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4.1 Tytuł

Optymalizowanie współpracy w systemach wieloagentowych.
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4.3 Wprowadzenie

Dziedzina badań systemów wieloagentowych dotyczy zrozumienia i budowania systemów zawierających
wiele autonomicznych zaprogramowanych jednostek zwanych agentami, które mogą mieć różne preferen-
cje, cele, reguły działania i możliwości [43]. Jednym z kluczowych zadań badawczych w tej dziedzinie
jest tworzenie agentów, którzy mogą podejmować wspólne, skoordynowane działania, na przykład w celu
poprawy swojej wydajności lub osiągnięcia celów, wykraczających poza możliwości poszczególnych jedno-
stek. Możliwość wspólnego działania może być przydatna zarówno w przypadkach, gdy agenci są chętni
do współpracy (tj. ich celem jest maksymalizacja jakiegoś nadrzędnego celu całego systemu), jak i w przy-
padkach, w których agenci są bardzo egoistyczni (tj. każdy agent działa we własnym najlepszym interesie,
bez względu na konsekwencje dla innych agentów).

Gry koalicyjne są popularnym sposobem modelowania współpracy w systemach wieloagentowych.
Oznaczmy zestaw agentów (lub „graczy”) przez A = {a1, a2, . . . , an}. Termin „koalicja” jest używany w
odniesieniu do dowolnego niepustego podzbioru A. Ponadto zbiór koalicji, które są parami rozłączne, nazy-
wany jest „strukturą koalicyjną”. Formalnie, dla każdej koalicji C, struktura koalicyjna nad C jest zbiorem
koalicji, CS = {C1, . . . , Ck}, takim, że

⋃
CS = C oraz Ci ∩Cj = ∅ dla dowolnych i, j ∈ {1, . . . , k} : i 6= j.

Zestaw struktur koalicyjnych nad C będziemy oznaczać przez ΠC . Gry w postaci funkcji charakterystycz-
nej (CFG) są grami, w których wartość koalicji zależy wyłącznie od tożsamości jej członków. Taka „gra”
jest zdefiniowana przez parę (A, v), gdzie A jest zbiorem agentów, a v jest funkcją charakterystyczną,
odwzorowującą każdą koalicję C, na jej wartość, v(C). Formalnie: v : 2A → R.

W literaturze wskazuje się na szeroki zakres potencjalnych zastosowań gier koalicyjnych. Na przykład,
tworząc koalicje: autonomiczne czujniki mogą poprawić nadzór nad swoimi obszarami [18]; wirtualne
elektrownie (ang. virtual power plans) mogą zmniejszyć niepewność swojej oczekiwanej produkcji energii
[4]; kognitywne sieci radiowe mogą zwiększyć swoją przepustowość [22]; i wreszcie kupujący mogą uzyskać
niższe ceny dzięki zakupom grupowym [23].

Ogólnie rzecz biorąc, proces tworzenia koalicji obejmuje trzy główne działania [38]:

• Formowanie struktury koalicyjnej —działalnie to polega na decydowaniu do której koalicji powinien
należeć każdy agent. Odbywa się to albo endogennie (przez agentów decydujących samodzielnie i
w dyskusji między sobą, tj. przy użyciu pewnej procedury przetargowej), albo egzogenicznie (np.
przez projektanta systemu). W rezultacie powstaje struktura koalicyjna. Zazwyczaj interesuje nas
struktura koalicyjna, która maksymalizuje dobrobyt społeczny (zdefiniowany utylitarnie, jako suma
wartości koalicji w danej strukturze), albo która minimalizuje zachętę agentów do rezygnowania z
bycia członkiem danej koalicji.

• Rozwiązywanie problemu optymalizacji funkcjonowania każdej koalicji—działanie to dotyczy nastę-
pującego pytania: W jaki sposób członkowie koalicji powinni koordynować swoje działania w taki
sposób, aby zmaksymalizować wyniki osiągane przez koalicję, do której należą?

• Podzielenie wypłaty z każdej koalicji pomiędzy jej członków—jeśli korzyści z kooperacji zostaną przy-
pisane koalicji jako całości, członkowie tej koalicji będą musieli uzgodnić, w jaki sposób podzielić te
korzyści między sobą. Zazwyczaj celem jest zrobienie tego w sposób spełniający określone, pożądane
kryteria, takie jak sprawiedliwość (gdzie nagroda każdego agenta odzwierciedla jego wkład w grę),
lub stabilność (gdzie żadna grupa agentów nie może samolubnie korzystać tworząc własną koalicję).
W tym kontekście koncepcja rozwiązania określa, które koalicje należy utworzyć, oraz w jaki sposób
wypłata każdej utworzonej koalicji jest podzielona między jej członków.

