcí C1, …, Cn za proměnné x1, …, xn takovou, že nedojde ke 
kolisi proměnných. To znamená, že žádná z proměnných y1, …, ym se nestane po 
substituci vázanou. Pak řekneme, že konstrukce C(x1/C1 … xn/Cn) vznikla 
z konstrukce [[λx1 … xn  C] C1 … Cn ] aplikací pravidla β-redukce. 

2.6.2 Pravidla 
Definice 2.15: Podkonstrukce (neboli konstituent) 

• Každá konstrukce C je podkonstrukcí C. 

• Je-li konstrukce C proměnná nebo trivializace objektu X, pak jedinou 
podkonstrukcí C je samotná konstrukce C, a to i v případě, že X je konstrukce.  

• Je-li konstrukce C rovna uzávěru [λx1 … xn Y], pak Y je podkonstrukce C. 

• Je-li konstrukce C rovna kompozici [X Y1 … Yn], pak konstrukce X, Y1, …, Yn, 
jsou podkonstrukce C. 

• Je-li C podkonstrukcí C’ a C’ podkonstrukcí C’’, pak C je podkonstrukcí C’’. 
 
Nebudeme zde zacházet do všech podrobností specifikace pravidel pro práci 

s konstrukcemi vyskytujícími se extenzionálně, intensionálně či hyperintensionálně. Uvedeme 
pouze charakteristiku jednotlivých kontextů výskytu konstrukcí tak, aby níže uvedená pravidla 
byla pochopitelná.  

• Hyperintensionální kontext: Konstrukce C se vyskytuje v konstrukci D 
hyperintensionálně, pokud C není v D užita k tomu, aby v-konstruovala objekt (funkci) 
příslušného typu. Místo toho, C je sama argumentem jiné funkce. Provedení konstrukce 
D tedy nevyžaduje provedení konstrukce C, která je v D pouze zmíněna jako argument.  

• Intensionální kontext: Konstrukce C je užita v konstrukci D intensionálně k tomu, aby 
v-konstruovala funkci příslušného typu, avšak ne hodnotu této funkce na nějakém jejím 
argumentu.  

Příklad. Uvažujme kompozici [0Arithmetic 0Square_root]. 

Typy:  

Arithmetic/(ο(ττ)): třída aritmetických funkcí typu (ττ);  

Square_root/((οτ)τ).  

Trivializace 0Square_root je v této kompozici užita intensionálně, neboť konstruuje 
funkci Square_root, avšak ne její hodnotu. Uvedená trivializace není užita v kompozici 
s konstrukcí argumentu typu τ. Objektem, o kterém se zde něco vypovídá (totiž že je 
aritmetická), není hondota této funkce nýbrž celá funkce.  

• Extenzionální kontext: Konstrukce C, která v-konstruuje funkci f, je užita v konstrukci D 
extenzionálně jakožto instrukce aplikovat funkci f za účelem konstrukce hodnoty f na 
nějakém jejím argumentu, vyskytuje-li se C v D jako podkonstrukce kompozice 
s konstrukcí příslušného argumentu.  
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Příklad. “Druhá odmocnina čísla 4 je rovna 2” vyjadřuje kompozici 
[[0Square_root 04] 02], kde 0Square_root se vyskytuje extenzionálně; Tato trivializace je 
užita v kompozici s konstrukcí čísla 4, [0Square_root 04], tedy je konstruována hodnota 
funkce Square_root na argumentu 4.  

Avšak situace není ještě tak jednoduchá. Je tomu tak proto, že „vyšší kontext“ je 
dominantní nad „nižším kontextem“. Například, jak jsme viděli, v analýze věty “Druhá 
odmocnina je aritmetická funkce”, tj. v konstrukci [0Arithmetic 0Square_root], se 0Square_root 
vyskytuje intenzionálně, a v analýze věty “Druhá odmocnina čísla 4 je rovna 2”, tj. 
v [[0Square_root 04] 02], se vyskytuje extenzionálně. Avšak je-li tato konstrukce vložena do 
hyperintensionálního kontextu, její výskyt je vždy hyperintensionální.  

Na příklad ve významu vět “Karel věří, že druhá odmocnina je aritmetická funkce”, 
“Karel věří, že druhá odmocnina čísla 4 je rovna 2”, se konstrukce 0Square_root vyskytuje 
hyperintensionálně: 

λwλt [0Believewt 
0Charles 0[0Arithmetic 0Square_root]]; 

λwλt [0Believewt 
0Charles 0[[0Square_root 04] 02]]. 

 
Z formálního hlediska je tomu tak proto, že obě kompozice [0Arithmetic 0Square_root] 

a [[0Square_root 04] 02] se zde vyskytují pod trivializací. Nejsou tedy užity jako konstituenty, 
které mají být provedeny, nýbrž jako argumenty Karlova postoje věření. 

 
Dříve než uvedeme jednotlivá pravidla, seznámíme se s používanými notacemi:  

• C(y)  konstrukce s volnou proměnnou y; 

• C(D/y)  výsledek substituce konstrukce D za y v C; 

• C(D’/D)  výsledek nahrazení konstrukce D konstrukcí D’  v C; 

• v-Improper(A)/v-Proper(A)  konstrukce A je/není v-nevlastní pro valuaci v; 

• Improper(A)/Proper(A)  konstrukce A je v-nevlastní/v-vlastní pro všechny 
valuace v. 

• 0C ≈v  
0C’   konstrukce C a C’ jsou v-kongruentní; 

• 0C ≈   
0C’   konstrukce C a C’ jsou ekvivalentní; 

• 0C =  
0C’   konstrukce C a C’ jsou identické; 

 
Stojí za povšimnutí, že když 0C =  

0C’, pak 0C ≈  
0C’, a když 0C ≈  

0C, pak 0C ≈v  
0C’, což 

naopak obecně neplatí. 
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2.6.2.1 Samotná pravidla 
 
Vlastní konstrukce 
Nechť je C konstrukce taková, že žádná její podkonstrukce D se nevyskytuje v C 
extenzionálně. Pak platí Proper(D). 
Zvlášť tedy: Proper([λy C(y)]), Proper(c), Proper(0D). 
 
Nevlastní konstrukce 
Nechť D je konstituent vyskytující se v konstrukci C extenzionálně, tj. v kompozici 
[D Y1 … Ym], kde tato kompozice je konstituent C. Pak jsou platná následující pravidla: 
 
 v-Improper([D Y1 … Ym]) 
Comp ––––––––––––––––––– 
 v-Improper(C) 
 
 v-Improper(D) 
 ––––––––––––––––––– 
 v-Improper([λy C(y) D]) 
 
 v-Improper(D) 
Subst ––––––––––––––––––––––––––––– 
 v-Improper(2[0Sub [0Tr D] 0y 0C(y)])  
 
Existence 
Nechť D →v (βγ1 … γn) se vyskytuje v konstrukci C extensionálně. Pak existují taková 
Y1, ..., Ym, že [D Y1 … Ym] je konstituent konstrukce C a platí následující pravidlo 
(Exist/((ο(βγ1 … γn)) γ1 … γn): 
 
 v-Proper(C)  
 –––––––––––––––––– 
 [[0Exist Y1 … Ym] D]  
 
Substituce (Leibnitzovy zákony) 
1) Obecné pravidlo. Pro D, které je podkonstrukcí C, platí: 
 
 0D ≈v 

0D’  
 –––––––––––––––––––––––  
 0C  ≈v 

02[0Sub [0Tr D’ ] 0D 0C]  
 
2) Extensionální pravidlo. Nechť D → (α β1 … βm), m ≥ 0, je podkonstrukcí C a nechť 

D se vyskytuje v C extenzionálně. Pak pro D1 → β1, …, Dm → βm platí: 
 
 0[D D1 … Dm] ≈v 

0[D’ D1 … Dm]    
 –––––––––––––––––––––––––––––––  
 0C  ≈v

  0C([D’ D1 … Dm]/[D D1 … Dm])  
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3) Intensionální pravidlo. Nechť D → (α β1 … βm), m ≥ 0, je podkonstrukcí C a nechť 
D se vyskytuje v C intenzionálně. Pak  platí:  

 
 0D ≈  0D’ 
 ––––––––––––––– 
 0C ≈  0C(D’/D) 
 
4) Hyper-intensionální pravidlo. Nechť D se vyskytuje v C hyperintensionálně. Pak 

platí: 
 
 0D = 0D’  
 –––––––––––– 
 0C ≈  0C(D’/D) 
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3 TIL-Script 

3.1 Motivace 
V našem systému (viz kapitola 5.) bylo potřeba, aby si jednotliví agenti mezi sebou byli 

schopni vyměňovat informace, tj. aby spolu komunikovali. Začali jsme se tedy poohlížet po 
standardizovaných jazycích pro výměnu dat mezi agenty. V současnosti existuje několik jazyků 
pro komunikaci agentů, jež FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) uznala za 
standardy [5]. Nicméně všechny mají jednu společnou nevýhodu a tou je skutečnost, že jejich 
expresivní síla odpovídá úrovni prvořádové logiky obohacené o některé prvky logik vyšších 
řádů. Z toho je patrné, že možnosti komunikace postavené na těchto jazycích jsou značně 
zredukovány, neboť úroveň prvořádové logiky je v tomto směru až příliš limitující a může vést 
ke vzniku různých desinterpretací či nejednoznačností. 