W naszych pracach skupiliśmy się na pierwszym powyższym punkcie, tj. formowaniu struktur koalicyj-
nych, a w szczególności, na problemie identyfikacji struktur koalicyjnych maksymalizujących dobrobyt
społeczny. Matematycznie problem ten—zwany problemem generowania (optymalnych) struktur
koalicyjnych—jest w grach w postaci funkcji charakterystycznej zdefiniowany następująco:

CS ∗ ∈ arg max
CS∈ΠA

∑
Ci∈CS

v(Ci)
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Poniżej wrócimy jeszcze do formalnej definicji tego problemu.
Ważność tego zagadnienia wydaje się oczywista w scenariuszach, w których agenci współpracują.

Co ciekawe, można także znaleźć scenariusze z samolubnymi agentami, gdzie przydaje się rozpatrzenie
tego zagadnienia. Na przykład, gdy musimy obliczyć tzw. rozwiązanie gry koalicyjnej (ang. solution con-
cept), które z natury wymaga wyznaczenia optymalnego podziału wypłaty między agentów. Dzieje się tak
na przykład w przypadku rdzenia—jednego z kluczowych rozwiązań w teorii gier koalicyjnych [15, 17].
Zgodnie z koncepcją rdzenia, aby jakikolwiek podział wypłaty był stabilny, warunkiem koniecznym jest,
aby agenci stworzyli strukturę koalicyjną maksymalizującą dobrobyt społeczny (patrz np. [8], Proposi-
tion 2.21). Innymi słowy, obliczenie stabilnego wyniku zgodnie z koncepcją rdzenia wymaga rozwiązania
problemu generowania (optymalnej) struktury koalicyjnej. Inne zagadnienia, w których rozwiązanie tego
problemu może być przydatne, to obliczanie tzw. ceny anarchii (ang. Price of Anarchy) i ceny stabilności
(ang. Price of Stability). W szczególności, w kontekście gier koalicyjnych, cena anarchii jest zdefiniowana
jako stosunek między najgorszą stabilną strukturą koalicyjną1 a optymalną strukturą koalicyjną [20]. Po-
dobnie, cena stabilności jest definiowana jako stosunek między najlepszą stabilną strukturą koalicyjną a
optymalną strukturą koalicyjną [2].

Prawdopodobnie pierwsze próby zbadania algorytmicznych aspektów formowania się koalicji w sys-
temach wieloagentowych były podejmowane w pracach [39], [21] i [47]. Wcześniej w literaturze skupiano
się przede wszystkim na teoretycznej analizie właściwości różnych koncepcji rozwiązań gier koalicyjnych.
Kilka algorytmów heurystycznych dotyczących zagadnienia formowania się koalicji zostało później zapro-
ponowanych przez Shehory’ego i Kraus [40, 41, 42].

Kontynuując ten kierunek badań, w swojej przełomowej pracy, Sandholm et al. [38] zajmowali się
algorytmami aproksymacyjnymi, tj. sposobem przeszukiwania przestrzeni struktur koalicyjnych w taki
sposób aby zagwarantować jakość rozwiązania (ang. worst-case guarantees on solution quality). Później,
podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Southampton, dr Talal Rahwan zaproponował szereg
wpływowych algorytmów do rozwiązania problemu generowania struktur koalicyjnych [30, 33, 32, 37] (zob.
naszą pracę [C], zawierającą wyczerpujący przegląd literatury).

Zainspirowany moimi doświadczeniami zdobytymi podczas studiów doktoranckich dotyczących endo-
gennego tworzenia się koalicji w literaturze ekonomicznej, od razu po rozpoczęciu pracy na Wydziale
Informatyki Uniwersytetu w Liverpoolu zainteresowałem się powyższą linią badawczą, tj. znajdowaniem
optymalnych struktur koalicyjnych. Mój wkład w powyższą literaturę ma następujące trzy główne wy-
miary:

• Analiza obliczeniowych aspektów gier z efektami zewnętrznymi—przez wiele lat najczęst-
szym założeniem w literaturze informatycznej na temat gier kooperacyjnych było to, że koalicja
agentów nie ma wpływu na współistnienie innych koalicji w systemie. Jednak w wielu realistycz-
nych aplikacjach, działanie koalicji jest bardziej lub mniej efektywne pod wpływem oddziaływania
właśnie takich efektów zewnętrznych, co już dawno zostało zauważone w innych dziedzinach nauki.
Np. w ekonomii, gry z efektami zewnętrznymi są jednym z kluczowych kierunków badań. Według
mojej najlepszej wiedzy, nasze pierwsze prace na temat obliczeniowych aspektów gier z efektami
zewnętrznymi (w szczególności praca [I], a także prace konferencyjne [25, 34], później rozszerzone i
opublikowane jako artykuł w czasopiśmie [D]) były pierwszymi publikacjami w literaturze informa-
tycznej na temat gier koalicyjnych.

• Odpowiedzi na otwarte teoretyczne pytania badawcze — chociaż już kilka grup badawczych
zajęło się zagadnieniem generowania optymalnych struktur koalicyjnych, niektóre ważne problemy
badawcze pozostały otwarte. Jednym z takich problemów była spójna i pełniejsza teoria na temat
tego, jak stworzyć lepsze algorytmy aproksymacyjne—problem ten został pierwotnie postawiony we
wspomnianym powyżej artykule autorstwa Sandholm’a et al. [38]. Kolejną otwartą kwestią było
zrozumienie do jakich granic można ulepszać algorytm programowania dynamicznego dla problemu
generowania optymalnych struktur koalicyjnych. Mimo że jeden ulepszony algorytm został zapropo-
nowany przez Rahwan’a i Jennings’a [33], nie było jasne, czy możliwe jest jego dalsze udoskonalenie,

1Termin „stabilny” jest używany tutaj w szerszym znaczeniu; nie jest ograniczony do samego rdzenia, ale może odnosić
się również do równowagi Nasha
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a jeśli tak, jak można takie udoskonalenie osiągnąć. W naszych badaniach udało nam się znaleźć
odpowiedzi na powyższe otwarte pytania badawcze.

• Usprawnienie istniejących już algorytmów albo zaproponowanie nowych —chociaż zapro-
ponowano już wiele algorytmów do rozwiązania problemu generowania optymalnych struktur ko-
alicyjnych, udało nam się wprowadzić szereg usprawnień, które zniwelowały lub ograniczyły pewne
negatywne cechy tych algorytmów. Zaproponowaliśmy też nowe algorytmy.

W dalszej części podsumuję wyniki uzyskane w każdym z artykułów, które stanowią niniejsze osiągnięcie
badawcze. Należy podkreślić, że opisywane artykuły są wynikiem pracy kolegialnej; dlatego opisując wyniki
używam liczby mnogiej „my” oraz „nasz/nasze”. Szczegółowy opis mojego osobistego wkładu do każdego
z artykułów stanowiących tę rozprawę można znaleźć w załączonej dokumentacji (w języku polskim).

4.4 Osiąganie pożądanego współczynnika aproksymacji w problemie generowania
struktur koalicyjnych — Praca [F]

W tej sekcji opisujemy wyniki otrzymane w pracy [F], gdzie analizowaliśmy w jaki sposób algorytm
typu „anytime” może ustalić współczynnik aproksymacji podczas rozwiązywania problemu generowania
struktur koalicyjnych (więcej na temat algorytmów typu „anytime” poniżej).

4.4.1 Informacje wstępne i wcześniejsze rozwiązania

Struktury koalicyjne: Przeanalizujmy jeszcze raz pojęcie struktury koalicyjnej. Jest to zbiór koalicji
parami rozłącznych. Formalnie:

Definicja 1. Dla każdej koalicji C, struktura koalicyjna nad C to zbiór koalicji CS = {C1, . . . , Ck},
spełniający warunki

⋃
CS = C oraz Ci ∩ Cj = ∅ dla każdych i, j ∈ {1, . . . , k} : i 6= j. Zestaw struktur

koalicyjnych „nad” C będzie oznaczony przez ΠC .