To byl také hlavní důvod pro vytvoření nového jazyka pro komunikaci agentů 
postaveného na systému s výrazně vyšší expresivní silou, než mají jazyky užívané 
v současnosti. Vhodným „adeptem“ byl v tomto směru právě TIL a to především pro jeho úzkou 
vazbu na přirozené jazyky a vysokou expresivní sílu. 

Nicméně hlavně díky způsobu zápisu konstrukcí není jazyk TIL konstrukcí přímo 
použitelný jako počítačově zpracovatelný jazyk pro popis obsahu zpráv. Konkrétní důvody jsou 
tyto: 

• Zápis jazyka konstrukcí není plně standardizovaný. 

• Není možné jazyk konstrukcí zapisovat užitím jen ASCII znaků. Abeceda TIL 
obsahuje řeckou abecedu, horní indexy, dolní indexy atd. 

• TIL nespecifikuje rozhraní k ontologiím. Každý jazyk pro popis obsahu zpráv 
musí být vázán k užití konceptů specifické domény. Tyto koncepty jsou 
definované právě v ontologii. 

• Potřebujeme standardizovaný základ typů. Epistémická báze typů TIL není 
nejlepší pro multiagentové systémy, protože postrádá velmi běžné programové 
typy jako celá čísla, řetězce, seznamy a sekvence. 

Tyto důvody vedly ke vzniku jazyka TIL-Script, jenž je variantou TIL upravenou tak, 
aby byla využitelná právě jako jazyk určený k popisu obsahu zpráv a tedy prostá výše 
zmíněných nevýhod, které bránily, aby k tomuto účelu byl využit „čistý“ TIL. 

3.2 Bázové typy 
Epistémická báze TIL rozlišuje čtyři základní typy (viz kapitola 2.1). Množina 

bázových typů TIL-Script byla oproti epistémické bázi TIL lehce rozšířena a upravena. Hlavní 
nedostatky epistémické báze, jež vedly k úpravě báze TIL-Scriptu, spočívaly v mísení časových 
okamžiků a reálných čísel v jednom typu a absence typu pro celá čísla. V tabulce 3.1 je 
zobrazena kompletní báze TIL-Script, spolu s popisem jednotlivých typů a jejich případnými 
ekvivalenty v epistémické bázi TIL. 
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TIL-Script TIL Popis 

o, Bool ο Typ pravdivostních hodnot. 

i, Indiv ι Typ individuí. 

t, Time τ Typ časových okamžiků. 

w, World ω Typ možných světů. 

Int  Typ přirozených čísel. 

Real τ Typ reálných čísel. 

Any α Libovolný typ. 

Tabulka 3.1: Bázové typy v TIL-Scriptu. 

3.3 Seznamy 
Z pohledu programovacích jazyků je důležitým typem seznam. Seznam je vlastně 

sekvence entit (objektů) a může tedy být jednoduše konstruován složenou TIL konstrukcí. 
Protože je však při programování používání seznamů velice časté, byly zařazeny seznamy do 
specifikace TIL-Scriptu jako speciální typ. Pro seznamy bylo zavedeno vyhrazené slovo list  a 
použití vypadá následovně: list(type1 type2 ... ) . Například seznam individuí je 
deklarován takto: list(Indiv) nebo list(i) . Deklarace seznamu trojic přirozených čísel 
pak takto: list(Int, Int, Int) . 

3.4 Konstrukce 
V TIL-Scriptu je možné používat všechny druhy konstrukcí, jež zná TIL, až na exekuci. 

Při vytváření specifikace TIL-Scriptu byl kladen důraz na podobnost zápisu se zápisem výrazu 
v TIL. 

• proměnné – syntakticky je proměnná řetězec znaků začínajícím malým 
písmenem a skládající se pouze ze symbolů: písmen, číslic a podtržítka („_“). 
Ukázky možných proměnných: auto, ruzova_kola, zak1A . 

• trivializace – pro označení trivializace je místo znaku nuly s horním indexem 
(„0“) používaný apostrof („' “). Například trivializace objektu O by se v TIL-
Scriptu zapsala jako 'O . 

• uzávěr  – syntaxe uzávěru v TIL-Scriptu je obdobná zápisu v TIL s tím 
rozdílem, že znak λ byl nahrazen zpětným lomítkem („\“). Uzávěr konstruující 
funkci následníka zapsanou v TIL jako [λx [0+ x 01]] by v TIL-Script vypadal 
následovně: 

[\x:Int ['+ x '1]] . 
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• kompozice – v zápisu konstrukce kompozice v TIL-Scriptu a v TIL nejsou 
žádné podstatné syntaktické změny. Na příkladu je ukázána kompozice výše 
uvedeného uzávěru následovníka a trivializace čísla 5: 

[[\x:Int ['+ x '1]] '5] . 

• double exekuce – zápis konstrukce double exekuce pomocí horního indexu 
(„2“) byl v TIL-Scriptu nahrazen „̂2 “. 

V TIL-Scriptu nevynecháváme vnější závorky, které je možno v TIL vynechávat, 
kdykoliv nemůže dojít k nedorozumění.  

 
V TIL-Scriptu navíc můžeme vytvářet použitím uzávěru tzv. pojmenované funkce 

(pojmenované uzávěry). K tomuto účelu slouží vyhrazené slovo Def . Definování funkce 
následníka s názvem Succ a odpovídající výše uvedenému příkladu uzávěru by pak vypadalo 
takto: 

 
Def Succ := [\x:Int ['+ x '1]] . 

 
Dalšími vyhrazenými slovy jsou let , používané pro přiřazení hodnoty proměnné, a 

dále slova vyhrazená pro kvantifikátory, to jsou ForAll  odpovídající významu znaku ∀ a 
Exist , jež odpovídá významu znaku ∃. 

V následující tabulce 3.2 je přehledné shrnutí všech rozdílů v syntaxi TIL a TIL-Scriptu. 
 

TIL-Script TIL Popis 

[, ] [, ] závorky 

'C 0C trivializace 

/ (nebo : v uzávěru) / definování typu 

\ λ lambda 

C@wt Cwt aplikace na svět a čas 

^2C 2C double exekuce 

Tabulka 3.2: Srovnání syntaxe TIL a TIL-Scriptu. 
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3.5 Příklady 
Pro lepší představu o rozdílech v syntaxi mezi TIL a TIL-Script následují ukázky 

přepisu výrazu z přirozeného jazyka do TIL a následně do TIL-Scriptu: 
 

1) 
Přirozený jazyk: 
Prezident ČR je volitelný. 
 
TIL: 
λwλt [0Volitelnywt [λwλt [0Presidentwt 

0CR]]] 
 
TIL-Script: 
[\w [\t ['Volitelny@wt [\w [\t ['President@wt 'CR]] ]]]] 
 

2) 
Přirozený jazyk: 
Karel chce mluvit s Honzou.  
 
TIL: 

λwλt[ 
0
Chcewt 

0
Karel [λwλt[ 

0
MluvitSwt  

0
Karel  

0
Honza]]]  

 
TIL-Script: 
[\w [\t['Chce@wt 'Karel [\w [\t['MluvitS@wt 'Karel 

'Honza]]]]]]  
 
Následující tabulka 3.3 uvádí příklady zápisu molekulárních typů v TIL-Scriptu a jejich 

odpovídající ekvivalenty v TIL. 
 

TIL-Script  TIL Popis 

(o i)  (οι) 
Typ množina: charakteristická funkce 
z individuí do pravdivostních hodnot. 

i@tw ιτω 
Typ individuových intensí 
(individuových úřadů). 

* * n Typ konstrukcí libovolného řádu. 

(o o@tw)@tw  (ο οτω)τω Typ vlastnosti propozic. 

Tabulka 3.3: Příklady molekulárních typů v TIL-Scriptu. 
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3.6 Vazba na ontologie 
 

TIL-Script  TIL Popis 

Petr/Indiv 
Jablko/i 

Petr/ι 
Jablko/ι 

Specifikace individuí. 

Mocnina/(Real Real) Mocnina/(ττ) Specifikace funkce. 

Modry/(o i)@tw Modrý/(οι)τω Specifikace vlastnosti. 

Vypravet/(o i i *)@tw Vyprávět/(οιι* n)τω Specifikace činnosti vyprávění. 

Tabulka 3.4: Ukázka specifikace entit v TIL-Scriptu. 

 
Jak již bylo zmíněno výše, každý jazyk určený pro popis obsahu zpráv je úzce spjat 

s ontologiemi. Všechny užité koncepty, nebo ty, které jsou definované specifikačním jazykem, 
musí být specifikovány v systému ontologie. A naopak takovýto jazyk musí být schopen užívat 
každého konceptu z ontologie. Abychom specifikovali ontologii pro TIL-Script, používáme buď 
znalostní bázi k uložení TIL-Script popisu typů a jmen dané entity nebo vestavěnou definici 
entit (viz tabulka 3.4). 