Na przykład, biorąc pod uwagę zbiór pięciu agentów A = {a1, a2, a3, a4, a5} oraz koalicję C =
{a3, a4, a5}, możliwa struktura koalicyjna nad A to: {{a1}, {a2, a3}, {a4, a5}}, a możliwa struktura ko-
alicyjna nad C to: {{a3}, {a4, a5}}. Jak powszechnie przyjęto w literaturze, kiedy będziemy mówić o
strukturze koalicyjnej nad jakąś koalicją, C ⊆ A, często będziemy pomijać „nad C”, gdy jest to jasne z
kontekstu, i po prostu będziemy pisać „struktura koalicyjna”. Dowolną koalicję w strukturze koalicyjnej
będziemy oznaczać jako C, ewentualnie z indeksami dolnymi (np. C1 lub Ci), lub z apostrofami (np. C ′

lub C ′′). Przedstawmy teraz pojęcie „osadzonej koalicji”:

Definicja 2. Osadzona koalicja to para, (C,CS ), gdzie C jest koalicją, a CS jest strukturą koalicyjną
nad A która zawiera C. Formalnie, CS ∈ ΠA : C ∈ CS. Zbiór wszystkich osadzonych koalicji będzie
oznaczony przez EC .

Problem generowania struktur koalicyjnych: W literaturze powszechne jest założenie, że wartość
struktury koalicyjnej jest po prostu sumą wartości koalicji w tej strukturze. Formalnie, w grach w postaci
funkcji charakterystycznej (CFG) dla każdej koalicji, C ⊆ A, wartość struktury koalicyjnej: CS ∈ ΠC ,
oznaczać będziemy jako V (CS ) i definiować następująco:

V (CS ) =
∑

Ci∈CS
v(Ci).

Z drugiej strony, we wspomnianych już grach z efektami zewnętrznymi (PFGs, więcej poniżej), wartość
struktury koalicyjnej CS oznaczać będziemy W (CS ) i definiować następująco:

W (CS ) =
∑

Ci∈CS
w(Ci,CS ),

gdzie w jest tzw. funkcją partycji, która odwzorowuje każdą osadzoną koalicję (C,CS ) ∈ EC na jej wartość
w(C,CS ).
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Zgodnie ze standardem w literaturze (np. [38, 11, 35]) zakładamy, że v(C)  0 dla dowolnego C ⊆ A i
że w(C,CS )  0 dla dowolnego (C,CS ) ∈ EC . Teraz możemy zdefiniować formalnie problem generowania
struktur koalicyjnych zarówno w grach CFG jak i PFG.

Definicja 3. Problem generowania (optymalnych) struktur koalicyjnych polega na znalezie-
niu struktury koalicyjnej, której wartość jest maksymalna. Mówimy, że taka struktura koalicyjna jest
„optymalna” i oznaczona przez CS ∗. Dokładniej mówiąc, w CFG generowanie struktury koalicji jest
problemem znalezienia CS ∗ ∈ arg maxCS∈ΠA V (CS ), podczas gdy w PFG jest to problem znalezienia
CS ∗ ∈ arg maxCS∈ΠAW (CS ).

Oczywiście nazwa „problem generowania optymalnych struktur koalicyjnych” jest bardziej precyzyjna
w kontekście powyższej definicji niż „problem generowania struktur koalicyjnych”, ale będziemy używali
obu nazw zamiennie. Jest to kombinatoryczny problem optymalizacyjny, który teoretycznie mógłby zostać
rozwiązany w optymalny sposób za pomocą wyszukiwania naiwnego (ang. brute-force). Jest to jednak
najczęściej w praktyce niewykonalne, ponieważ liczba możliwych struktur koalicyjnych to tzw. liczba
Bell’a, Bn [3], spełniająca:

αnn/2 ¬ Bn ¬ nn

dla pewnej dodatniej stałej α (patrz np., Sandholm et al. [38] oraz de Bruijn [12] dla asymptotycznie ści-
słego ograniczenia, ang. assymptotically tight bound). Niemniej jednak, znalezienie optymalnej struktury
koalicyjnej w CFG jest NP-zupełne zakładając, że funkcja charakterystyczna jest tzw. wyrocznią (patrz
Proposition 2 w pracy t [38]). Dowód opiera się na redukcji problemu „set-packing”.

Algorytmy „anytime”: Podczas działania algorytmu typu „anytime” jakość najlepszego znanego roz-
wiązania monotonicznie poprawia się wraz z biegiem obliczeń [46]. W przypadku problemu generowania
struktur koalicyjnych jest to szczególnie pożądane, ponieważ agenci mogą nie zawsze mieć wystarczająco
dużo czasu, aby doczekać zakończenia działania algorytmu ze względu na wykładniczy rozmiar przestrzeni
wyszukiwania. Stąd część prac w literaturze skupiało się na następującym pytaniu:

Pytanie 1. Jeśli przestrzeń wyszukiwania jest zbyt duża, aby mogła być w pełni przeszukana, czy
możemy przeszukiwać tylko podzbiór tej przestrzeni i mieć pewność, że znajdziemy rozwiązanie, które
jest nie mniejsze niż 1

β -krotność optymalnego rozwiązania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zaproponowano kilka algorytmów aproksymacyjnych, których działa-
nie polega na (1) podzieleniu całej przestrzeni wyszukiwania na rozłączne podprzestrzenie oraz (2) iden-
tyfikację sekwencji, w której te podprzestrzenie są przeszukiwane tak, aby współczynnik aproksymacji
poprawiał się po każdym przeszukaniu podprzestrzeni. Co istotne, algorytmy analizowane w literaturze
zakładały działanie „w trybie offline”, tak aby wyznaczony współczynnik aproksymacji nie zależał od
konkretnej funkcji charakterystycznej. W szczególności założono, że algorytmy aproksymacyjne powinny
działać również w sytuacji, w której wartości struktur koalicyjnych są obserwowalne, ale wartości koalicji
już nie. Dodatkowo, należy zauważyć, że proponowane algorytmy nie określały sposobu przeszukiwania
każdej zdefiniowanej podprzestrzeni.

Zanim przedstawimy proponowane algorytmy odpowiadające na Pytanie 1, zapoznajmy się z dwoma
popularnymi sposobami przedstawiania przestrzeni przeszukiwania. Pierwsza reprezentacja—zwana gra-
fem struktur koalicyjnych [38]—jest grafem nieukierunkowanym, w którym:

• Każdy węzeł reprezentuje strukturę koalicyjną, przy czym węzły są podzielone na poziomy,
ΠA

1 , . . . ,Π
A
n , gdzie poziom ΠA

i zawiera wszystkie węzły reprezentujące struktury koalicyjne o do-
kładnie i koalicjach.

• Krawędź łączy dwie struktury koalicyjne wtedy i tylko wtedy, gdy: (1) należą do dwóch kolejnych
poziomów ΠA

i i ΠA
i−1, oraz (2) strukturę koalicyjną w ΠA

i można uzyskać z tej w ΠA
i−1 poprzez

podział którejś koalicji na dwie.
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{a1},{a2},{a3},{a4}

{a1,a2,a3,a4}

{a1},{a2},{a3,a4} {a1,a2},{a3},{a4} {a1},{a3},{a2,a4} {a2},{a4},{a1,a3} {a1},{a4},{a2, a3} {a2},{a3},{a1,a4}

{a1},{a2, a3,a4} {a1,a2},{a3,a4} {a2},{a1,a3,a4} {a1,a3},{a2,a4} {a3},{a1,a2,a4} {a1,a4},{a2,a3} {a4},{a1,a2,a3}

Rysunek 1: Graf struktur koalicyjnych dla 4 agentów.

{{a1},{a2},{a3,a4}} ,   {{a2},{a3},{a1,a4}} ,
{{a1},{a3},{a2,a4}} ,   {{a2},{a4},{a1,a3}} ,
{{a1},{a4},{a2,a3}} ,   {{a3},{a4},{a1,a2}}

{{a1}, {a2}, {a3}, {a4}}

{{a1,a2}, {a3,a4}} ,
{{a1,a3}, {a2,a4}} ,
{{a1,a4}, {a2,a3}}

{{a1, a2, a3, a4}}

{{a1}, {a2,a3,a4}} ,
{{a2}, {a1,a3,a4}} ,
{{a3}, {a1,a2,a4}} ,
{{a4}, {a1,a2,a3}}

{a1}
{a2}
{a3}
{a4}

{a2,a3,a4}
{a1,a3,a4}
{a1,a2,a4}
{a1,a2,a3}

{4}

{1,3}

{1,1,1,1}

{2,2}

{1,1,2}=

= =

=

=

{1,1,2}

{1,1,1,1}

{2,2}

{4}

{1,3}

Rysunek 2: Graf podziałów liczby 4 (wraz z podprzestrzeniami struktur koalicyjnych odpowiadającymi
każdemu węzłowi na grafie).