V TIL můžeme trivializovat každý objekt, zatímco v TIL-Script musí být všechny 
trivializované objekty specifikované v ontologii. Může to být buď sdílený systém ontologie 
nebo interní ontologie agenta, která je uložena v jeho interní znalostní bázi. Tedy rozhraní TIL-
Script k znalostní bázi nebo ontologii je zprostředkováno přes trivializaci. Jestliže agent nemá 
koncept ve vlastní znalostní bázi, může se optat ostatních a tímto způsobem se naučit nový 
koncept. 
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4 Multiagentový systém 

Základem myšlenky multiagentových systémů [4] byly tzv. komplexní systémy, 
objevující se v nejrůznějších oborech života. Do kategorie komplexních systémů je možné 
zařadit nejrůznější fyzikální, chemické a biologické systémy (makromolekuly, buňky, kolonie 
mravenců, ekonomické systémy, apod.), kdy společným rysem těchto systémů je jakási vnitřní 
architektura komponent a systém interakcí mezi nimi. Komponenty těchto systémů mají za úkol 
plnit jim příslušející funkce a úkoly v prostředí, v němž se nacházejí. 

Multiagentový systém (MAS) považujeme za systém sestávající se z autonomních, 
inteligentních, ale zdrojově omezených agentů. Tito agenti se chovají aktivně, interagují 
s prostředím, ve kterém se nacházejí, a chovají se tak, aby dosáhly splnění svých, či 
kolektivních, cílů. Veškerá komunikace a interakce v prostředí MAS je realizována pomocí 
výměny zpráv mezi jednotlivými prvky systému. Agenti musejí být schopni komunikovat a 
spolupracovat spolu navzájem stejně jako s prostředím. Jako celek by pak měl být takovýto 
systém schopný zvládnout situace, ve kterých by si jednotlivý agenti, či naopak monolitický 
systém, jen těžko věděli rady. 

Obrázek 4.1: Vědní disciplíny spojené s multiagentovými systémy. 
 
Z pohledu informačních technologií je navíc možné multiagentový systém definovat 

jako informační systém tvořený množinou jednotlivých softwarových komponentů – agentů. 
Tyto agenty mají definováno a implementováno své vlastní chování a komunikační rozhraní, na 
jejichž základě jsou schopny plnit své úkoly. Celkové chování a stav systému je pak dán stavem 
okolního prostředí, chováním a stavy jednotlivých agentů a komunikací mezi svými agenty.  

Na základě těchto dvou pohledů je možné definovat základní vlastnosti charakterizující 
multiagentové systémy:  

- autonomie prvků, 
- decentralizace řízení a funkcí, 
- robustnost, 
- adaptabilita na změny v prostředí, 
- vnitřní inteligence elementů, 
- modularita, škálovatelnost a znovupoužitelnost prvků, 
- komunikace elementů, 
- mobilita elementů. 
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4.1 Agenty 
Agenta můžeme chápat jako softwarový program tvořící samostatný elementární prvek 

multiagentového systému a splňující požadavky specifické pro MAS. Je možné jej definovat 
takto: „Agent je softwarová entita vytvořená k účelu plnění svých úkolů, a to samostatně a s 
ohledem na prostředí, na senzorické vjemy, vnitřní chování a spolupráci s jinými agenty.“ 

Pro lepší představu je vhodné použít jeho srovnání s objektem, kde objekt je 
komponentou systému reprezentující abstrakci reality z pohledu objektově-orientovaného 
modelování. Z tohoto srovnání plyne, že agent je abstraktnější než objekt, navíc obsahuje 
vlastnosti důležité v MAS (autonomie, vazba a propojení s prostředím), a to díky jeho 
konstrukci je možné jej rozšiřovat o další vrstvy a nové vlastnosti (inteligence, učení, mobilita, 
atd.). 

4.1.1 Typy agent ů 
Na základě svých úkolů, vnitřní konstrukce a chování je možné agenty rozdělit do 

několika skupin. První z nich je zaměřen na chování agenta, jeho komunikaci s okolím a reakce 
na podněty. Zde se agenty rozdělují na proaktivní a reaktivní. 

Proaktivní agenty - jedná se o skupinu agentů, kteří generují požadavky a komunikují 
s jinými agenty za účelem splnění svého úkolu. Tyto agenty neumí reagovat na požadavky 
jiných agentů, ale pouze umí zpracovávat reakce jiných agentů na jejich vlastní požadavky. 

 
Reaktivní agenty - architektura těchto agentů se obvykle skládá z množiny paralelních 

chování, které se spouštějí především jako reakce na podnět z agentova okolního prostředí. 
 
Druhý pohled zohledňuje způsob realizace daného typu chování uvnitř agenta, kdy je 

možné detekovat agenty deliberativní a procesní. 
 
Deliberativní agenty – tato kategorie popisuje vnitřní strukturu chování agenta. 

Deliberativní agent má potřebné znalosti o sobě a svém prostředí a na základě těchto znalostí 
vytváří plány vedoucí ke splnění cílů. Takovýto agent má předem definovány pouze cíle a 
jakým způsobem dosáhne jejich splnění je odvislé na jeho schopnostech, možnostech a 
inteligenci. Je zde využit přístup založený na algoritmech „hledání cesty“, kdy daná cesta 
vedoucí ke splnění cíle není na počátku známa a agent si jí vytváří za běhu. 

 
Procesní agenty – jedná se o agenty s jasně definovaným chováním již na začátku 

svého životního cyklu. Oproti deliberativním agentům je zde využit přístup „objevování cesty“, 
kdy se agent pouze rozhoduje, kterou z existujících procesních cest, z předem definované 
množiny chování, zvolí, aby dosáhl svého cíle. 

 
Při praktickém modelování a implementaci agentů není možné jednotlivého agenta 

přesně zařadit do určité kategorie, protože každý agent může v průběhu svého životního cyklu 
volně měnit svůj typ a princip fungování. Například agent může začít svůj život jako čistě 
procesní, v určité chvíli však může ve svém procesu dosáhnou bodu, kdy bude nutné 
inteligentně vytvořit plán dalšího postupu. V této chvíli se agent stává deliberativním, byť jen 
dočasně. Totéž platí například pro transformaci agenta mezi typem proaktivním a reaktivním. 
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4.2 Rekonfigurace chování agenta 
Důležitým prvkem v multiagentovém systému je rekonfigurace chování v průběhu 

realizace vlastního života agenta. Jedná se o princip, kdy agentův proces dosáhne určitého bodu, 
ve kterém je potřeba reagovat na požadavek nebo podnět různými způsoby, a to podle 
aktuálního stavu agenta a jeho okolního prostředí. V této chvíli se aktivuje algoritmus, jehož 
úkolem je vybrat chování, které nejlépe odpovídá požadavkům kladeným na další pokračování 
procesu. 

Prakticky je problém rekonfigurace řešen způsobem, kdy agent disponuje přístupem k 
množině definic chování (např. podprocesy namodelované pomocí aktivitních diagramů, Petriho 
sítí, apod.), kde každý prvek této množiny je nějakým způsobem popsán a ohodnocen. V 
„rekonfiguračním bodu“ se agent na základě ohodnocení rozhodne, které z definovaných 
chování zvolí, to dosadí namísto rekonfiguračního bloku a pokračuje ve své činnosti tak, jako 
by se jednalo o již předem definovaný procesní postup. 

4.2.1 Mechanismus rekonfigurace 
Vlastní mechanismus rozhodování může být založen na nejrůznějších algoritmech, což 

přináší značnou flexibilitu a možnost zohlednění nejrůznějších vlivů při rozhodování. 
„Rekonfigurační bod“ může být ve výsledku implementován jako jednoduché rozhodování na 
základě vstupních parametrů, nebo naopak jako složitý algoritmus založený na logických 
nástrojích a umělé inteligenci. Rovněž možnost poměrně volného provazování a kombinací 
různých typů chování agenta přináší spolu s rekonfigurací celou řadu výhod. Není pak problém 
jedno z rekonfiguračních chování definovat jako deliberativní a v případě, kdy není vhodná 
žádná z již známých cest bude vybrána právě tato varianta, která si cestu ke splnění cíle sama 
vytvoří. Agent se tak v daný okamžik stává deliberativním namísto procesním. 