Przykład z 4 agentami można zobaczyć na Rysunku 1.2 Podczas gdy powyższa reprezentacja kategoryzuje
struktury koalicyjne ze względu na liczbę koalicji, zaproponowano w literaturze alternatywną reprezen-
tację kategoryzującą struktury koalicyjne ze względu na rozmiar koalicji [36]. W szczególności, druga
reprezentacja dzieli przestrzeń struktur koalicyjnych na rozłączne podprzestrzenie, z których każda re-
prezentowana jest przez podział liczby n. Przypomnijmy, że podział liczby całkowitej n jest multizbiorem
(ang. multiset) dodatnich liczb całkowitych, których suma jest równa n [1]. Oznaczmy zbiór wszystkich
podziałów dla liczby n przez In. Na przykład I4 = {{4}, {1, 3}, {2, 2}, {1, 1, 2}, {1, 1, 1, 1}}. Dla każdego
I ∈ I., oznaczamy przez ΠA

I ⊆ ΠA podprzestrzeń składającą się ze wszystkich struktur koalicyjnych, w
których rozmiary koalicji odpowiadają elementom I. Na przykład, Π{a1,a2,a3,a4}

{1,1,2} jest podprzestrzenią skła-
dającą się ze wszystkich struktur koalicyjnych, w których dwie koalicje mają rozmiar 1, a jedna koalicja
ma rozmiar 2. Powyższa reprezentacja może być graficznie przedstawiona przez graf podziałów liczby [32].
Jest to graf nieukierunkowany, gdzie każda podprzestrzeń jest reprezentowana przez węzeł, a dwa węzły
reprezentujące I, I ′ ∈ In, są połączone przez krawędź, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją dwie części i, j ∈ I
takie, że I ′ = (I \ {i, j})]{i+ j} (tutaj ] oznacza operację dodawania multizbiorów). Na przykład Rysu-
nek 2 ilustruje graf podziałów liczby cztery, a także podprzestrzeń struktur koalicyjnych odpowiadającą
każdemu węzłowi na grafie.

Pierwszy algorytm, który odpowiadał na Pytanie 1 został zaproponowany w przełomowym artykule
Sandholm et al. [38]. W tym przypadku przeszukiwane podprzestrzenie są po prostu poziomami grafu
struktur koalicyjnych. Autorzy udowodnili, że jeśli te podprzestrzenie są przeszukiwane w określonej se-
kwencji, wówczas po przeszukiwaniu pierwszych dwóch podprzestrzeni w tej sekwencji można ustalić
pierwszy współczynnik aproksymacji i współczynnik ten się polepsza wraz z przeszukaniem każdej na-
stępnej podprzestrzeni. Dang and Jennings [11] zaproponowali alternatywny sposób podziału przestrzeni
na podprzestrzenie oraz ich sekwencję pokazując, że ich rozwiązanie jest lepsze.

2Powód wyróżnienia niektórych krawędzi na Rysunku 1 zostanie wyjaśniony poniżej.
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4.4.2 Nasz wkład do literatury w pracy [F]

Chociaż powyższe dwa algorytmy zdołały osiągnąć współczynniki aproksymacji dla pewnych podprze-
strzeni, otwarte pozostało następujące pytanie: Jak można ustalić współczynnik aproksymacji dla dowolnej
podprzestrzeni? Ponadto w obu wyżej wymienionych pracach współczynnik aproksymacji liczony był za-
wsze w stosunku do najlepszego rozwiązania w całej przestrzeni przeszukiwania. Zatem otwarte pozostało
pytanie badawcze: Czy możemy ustanowić współczynnik aproksymacji nie w stosunku do całej przestrzeni,
ale w stosunku do pewnej wybranej (prawdopodobnie nakładającej się) podprzestrzeni? W pracy [F] od-
powiedzieliśmy na oba powyższe pytania. Aby opisać nasze wyniki, potrzebujemy wprowadzić dodatkowe
oznaczenia. Przypomnijmy, że ΠA oznacza zbiór możliwych podziałów (tj. struktur koalicyjnych stworzo-
nych ze zbioru agentów A). Idąc tym śladem, oznaczmy przez ΠCS zbiór wszystkich możliwych podziałów
CS , np. dla CS = {{a1}, {a2, a3}, {a4}} mamy:

ΠCS =


{
{{a1}}, {{a2, a3}}, {{a4}}

}
,
{
{{a1}, {a2, a3}}, {{a4}}

}
,{

{{a1}}, {{a2, a3}, {a4}}
}
,

{
{{a1}, {a4}}, {{a2, a3}}

}
,{

{{a1}, {a2, a3}, {a4}}
}


Wreszcie, dla każdej podprzestrzeni Π′ ⊆ ΠA, niech δ(Π′) będzie zbiorem składającym się z każdego
niepustego podzbioru każdej struktury koalicji w Π′. Na przykład, jeśli Π′ = {CS 1,CS 2}, gdzie CS 1 =
{{{a1, a2}, {a3}} i CS 2 = {{a1}, {a2, a3}}}, niech δ(Π′) składa się ze wszystkich niepustych podzbiorów
CS 1 lub CS 2, tj. z następujących sześciu podzbiorów: (1)

{
{a1, a2}

}
, (2)

{
{a3}

}
, (3)

{
{a1, a2

}
, {a3}

}
, (4){

{a1}
}
, (5)

{
{a2, a3}

}
i (6)

{
{a1}, {a2, a3}

}
. W naszej pracy [F] udowodniliśmy, co następuje:

Twierdzenie 1. Dla dowolnych dwóch podprzestrzeni, Π′,Π′′ ⊆ ΠA, β wynosi maxCS∈Π′′ V (CS)
maxCS∈Π′ V (CS) wtedy i

tylko wtedy, gdy dla każdego C ⊆ A:

∃CS ′′ ∈ Π′′ : C ∈ CS ′′ ⇒ ∃CS ′ ∈ Π′ : C ∈ CS ′. (1)

Ponadto, jeśli powyższy warunek jest spełniony, β wynosi:

maxCS∈Π′′ V (CS )
maxCS∈Π′ V (CS )

¬ max
CS∈Π′′

(
min

P∈ΠCS :P⊆δ(Π′)
|P |
)
. (2)

Jeśli teraz zarówno Π′ oraz Π′′ można przedstawić w formie podziału n, tzn., jeśli:

∃ I ′, I ′′ ⊆ I :

Π′ =
⋃
I∈I′

ΠA
I

 ∧
Π′′ =

⋃
I∈I′′

ΠA
I

 ,
wtedy możemy pokazać (jak pokazaliśmy w pracy przeglądowej [C]), że można uprościć wynik w Twier-
dzeniu 1 (powyżej), które pochodzi z pracy [F]. W tym celu, tak jak ΠCS oznacza zestaw podziałów CS ,
niech ΠI oznacza zbiór podziałów podziału I, np., Π{1,1,2} składa się z następujących czterech podziałów:
{{1, 1, 2}}, {{1, 1}, {2}}, {{1, 2}, {1}}, i {{1}, {1}, {2}}. Co więcej, tak jak δ(Π′) oznacza zbiór każdego
niepustego podzbioru każdego CS ∈ Π′, niech δ(I ′) oznacza zbiór każdego niepustego podzbioru każdego
I ∈ I ′, np., δ({{1, 1, 2}, {1, 3}}) składa się z następujących siedmiu podzbiorów: {1}, {2}, {3}, {1, 1},
{1, 2}, {1, 3} i {1, 1, 2}. Przy użyciu powyższego zapisu możemy teraz sformułować wniosek, który jest
wersją Twierdzenia 1 dot. podziałów I:

Wniosek 1. Niech I ′, I ′′ ⊆ In będą dwoma dowolnymi zbiorami podziałów i niech Π′ =
⋃
I∈I′ Π

A
I oraz

Π′′ =
⋃
I∈I′′ Π

A
I . Wartość β wynosi maxCS∈Π′′ V (CS)

maxCS∈Π′ V (CS) wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego i ∈ {1, . . . , n}
zachodzi:

∃I ′′ ∈ I ′′ : i ∈ I ′′ ⇒ ∃I ′ ∈ I ′ : i ∈ I ′. (3)

Ponadto, jeśli powyższy warunek jest spełniony, możemy wyznaczyć następująca wartość β:3

maxCS∈Π′′ V (CS )
maxCS∈Π′ V (CS )

¬ max
I∈I′′

(
min

P∈ΠI :P⊆δ(I′)
|P |
)
. (4)

3Podczas, gdy P jest używane w Twierdzeniu 1 do oznaczenia podziału CS , tutaj jest używane do oznaczenia podziału I.
Ma to na celu uproszczenie zapisu, ponieważ P to pierwsza litera słowa Podział.
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β [D] Sandholm Dang & optymalnie
et. al Jennings [F]

9 256 256 256 256
5 292 257 257 257
4 628 293 2393 293
3 1132 755 2393 671
2 6110 10352 21147 2337
1 21147 21147 21147 21147

Tablica 1: Liczba struktur koalicyjnych, które należy przeszukać, aby osiągnąć pożądane β. Ostatnia
kolumna pokazuje wynik optymalny na podstawie naszej pracy [F].