4.2.2 Distribuce informací o chování 
Separace jednotlivých chování odpovídajících různým cestám vedoucím ke splnění cíle, 

přináší další výhody také v oblasti distribuce multiagentového systému. Je možné agenty 
vybavit pouze informacemi o tom, že pro daný rekonfigurační bod mají k dispozici množinu 
chování s určitým ohodnocením. Vlastní specifikace chování jsou pak ve vhodném formátu 
uloženy někde v okolním prostředí agentů (databázový server, jiný agent, atd.) a v případě 
potřeby je nejprve proveden výběr vhodného chování, jeho procesní popis je následně stáhnut 
do agenta a použit. Tento distribuovaný přístup umožňuje jednoduše měnit chování určité 
skupiny agentů, aniž by bylo nutné zasahovat do jejich interní struktury. Rovněž je možné 
úložiště rozšiřovat o další specifikace chování a tím učit agenty novým reakcím na podněty a 
poskytovat jim nové cesty ke splnění úkolů. 
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5 Logika a um ělá inteligence pro MAS 

Tato diplomová práce navazuje na výzkumný projekt s názvem “Logika a umělá 
inteligence pro multiagentní systémy“, jehož řešitelem byla doc. RNDr. Marie Duží, Csc., a 
který byl od roku 2004 řešen v laboratoři inteligentních systémů na VŠB-TUO a ke dni 
31.12.2008 byl úspěšně ukončen. 

Cílem projektu byl výzkum v oblasti formalizovaných metod procesního modelování 
umožňujících predikovat, specifikovat, simulovat a řídit chování autonomních inteligentních 
agentů v nejrůznějších situacích včetně krizových stavů, ve kterých může systém inklinovat k 
neuspořádanému až chaotickému chování. Zaměřili jsme se zejména na metody umělé 
inteligence budované na základě logického systému s vysokou expresivní silou, jímž je 
Transparentní intensionální logika. Formální jazyk vychází ze znalosti významu jednotlivých 
výrazů a je proto podepřen rigorózní logickou sémantikou. V oblasti reprezentace znalostí jsme 
se zaměřili na problém adekvátního modelování explicitních znalostí jednotlivých agentů s 
respektováním jejich omezených inferenčních schopností, či obecně zdrojů (prostorových, 
časových, softwarových, apod.). Řešen byl rovněž problém spolehlivosti a efektivnosti metod 
řízení procesů [6]. 

5.1 Výsledný MAS 
Z cílů projektu “Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy“ není explicitně 

zřejmé, že by v průběhu jeho řešení měl vzniknout jakýkoli multiagentový systém. Nicméně 
bylo nutné jednotlivé části řešení a přístupy k jednotlivým problémům na něčem testovat a 
ověřovat jejich správnost. Proto se již od začátku tohoto projektu v rámci jeho řešení pracovalo 
na vytvoření demonstrativního multiagentového systému, jenž měl posloužit jako prototyp pro 
předvedení dosažených výsledků.  

Jako doména tohoto vyvíjeného multiagentového systému byla zvolena oblast dopravy, 
kde za agenty jsou uvažována jednotlivá vozidla. Dále je zde dána infrastruktura silniční sítě, 
která vytváří základní prostor, v němž se daní agenti jsou schopni “samostatně” pohybovat. V 
rámci této diplomové práce budeme pro jednoduchost pro označení tohoto multiagentového 
systému používat zkratku CAS (Car-agents system). 

Agenti v tomto systému disponují jistou “inteligencí” a měli by být schopni se 
samostatně rozhodovat, komunikovat s ostatními agenty a interagovat s prostředím, v němž se 
pohybují a to vše tak, aby naplnily své cíle. Cíle jsou pak v tomto systému stanoveny jako 
konečné destinace, tedy jako popis bodu (např. GPS souřadnice při pohybu po Zemi), kam se 
má daný agent dostat. Výběr cesty a způsob jejího absolvování je pak již ponechán na 
rozhodování samotného agenta, který může průběžně kterýkoliv z těchto parametrů během 
přesunu měnit. Struktura celého systému a možnosti komunikace mezi jednotlivými jeho částmi 
jsou názorně zobrazeny na obr. 5.1. 
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Agent – je základní entitou v CAS a reprezentuje jedno konkrétní vozidlo. Umí se 
pohybovat po dopravní infrastruktuře v souladu s danými silničními předpisy, komunikovat s 
ostatními agenty systému a učit se. Vždy zná svoji aktuální polohu a polohu cílového místa, 
kam se má dostat, a sám si volí jednotlivé kroky, tak aby se dostal do určené destinace. 

V nenadálé situaci (havárie, překážka na silnici, zácpa, atd.) – v rámci CAS nazývané 
jako krize - je schopen najít vhodné řešení (např. přeplánování trasy, objetí překážky) a případně 
upravit dříve naplánované kroky. Při rozhodování má možnost využít jednak vlastních znalostí, 
případně když ve vlastních znalostech postrádá potřebnou znalost, může se “doptat” jiných 
agentů. Agentova vnitřní struktura je dále rozdělena na tělo a mozek. 

 

 
Obrázek 5.1: Přehled struktury a vzájemné komunikace v CAS. 

 
Tělo agenta – by se dalo přirovnat k dnešním reálným automobilům. Samy nedisponují 

žádnou vlastní “inteligencí” (tu jim dodá až řidič), ale pouze nabízí své “služby“ nějakému 
uživateli. Pokud bychom tedy tělo uvažovali jako samostatného agenta, tak by zapadalo do 
skupiny procesních agentů. V CAS tedy tělo přímo podléhá správě mozku, samo o sobě umí 
provádět jen základní příkazy jako je zapnutí/vypnutí světel, změna rychlosti, změna jízdního 
pruhu, atd. Akce, které se mají provést a jejich posloupnost, pak už závisí pouze na mozku. 
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Tělo agenta je navíc hlavním komunikačním centrem celého systému. Zprostředkovává 
komunikaci mezi jeho jednotlivými částmi. Přebírá informace ze svého okolí (např. vidění), 
provádí prvotní filtraci a vytváří zprávy pro mozek ve formátu, kterému mozek rozumí. Dělá 
taky prostředníka v komunikaci mezi jednotlivými agenty, kdy má na starost převod zpráv z 
formátu užívaného vně agenta (jenž by měl být kompatibilní se standardy FIPA) do formátu 
akceptovatelného mozkem. 

 
Mozek agenta – tvoří stěžejní část celého systému i projektu. Dá se říci, že všechny 

ostatní součásti CAS slouží pouze k tomu, aby bylo možné otestovat právě schopnosti mozku. 
Právě schopnost mozku “inteligentně” se rozhodovat podle aktuální situace a řídit chování 
agenta v multiagentovém systému jsou jedny z hlavních principů, jež měl tento projekt 
odzkoušet. Struktura, fungování a jeho napojení na zbytek systému je pak detailně popsáno v 
podkapitole 5.1.1. 

 
Prostředí – označuje kompletní infrastrukturu, ve které se agenti mohou pohybovat a o 

kterém mohou získávat informace. Je tvořena převážně statickými částmi systému (nemají 
žádnou vnitřní logiku) jako jsou jednotlivé jízdní pruhy, křižovatky, značky apod., doplněné a 
některé jednoduché automaty jako semafor, závory, případně policista řídící provoz.  

 
Žluté stránky  – slouží jako jakýsi “telefonní seznam”, kde si každý agent může 

dohledat agenta, s kterým potřebuje komunikovat. Jedná se tedy vlastně o Directory Facilities. 
Ačkoliv se zavedení takovéhoto prvku do systému může zdát zbytečné, má v systému, kde 
spolu jednotliví agenti navzájem komunikují, opodstatnění. Bez tohoto “telefonního seznamu” 
by se totiž každý agent, který by něco potřeboval, musel doptávat všech ostatních, kdo z nich je 
schopný mu pomoci. Tento scénář komunikace by vedl k velkému vytížení síťové infrastruktury 
a navíc doba nalezení hledaných agentů by byla výrazně vyšší než při využití Žlutých stránek. 
Zavedení podobného centrálního prvku je v podobných multiagentových systémech poměrně 
časté, neboť přináší značné zjednodušení problému dohledání potřebných agentů, byť na úkor 
decentralizace. Žluté stránky jsou ve své podstatě speciální typ jednoduchého agenta, který si 
udržuje informace o všech agentech systému a je schopen pak odpovídat na dotazy agentů typu: 
“Dej mi seznam agentů, kteří ví, co je to XY.” 

5.1.1 Mozek 
Obdobně jako lidský mozek, kde různé typy úkolů řeší různé části, i mozek našeho 

agenta je rozdělen na jednotlivé moduly zaměřené na řešení specifických problémů.  
Jelikož chceme, aby byl agent schopný uvažovat, tedy uměl odvozovat ze zadaných 

předpokladů závěry, musí jeho mozek v sobě integrovat nějakou inferenční jednotku. 
V současné době se uvažuje o dvou inferenčních jednotkách. Jedna z nich by měla být založena 
na Prologu a tím pádem by měla být schopna řešit problémy na úrovni prvořádové logiky. 
Druhá by pak měla vycházet z TIL, konkrétně pak z ní odvozeného jazyka TIL-Script, a jejím 
účelem bude řešit problémy na úrovni vyšších řádů, kde už by prvořádová logika nedostačovala. 

Další schopností, kterou od mozku vyžadujeme, je paměť. Je potřeba získané či 
odvozené znalosti nějakým způsobem uchovávat. K tomuto účelu slouží Internal Knowledge 
Base, kam se ukládají všechny agentovy znalosti tak, aby se daly kdykoli znovu použít. 
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Pro speciální typy úloh, jako jsou například řešení různých grafových úloh či numerické 
počítání, disponuje mozek různými pomocnými jednotkami tzv. Auxiliary Computional 
Modules, jež jsou k dispozici všem inferenčním jednotkám a pomáhají jim zjednodušit řešení 
těchto speciálních úloh. 

Obrázek 5.2: Schéma vnitřní struktury mozku. 
 
Zprostředkování propojení mozku s tělem má pak na starost modul Brain Interface. 

Jeho smyslem je předávání zpráv z/do mozku, jejich úprava na požadovaný formát a delegování 
do příslušné inferenční jednotky podle typu problému. 

Na obrázku 5.2 je pak názorně vidět schéma rozdělení mozku na jednotlivé moduly. Jak 
je patrné, celá architektura mozku je navržena jako modulární systém, což nám dává možnost 
jej jednoduše rozšířit o případné další moduly. Vhodné může být kupříkladu přidání další 
inferenční jednotky či nové pomocné jednotky pro další typy speciálních úloh. Tímto je možné 
snadno specializovat agenty do rozličně zaměřených multiagentových systémů. Na obrázku 5.3 
je uveden jednoduchý příklad, jak by mohla vypadat komunikace dvou agentů. 
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Obrázek 5.3: Schéma komunikace dvou agentů. 
 

Popis jednotlivých kroků: 

0. Zrození agentů. 

1. Tělo agenta žádá mozek o nastavení minima znalostí. 

2. Mozek vrací nastavení minima znalostí tělu. 

3. Agent A registruje svou základní znalost ve žlutých stránkách (Directory 
Facilities – DF). 

4. Mozek agenta A obdrží zprávu na viditelnost od svého těla, které rozpozná 
překážku. 

5. Mozek agenta A pošle zprávu tělu, že neví jak vyřešit překážku. 

6. Agent A posílá dotaz do DF, žádá agenty, kteří umí vyřešit překážku. 

7. DF vrací agentovi A seznam agentů schopných vyřešit překážku (v uvažovaném 
příkladu seznam obsahující pouze agenta B). 

8. Agent A posílá zprávu agentovi B, jejímž obsahem je dotaz (zakódován v TIL-
Scriptu) na to, jak vyřešit překážku. 

9. Agent B obdrží zprávu a předá ji mozku. 

10. Mozek agenta B zpracuje dotaz, vyhledá potřebnou znalost ve své interní 
znalostní báze a vrátí ji tělu. 

11. Agent B (tělo) posílá zprávu agentovi A. Jejím obsahem je odpověď na předešlý 
dotaz. 

12. Agent A obdrží zprávu a uloží její obsah do své vlastní znalostní báze. 

13. Agent A se s využitím nově získané znalosti rozhodne o řešení překážky a 
posílá tělu příkaz, aby vykonalo konkrétní akci. 
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6 TIL-Script Inference Machine 

TIL-Script Inference Machine (dále jen TSIM) je název pro funkční implementaci 
inferenčního stroje pro TIL, přesněji řečeno pro jeho počítačově zpracovatelnou podobu, tedy 
TIL-Script. TSIM je samostatný modul implementovaný v jazyce Java a distribuovaný jako 
jediný jar soubor. TSIM má jednoduché aplikační rozhraní (API), díky kterému může být 
využíván dalšími aplikacemi. Může tak být jednoduše využit kupříkladu jako součást mozku 
agenta, což byl mimo jiné hlavní účel vytvoření tohoto modulu. Využití však může najít i v jiný 
oblastech a to především tam, kde je potřeba řešit úlohy na úrovni prvořádové logiky a pro 
komunikaci v systému je preferován jednoduchý, intuitivní a člověku srozumitelný jazyk. 

Aktuální verze 1.0 pracuje nad podmnožinou TIL nezahrnující hyperintenzionalitu a 
parcialitu. TSIM provádí syntaktickou a typovou kontrolu vstupních TIL-Script výrazů a je 
schopen vyhodnotit libovolný matematický výraz sestavený z operací sčítání, odčítání a 
násobení. Dále je schopen řešení úloh na úrovni predikátové logiky, tzn. umí zjistit zda, 
případně pro které hodnoty proměnných, daný závěr vyplývá ze zadaných předpokladů. Pro 
zadávané předpoklady platí, že nesmí obsahovat existenční kvantifikátor. Samotná konstrukce 
obsahující existenční kvantifikátor může být zadána do TSIM, nebude však použita jako 
předpoklad pro řešení žádné úlohy. 

6.1 API 
Aplikační rozhraní TSIM umožňuje využívat schopnosti této inferenční jednotky 

dalšími systémy. Poskytuje čtyři hlavní metody (Obrázek 8.1).  
Nejdůležitější metodou je handleRequest(), která provádí zpracování požadavku, který 

se této metodě předává jako parametr. Požadavek je reprezentován třídou Request, která má dva 
povinné atributy. Prvním je typ požadavku, který může nabývat pouze dvou hodnot 
definovaných výčtovým typem RequestType, a to buď INFORM odpovídající informačnímu 
požadavku nebo QUERRY odpovídající dotazu. Dalším atributem je řetězec obsahující TIL-
Script výraz určený pro zpracování TSIM. Výstupem této metody je seznam řešení jednotlivých 
dotazů. Pro informační dotaz je vrácený seznam prázdný. Řešení je reprezentováno třídou 
Solution, která obsahuje kromě samotného výsledku i detaily o průběhu řešení. 

Další metodou TSIM API je getActualKnowledgeBase(), která vrací aktuální obsah 
znalostní báze TSIM. Metoda clean() provádí vymazání znalostní báze. Po jeho provedení 
zůstanou ve znalostní bázi pouze základní definice definované v systému, všechny ostatní 
definice spolu se všemi konstrukcemi a pojmenovanými uzávěry jsou smazány. Metoda 
setDetailLevel() umožňuje specifikovat podrobnost detailů zapisovaných do výsledku dotazu. 
Momentálně existují dvě úrovně. Úroveň BASIC zaznamenává pouze kroky s významnějšími 
změnami. Úroveň FULL pak provede zaznamenání všech kroků průběhu řešení. 

 
Obrázek 6.1: Specifikace TSIM API. 
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6.2 Console 
Console je jednoduché uživatelské rozhraní pro obsluhu TSIM. Jedná se o jednoduchou 

konzolovou aplikaci, jež umožňuje uživateli využívat TSIM modul (Obrázek 6.2). Console 
využívá TSIM API. Console zasílá jednotlivé požadavky ke zpracování TSIM a výsledek jejich 
zpracování zobrazí v konzoli. Console je součástí TSIM distribuce, tedy jar souboru. Pro 
detailní informace o spuštění a používání konzole je k dispozici uživatelská dokumentace, která 
je přiložena jako Příloha A.  

 
Obrázek 6.2: Schéma propojení Console a TSIM. 

6.2.1 Implementace 
Základem je spustitelná třída Console, která komunikuje s TSIM skrze rozhraní 

specifikované v kapitole 6.1 (Obrázek 6.3). Tato třída obsahuje kolekci všech příkazů, které je 
schopna provádět. Každý příkaz je implementován jako separátní třída, která dědí z abstraktní 
třídy CommandBase. Každá takováto třída obsahuje seznam textových řetězců, kterými je 
možné ji vyvolat, přičemž platí, že žádné dvě implementace by neměli obsahovat ve svých 
seznamech stejný řetězec. Podle obsahu těchto seznamů pak rozhoduje třída Console, které 
implementaci třídy CommandBase předá ke zpracování požadavek zadaný uživatelem. 
Jednotlivé požadavky jsou od uživatele přijímány z příkazové řádky a jsou od sebe odděleny 
koncem řádky (stisknutím klávesy Enter). 

 
Obrázek 6.3: Třídní diagram aplikace Console. 
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6.3 Návrh 
Kompletní TSIM se skládá za čtyř základních modulů, a to jsou moduly Request 

Handler, Syntax Parser, Type Analyzer a Knowledge Base (Obrázek 6.4). Dále jsou součástí 
TSIM moduly pro řešení různých typů úloh, jako např. vyhodnocování matematických výrazů, 
řešení matematických rovnic, vyplývání ve výrokové logice apod. Tyto moduly jsou 
označovány jako Solver Units a jejich počet není pevně určen. Současná implementace zahrnuje 
dva takovéto moduly, jeden pro vyhodnocování matematických výrazů a druhý pro vyplývání 
v prvořádové logice. Přidáváním dalších modulů pro řešení specifických dotazů do systému je 
možné podstatným způsobem rozšířit inferenční schopnosti TSIM. 

 

 
Obrázek 6.4: Návrh modulů TSIM. 

 
Modul Request Handler má na starost komunikaci s okolím, tedy se systémem 

využívajícím TSIM, správu znalostní báze, kontrolu syntaxe a otypování vstupního TIL-Script 
výrazu a výběr správného modulu pro řešení konkrétního dotazu. 

Modul Knowledge Base uchovává obsah znalostní báze a poskytuje rozhraní pro její 
správu, tzn. umožňuje získávání, přidávání a mazání znalostí. 

Syntax Parser modul obstarává syntaktickou kontrolu zadaného TIL-Script výrazu, 
vytvoření abstraktních syntaktických stromů (AST) odpovídajících daným konstrukcím a popis 
případných syntaktických chyb. 

Type Analyzer modul provádí typovou kontrolu zadaných konstrukcí, jež jsou 
reprezentovány AST a reportuje jakékoli chyby v otypování. 

Získávání odpovědí na dotazy zadané TSIM provádí Solver Unit moduly, které jsou 
sdruženy do množiny Solver Units. Obecně pro každý Solver Unit modul platí, že na vstupu 
dostane jeden konkrétní dotaz, ke kterému je povinen na výstupu vydat nějakou odpověď. Při 
řešení má přístup ke kompletnímu obsahu znalostní báze a pro řešení podčásti zadaného dotazu 
může využít ostatních řešících modulů z množiny Solver Units. 

6.4 Implementace 
TSIM je celý implementován v programovacím jazyce Java ve verzi 1.6 až na TIL-

Script parser, který je součástí modulu Syntax Parser a který je implementován ve skriptovacím 
jazyce Python. Pro integraci Pythonu do Javy byl využit Javovský interpret jazyka Python 
zvaný Jython, jež je také zahrnut do distribuce TSIM. 
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6.4.1 Request Handler 
Modul RequestHandler je základním elementem celého TSIM a implementuje TSIM 

API. Řídí celý proces zpracování požadavku, od jeho zadání až po vydání výsledku 
(Obrázek 6.6). Během tohoto procesu využívá všechny zbývající moduly TSIM. 

 
Obrázek 6.5: Třídní diagram Request Handler modulu. 

 
Proces zpracování požadavku začíná přijetím požadavku od nějakého externího systému 

(například od aplikace Console). Poté co se provede syntaktická analýza a typová kontrola 
přijatých dat, rozhodne se o jaký typ požadavku se jedná. Jedná-li se o informační požadavek, je 
obsah tohoto požadavku vložen přímo do znalostní báze a zpět externímu systému je vrácen 
prázdný výsledek. V případě, že se jedná o dotaz, provede se nejprve nahrazení všech 
pojmenovaných uzávěrů a následně β-redukce nad obsahem dotazu spolu s obsahem znalostní 
báze. Poté je pro takto upravený požadavek vybrán konkrétní Solver Unit modul, kterému se 
předá k řešení i s předpřipraveným obsahem znalostní báze. Jako výsledek pak Request Handler 
vrací přímo výstup modulu řešícího daný dotaz. 

Výběr správného Solver Unit modulu pro řešení zadaného dotazu obstarává třída 
SolverFactory, ve které jsou zaregistrovány všechny Solver Unit moduly zahrnuté v TSIM. 
Konkrétní modul pro řešení je vybrán na základě toho, zda první funkce dotazu odpovídá 
některé z funkcí, které umí daný modul zpracovat - seznam těchto funkcí musí obsahovat každý 
Solver Unit modul. Pro případ, že by podle tohoto kritéria nebyl vybrán žádný modul, je vždy 
jeden modul nastaven jako výchozí a je použit vždy, když se nepodaří vybrat žádný modul 
podle jím zpracovávaných funkcí. Současná konfigurace SolverFactory pro TSIM je 
následující: pro zpracování dotazu začínajícího matematickou funkcí je vybrán modul 
MathSolver, ve všech ostatních případech je použit výchozí modul, kterým je 
FirstOrdeLogicSolver. 
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Obrázek 6.6: Aktivitní diagram procesu zpracování požadavku modulem Request Handler. 
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SolverFactory není využívána jen v Request Handler modulu při zpracování dotazu, ale 
mohou jej používat také samotné Solver Unit moduly v případě, že nejsou schopny zpracovat 
část přijatého dotazu, mohou tedy při vlastním řešení zadaného dotazu využít schopnosti jiného 
Solver Unit modulu. Tak může například modul pro řešení vyplývání v prvořádové logice při 
zpracovávání dotazu obsahujícího konstrukci pro sečtení dvou čísel využít modul pro 
zpracování matematických výrazů, který pro něj danou konstrukci vyhodnotí. 

Modul Request Handler dále v rozhraní PredefinedFunctions obsahuje sadu 
předdefinovaných funkcí (Tabulka 6.1), které jsou vždy automaticky načteny do znalostní báze. 
Další předdefinované funkce, jež jsou automaticky vkládány do znalostní báze jsou obsaženy 
v jednotlivých Solver Unit modulech viz. podkapitola 6.4.5.1 a kapitola 7. 

 
Funkce Typ Význam 

True Bool Pravda 
False Bool Nepravda 

= Bool Any Any Rovnost (Identita) 

Tabulka 6.1: Přehled funkcí definovaných v rámci modulu Request Solver. 

6.4.2 Knowledge Base 
Znalostní báze je v současné verzi TSIM reprezentována jedinou třídou 

KnowledgeDataImpl, která si uchovává oddělené seznamy definic, pojmenovaných uzávěrů a 
konstrukcí a která slouží ke vkládání nových prvků do seznamů a získávání jednotlivých 
seznamů. Při vkládání nové definice nebo pojmenovaného uzávěru navíc kontroluje, zda 
definice nebo pojmenovaný uzávěr se shodným názvem už není v seznamu obsažen, jestliže 
ano, vrátí chybovou zprávu a nový prvek do seznamu nepřidá. Při vkládání konstrukcí pak 
kontroluje, zda v seznamu konstrukcí není již uložena identická konstrukce, v případě že ano, 
identickou konstrukci do seznamu nevloží, v tomto případě však žádnou chybovou zprávu 
nevrací. 

 
Obrázek 6.7: Třídní diagram Knowledge Base modulu. 

 
Implementace znalostní báze neumožňuje mazání jednotlivých prvků ani seznamů. 

Vymazání celé znalostní báze je pak řešeno vytvořením nové instance třídy 
KnowledgeDataImpl. Mazání a změna definic a pojmenovaných uzávěrů by znamenalo 
dodatečnou kontrolu otypování všech uložených konstrukcí, přičemž všechny nevyhovující 
konstrukce by musely být odstraněny ze znalostní báze. Protože je v takovém případě 
jednodušší naplnit prázdnou znalostní bázi novými definicemi a jim odpovídajícími 
konstrukcemi, než měnit definice již v naplněné znalostní bázi, nebyla možnost mazání a úprav 
pro definice ani pojmenované uzávěry implementována. 

Současná verze znalostní báze neumožňuje trvalou persistenci uložených dat a v tomto 
směru se nabízí možnosti pro případná další rozšíření, při kterém by se mohl využít nějaký 
databázový systém (např. relační databázi MySQL nebo jiné). 



 

 34 

6.4.3 Syntax Parser 
Návrh a implementace samotného parseru jazyka TIL-Script není součástí této 

diplomové práce. TSIM pro syntaktickou analýzu výrazů v jazyce TIL-Script využívá parser 
vytvořený Nikolou Ciprichem v rámci jeho diplomové práce. Tento TIL-Script parser je 
implementován v programovacím jazyce Python a poskytuje rozhraní v jazyce Java pro snadné 
využití v Java aplikacích (Obrázek 6.8). Jazyk rozpoznávaný tímto parserem odpovídá jazyku 
TIL-Script tak, jak je specifikován v kapitole 3. 

 
Obrázek 6.8: Třídní diagram Syntax Parser modulu. 

 
Java rozhraní TIL-Script parseru je tvořeno třídou TSParser, která obsluhuje samotný 

TIL-Script parser v Pythonu a má jen jedinou veřejnou metodu a tou je metoda parse(), která 
přijímá textový řetězec reprezentující TIL-Script výraz určený pro zpracování a která vrací jako 
výsledek instanci třídy TSParserType, která je součástí rozhraní TIL-Script parseru. Třída 
TSParserType má obdobnou strukturu jako současná implementace znalostní báze (třída 
KnowledgeDataImpl) a obsahuje tedy tři oddělené seznamy pro definice, pojmenované uzávěry 
a konstrukce. 

Modul Syntax Parser je navržen tak, aby byl schopen podporovat libovolný TIL-Script 
parser. Jejím úkolem je vytvořit jednotné rozhraní pro předávání argumentů a získávání 
výsledků od různých TIL-Script parserů. Vstupem tohoto modulu je vždy jediný řetězec 
obsahující TIL-Script výraz a výstupem je pak instance třídy KnowledgeDataImpl, jež odpovídá 
znalostní bázi vytvořené pouze na základě obsahu vstupního řetězce (obsah této znalostní báze 
ještě neprošel typovou kontrolou a může tedy obsahovat typově nekorektní konstrukce). 
Součástí tohoto modulu jsou taky jednotlivé implementace rozhraní Converter, které je 
zamýšleno jako konvertor pro převod výsledku vráceného TIL-Script parserem do výsledku 
vraceného Syntax Parser modulem, tedy do instance třídy KnowledgeDataImpl. 

Současná verze Syntax Parser modulu je tvořena třídou PythonTSParserService, která 
využívá implementaci TIL-Script parseru v Pythonu zmíněnou výše a třídu PythonConverter 
implementující rozhraní Converter, která provádí převod z datového modelu Pythonového TIL-
Script parseru (TSParserType) do datového modelu používaného v TSIM 
(KnowledgeDataImpl). Při výskytu syntaktické chyby v zadaném výrazu Python TIL-Script 
parser ukončí jeho zpracovávání a vrátí chybovou zprávu. Bohužel aktuální popisy 
syntaktických chyb nejsou příliš popisné a je poměrně obtížné z nich zjistit pravou příčinu 
syntaktické chyby. Případné syntaktické chyby nebo chyby, které se vyskytnou při 
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běhu TIL-Script parseru, jsou zaznamenávány do logovacího souboru s názvem 
„python_parser_errors.log“ a na obrazovce konzole je zobrazena jednoduchá hláška o výskytu 
chyby. 

6.4.4 Type Analyzer 
Kompletní typová analýza je implementována třídou TypeCheckServiceImpl. Vstupem 

je znalostní báze reprezentovaná třídou KnowledgeDataImpl, výstupem je pak stejná instance 
znalostní báze, která však již neobsahuje konstrukce, které nesplňují pravidla správného 
otypování. V případě výskytu chyby v otypování konstrukce je na konzoli vypsána chybová 
hláška s přesným popisem typu a místa chyby, chybně otypovaná konstrukce je vyřazena ze 
znalostní báze a typová analýza pokračuje další konstrukcí. 

TypeCheckServiceImpl rekurzívně prochází každou konstrukci a ověřuje, zda splňuje 
všechna níže uvedená kritéria. Nejprve jsou kontrolovány pojmenované uzávěry. Je určen typ 
funkce, jež daný pojmenovaný uzávěr definuje a poté je název funkce spolu s typem přidán do 
seznamu definic. Díky tomu není nutné uvádět tyto funkce explicitně v seznamu definic. 
Jakmile jsou zkontrolovány všechny pojmenované uzávěry pokračuje se kontrolou obsahu 
seznamu konstrukcí. 

 
Obrázek 6.9: Třídní diagram Type Analyzer modulu. 

 
Prováděné kontroly v pořadí, ve kterém se provádějí: 

1. Nedefinované funkce – každá funkce užitá v konstrukci musí být obsažena 
v seznamu definic. 

2. Nedefinované proměnné – každá proměnná užitá v konstrukci musí být 
definována v uzávěru. 

3. Špatný počet argumentů funkce – počet argumentů funkce v konstrukci musí 
odpovídat počtu argumentů, jež má tato funkce přiřazeno v seznamu definic. 

4. Špatný typ argumentu funkce – typ argumentu funkce v konstrukci musí 
odpovídat typu daného argumentu uvedeného v seznamu definic. 

6.4.5 Solver Unit 
Modul Solver Unit je určený pro řešení konkrétní množiny dotazů. TSIM může 

takovýchto modulů obsahovat více. Každý Solver Unit modul obsahuje množinu definic funkcí, 
které umí zpracovávat a které určují množinu dotazů, pro jejichž řešení má být použit, např. 
funkce pro sčítání a odčítání pro modul řešící početní dotazy. Definice těchto funkcí, všech 
Solver Unit modulů zahrnutých v TSIM, jsou automaticky vloženy do seznamu definic každé 
nové instance znalostní báze. 

Za Solver Unit modul je považována každá třída, která je potomkem abstraktní třídy 
SolverBase. Přidání nového Solver Unit modulu do TSIM se provede přidáním nového záznamu 
s názvem implementační třídy přidávaného modulu do množiny solverClasses ve třídě 
SolverFactory. Současná verze TSIM obsahuje dva Solver Unit moduly. Prvním z nich je 
MathSolver, který řeší vyhodnocování matematických výrazů. Tím druhým je 
FirstOrderLogicSolver, který řeší dotazy na úrovni prvořádové logiky a jehož detailní popis je 
uveden v kapitole 7. 



 

 36 

 
Obrázek 6.10: Třídní diagram Solver Units modulu. 

6.4.5.1 MathSolver 
Modul MathSolver je určený k vyhodnocování matematických výrazů zapsaných 

v jazyce TIL-Script. V tabulce 6.2 jsou uvedeny všechny funkce, které je v současnosti modul 
MathSolver schopen zpracovat a které jsou automaticky vkládány do znalostní báze, spolu 
s jejich otypováním. Aktuální verze neumožňuje provádět dělení dvou čísel a to z toho důvodu, 
že vyvíjený systém neumožňuje pracovat s parciálními funkcemi, tedy funkcemi, které nejsou 
totální. 

 
Funkce Typ Význam 

+ Real Real Real Sčítání 
- Real Real Real Odčítání 
* Real Real Real Násobení 
< Bool Real Real Menší než 
> Bool Real Real Větší než 

Tabulka 6.2: Přehled funkcí definovaných v rámci modulu MathSolver. 

6.5 Možná rozší ření 
V této části jsou shrnuty všechny možnosti rozšíření stávající implementace TSIM. Jsou 

zde zmíněny přínosy každého možného rozšíření a navrhnuty způsoby jeho implementace. 
Prvním krokem při rozvíjení stávajícího řešení by mělo být určitě přidání schopnosti 

využití konstrukcí obsahujících existenční kvantifikátor při řešení dotazů na úrovni predikátové 
logiky. Nejvhodnějším způsobem, jak toto provést, je odstranění existenčního kvantifikátoru 
obdobným způsobem, jaký je uveden v algoritmu pro převod formule predikátové logiky do 
skolemovy klausulární formy, tj. nahrazení kvantifikované proměnné vhodnou konstantou nebo 
funkcí [3]. Při implementaci tohoto řešení pro TSIM je potřeba najít vhodný způsob, jak 
přidávat a posléze odebírat dočasné funkce zavedené po odstranění existenčního kvantifikátoru 
a také jakým způsobem generovat názvy nově zaváděných funkcí tak, aby jejich názvy byly 
unikátní a nekolidovaly s názvy již definovaných funkcí. 

Jednou z možných budoucích úprav TSIM je přidání podpory pro persistenci znalostní 
báze. Persistence znalostní báze by umožnila trvalé uchovávání obsahu znalostní báze a také by 
podstatným způsobem znásobila množství znalostí, které je možné uložit do znalostní báze, 
neboť by již nemusela být celá znalostní báze uložena v operační paměti počítače. Bylo by pak 
možné vytvořit agenta, který by mohl usnout (být vypnut) a po probuzení (opětovném spuštění) 
by měl stejné znalosti jako před usnutím. Vhodným způsobem implementace této funkcionality 
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by byla integrace nějakého jednoduchého existujícího systému řízení báze dat jako je SQLite, 
MySQL apod. 

Vytvoření grafického uživatelského prostředí (GUI), které by nahradilo aplikaci 
Console pro ovládání TSIM, by výrazně zjednodušilo práci s TSIM. Používání TSIM by bylo 
pro uživatele více intuitivní, rychlejší a zobrazované výsledky by byly prezentovány 
přehlednějším způsobem. 

Dalším možným rozšířením TSIM je například schopnost používat i jiné než jen totální 
funkce, jako je například dělení apod. Používání takovýchto funkcí s sebou nese obtíže toho 
druhu, že jejich vyhodnocení může selhat. Otázkou je, jak takové selhání zpracovat a vůbec 
implementovat. Nabízí se v zásadě tři možné varianty implementace parciality v TSIM. První 
z nich je využití systému výjimek existujících v Javě, vytvořením vlastní výjimky a její 
zpracovávání. Další variantou by bylo využití hodnoty null z Javy, která označuje prázdný 
objekt a která by byla vrácena v případě, že by daná funkce selhala. Poslední návrh řešení je 
obdobou druhé varianty s tím rozdílem, že místo využití hodnoty null by byla zavedena nějaká 
vlastní hodnota, kupříkladu pojmenována Undef. 

Přínosným rozšířením TSIM by bylo mimo jiné také přidání hyperintensionality, která 
by umožnila vyjadřovat se v konstrukcích taky o samotných konstrukcích. V tomto směru je 
největší překážkou syntaktický parser, který momentálně není schopen rozpoznávat typy 
vyšších řádů. Z tohoto důvodu zatím taky není funkční typová analýza takovýchto konstrukcí. 

Přínosné by také bylo umožnit podporu více znalostních bází v rámci jednoho TSIM. 
Díky tomu by bylo možné rovnou porovnat výsledky jednoho dotazu pro různé množiny 
znalostí (předpoklady). Dále by bylo možné uvažovat každou znalostní bázi jako instanci 
bázového typu World jednoznačně určenou svým názvem, což by umožňoval přímo v dotazu 
specifikovat znalostní bázi v rámci, které se bude hledat řešení pro zadaný dotaz. 
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7 FirstOrderLogicSolver 

FirstOrderLogicSolver je modul pro řešení dotazů na úrovni prvořádové logiky 
založený na obecné rezoluční metodě. Přehled hlavních tříd modulu je zobrazen na Obrázku 
7.1.  

 
Obrázek 7.1: Třídní digram modulu FirstOrderLogicSolver. 

 
Třída FirstOrderLogicSolver přijme konstrukce dotazu a všech předpokladů ze 

znalostní báze. Přijatý dotaz zneguje a připojí k předpokladům. Poté převede všechny 
konstrukce do Skolemovy klauzulární formy (SCF), a odstraní ty konstrukce, které obsahují 
existenční kvantifikátor, neboť aktuální implementace tohoto modulu neumí správně zpracovat 
takovéto konstrukce. Na výsledný seznam konstrukcí pak aplikuje obecnou rezoluční metodu a 
po jejím ukončení transformuje její výstup do standardního výstupu všech Solver Unit modulů. 

Třída Skolemisator implementuje algoritmus převodu konstrukce do SCF. Podrobný 
popis tohoto algoritmu je uveden podkapitole 7.1.  

Třída ResolutionService pouze zapouzdřuje celý subsystém pro obecnou rezoluci a 
poskytuje rozhraní pro využívání třídy Skolemisator a třídy ResolutionHandler. 

Třída ResolutionHandler řídí kompletní průběh odvozování za pomoci obecné rezoluční 
metody. Vstupem je seznam konstrukcí (předpokladů i závěru) ve SCF. Výstupem je pak 
seznam konstrukcí odvozených v jednotlivých krocích rezoluce. Vstupní konstrukce jsou ihned 
po přijetí rozděleny na jednotlivé literály. Poté je vždy využitím třídy 
ResolventsStrategyChooser  získána dvojice konstrukcí, jež je předána ke zpracování třídě 
ResolutionRuleService. Jestliže je odvozena nová konstrukce, pokusí se ji s využitím dalších 
Solver Unit modulů vyhodnotit a případně provést její zjednodušení jako je vynechání vždy 
nepravdivých literálů nebo vynechání klausulí obsahujících vždy pravdivý literál. 

Třída ResolventsStrategyChooser implementuje strategii výběru rezolvent.  Aktuálně 
jsou implementovány dvě různé strategie pro generování rezolvent. První z nich vyhledává 
jednotlivé rezolventy způsobem „do šířky“ a generuje všechny možné kombinace. Druhá 
strategie je inspirována strategií využívanou Prologem, to znamená, že jednotlivé rezolventy 
vyhledává způsobem „do hloubky“. Přestože tento přístup negeneruje všechny možné 
kombinace rezolvent, je při hledání řešení rychlejší než ostatní strategie. Standardně je zvolená 
druhá strategie. V současné verzi TSIM je možné změnit strategii pouze přímo v kódu. 

Třída ResolutionRuleService provádí aplikaci rezolučního pravidla. Přijímá vždy sadu 
dvou klausulí, postupně prochází jednotlivé literály obou klausulí, porovnává je a pakliže zjistí, 
že je možné aplikovat rezoluční pravidlo na zadané dvě klausule, vrátí klausuli odpovídající 
aplikaci rezolučního pravidla, v opačném případě vrací hodnotu null. 

Třída SubstitutionService slouží k vyhledání možných substitucí a jejich provedení a je 
využívána třídou ResolutionRuleService. Pro vyhledávání možných substitucí má 
implementován Robinsonův unifikační algoritmus pro nalezení nejobecnější substituce [3]. 



 

 39 

Předdefinované funkce modulu FirstOrderLogicSolver, které se automaticky vkládají 
do znalostní báze, jsou spolu s jejich popisem a otypováním uvedeny v tabulce 7.1. 

 
Funkce Typ Význam 

And Bool Bool Bool Konjunkce 
Or Bool Bool Bool Disjunkce 

Imply Bool Bool Bool Implikace 
Equiv Bool Bool Bool Ekvivalence 
Non Bool Bool  Logická negace 
Exist Bool (Bool Indiv) Existenční kvantifikátor 

ForAll Bool (Bool Indiv) Všeobecný kvantifikátor 

Tabulka 7.1: Přehled funkcí definovaných v rámci modulu FirstOrderLogicSolver. 
 
Jelikož je predikátová logika jen částečně rozhodnutelná, může nastat situace, kdy 

výpočet řešení bude pokračovat do nekonečna. Z toho důvodu je potřeba výpočet nějakým 
způsobem omezit. Aktuálně je implementováno omezení na počet rezolučních kroků (tj. počet 
užití rezolučního pravidla), přičemž maximální počet rezolučních kroků je nastaven na hodnotu 
100 s tím, že je možno tuto hodnotu libovolně upravit. V případě, že je během výpočtu dosažen 
maximální počet rezolučních kroků, je tato skutečnost uvedena v detailech daného řešení. 

7.1 Převod do SCF 
Předpokladem je, že převáděné konstrukce již neobsahují pojmenované uzávěry a jsou 

po aplikování β-redukce. Kompletní převod konstrukcí obstarává třída SkolemisatorImpl. 
Algoritmus převodu do Skolemovy klausulární formy vypadá následovně: 

1. Přejmenování proměnných 
2. Odstranění nepotřebných kvantifikátorů 
3. Nahrazení implikace a ekvivalence 
4. Přesun negace doprava 
5. Aplikace distributivních zákonů 
6. Odstranění všeobecných kvantifikátorů 

7.2 Srovnání s Prologem 
Nejpodstatnějším rozdílem je formát vstupu, který přijímají. Zatímco Prolog využívá 

svoji vlastní gramatiku (speciální jazyk) pro zápis výrazů predikátové logiky, TSIM používá pro 
všechny zadávané vstupy, tedy i pro výrazy predikátové logiky, počítačem zpracovatelnou 
obdobu TIL, tj. TIL-Script. TSIM podporuje jazyk TIL-Script nativně, myšleno tak, že přijaté 
výrazy v jazyce TIL-Script nepřevádí do žádného jiného jazyka, ale zpracovává je tak, jak jsou 
a po každé, když pozmění vstupní konstrukci, (tedy během celého procesu zpracovávání) je 
výsledná konstrukce vždy správně utvořená, to znamená, že je syntakticky i typově korektní. 

TSIM implementuje obecnou rezoluční metodu a je tedy schopen zpracovat libovolný 
výraz predikátové logiky zapsaný v jazyce TIL-Script, oproti Prologu, který je omezen pouze na 
Hornovy klausule, tedy klausule obsahující maximálně jeden pozitivní literál. Další výhodou 
TSIM oproti Prologu je, že zadávané konstrukce nemusí být ve Skolemově klausulární formě, 
jelikož TSIM je sám schopný provádět Skolemizaci přijatých konstrukcí. TSIM obdobně jako 
Prolog není schopen zpracování výrazů obsahujících existenční kvantifikátor. TSIM je 
v současné době schopný takovéto konstrukce přijímat, ale při řešení je vynechává. Posledním 
rozdílem je to, že TSIM vždy vyhledává všechna řešení zadaného dotazu, kdežto Prolog 
standardně při nalezení prvního řešení výpočet ukončí. 
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8 Závěr 

Transparentní intensionální logika patří mezi nejvýznamnější teorie moderní filozofické 
logiky. Své uplatnění nalezne především v místech, kde je třeba analyzovat sémantiku tvrzení 
přirozeného jazyka se závislostí na možných světech (extensionální logika je zde slabá). 
Implementovaný prototyp inferenčního stroje pro TIL (TIL-Script) je prvním krokem k tomu, 
aby se TIL začal prosazovat taky v praktických aplikacích a nezůstal jen nevyužitou teorií. 
Právě tento prototyp demonstruje, že provázání teorie a praxe je nejen možné, ale i přínosné, a 
to i přesto, že v současném stavu TSIM neimplementuje všechny vlastnosti TIL, především 
parcialitu a hyperintensionalitu, a je zatím omezen jen na řešení dotazů na úrovní logiky prvého 
řádu. 

8.1 Výhled 
Přestože vyvinutý TSIM je úspěšným prototypem jednoduché inferenční jednotky pro 

TIL-Script, ještě je potřeba udělat spoustu práce, aby byl použitelný i pro řešení reálných 
problémů. V prvé řadě je potřeba odzkoušet jeho chování při nasazení do skutečného systému 
využívajícího TIL-Script, tady se počítá právě se systémem CAS zmiňovaném v kapitole 5. Do 
budoucna se navíc uvažuje o postupném rozšiřování schopností samotného TSIM, a to jak 
funkčních, jež jsou zmíněný v podkapitole 6.5, tak výkonnostních, jako jsou např. rychlost 
zpracování vstupu, či míra využití systémových zdrojů. 
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