W oparciu o powyższy wniosek, w [F], zaproponowaliśmy algorytm, który przeszukuje sekwencję pod-
przestrzeni, z których każda jest ΠA

I dla niektórych I ∈ In. Wykazaliśmy, że nasz algorytm przewyższa
algorytmy zaproponowane przez Sandholm et al. [38] i przez Dang and Jennings [11] oraz nasz zapropo-
nowany w pracy [D] dla gier z pozytywnymi albo negatywnymi efektami zewnętrznymi (patrz Sekcja 4.8
poniżej). Na przykład, dla 9 agentów, w Tabeli 1 widzimy liczbę struktur koalicyjnych przeszukanych
przez różne algorytmy dla różnych β w porównaniu z optymalnymi liczbami uzyskanymi przy użyciu na-
szych wyników w [F]. Pokazuje to, że żadna z sekwencji zaproponowanych w pracach poprzedzających [F]
nie jest optymalna. Na przykład, aby osiągnąć współczynniki aproksymacji 1

β = 1
3 , liczba struktur koali-

cyjnych, które muszą zostać przeszukane przez nasz algorytm w [D] (dla gier z efektami zewnętrznymi)
wynosi 1132, przez algorytm Sandholm’a et al. 755, a przez Dang’a i Jennings’a 2393. Jednakże, zgodnie
z równaniem (29) w [F], znajdujemy minimalny podzbiór, który jest następujący:

Πb
n = S{9} ∪ S{1,8} ∪ S{2,7} ∪ S{3,6} ∪ S{4,5}
∪S{1,1,1,1,1,2,2} ∪ S{1,1,1,1,1,1,1,2} ∪ S{1,1,1,1,1,1,1,1,1}

i zawiera jedynie 671 struktur koalicyjnych.

4.5 Optymalny algorytm programowania dynamicznego — praca [A]

W naszej pracy [A], wprowadziliśmy algorytm generowania struktury koalicyjnej oparty na zasadzie pro-
gramowania dynamicznego, który wykonuje najmniejszą możliwą liczbę operacji (przy założonej formie
równania programowania dynamicznego, opisującego problem generowania optymalnych struktur koali-
cyjnych).

4.5.1 Informacje wstępne i wcześniejsze rozwiązania

Pierwszy algorytm programowania dynamicznego dla problemu generowania struktur koalicyjnych—nazwany
po prostu Programowanie Dynamiczne lub DP (za ang. Dynamic Programming)—został zaproponowany
przez Yeh [44]. Algorytm DP opiera się bezpośrednio na następującym twierdzeniu:

Twierdzenie 2. Dla C ⊆ A, niech f(C) będzie wartością optymalnej struktury koalicyjnej na C. To
znaczy, f(C) = maxCS∈ΠC V (CS ). Wtedy:

f(C) =

 v(C) jeśli |C| = 1

max
{
v(C) , max{C′,C′′}∈ΠC

(
f(C ′) + f(C ′′)

)}
wpp.

(5)

Na podstawie Twierdzenia 2, sposób działania algorytmu DP polega na iteracji po wszystkich koali-
cjach o rozmiarze 1, a następnie na wszystkich koalicjach o rozmiarze 2, a następnie o rozmiarze 3 i tak
dalej, aż do rozmiaru n. Dla każdej koalicji C algorytm oblicza f(C) za pomocą równania (5). Jak widać
z tego równania, gdy |C| 6= 1, algorytm musi porównać v(C) z max{C′,C′′}∈ΠC f(C ′) + f(C ′′) i określić,
która z tych wartości jest większa. Wynik tego porównania jest przechowywany w zmiennej o nazwie t(C).
Łatwo jest pokazać, że algorytm DP oblicza optymalną strukturę koalicyjną w czasie O(3n).
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Działanie algorytmu DP można ciekawie zobrazować na grafie struktur koalicyjnych—Rysunek 1. W
szczególności DP wykonuje następujące czynności: (1) ocenia każdy ruch w górę na grafie, (2) zapisuje
najlepsze ruchy w tabeli t, a ostatecznie (3) przesuwa się w górę grafu, zaczynając od dolnego węzła,
o ile taki ruch jest korzystny. Aby lepiej zrozumieć intuicję stojącą za ruchem w górę, zauważmy, że każdy
taki ruch na grafie odpowiada podziałowi jednej koalicji na dwie (zob. Rysunek 1). Zauważmy również, że
DP określa dla każdej koalicji C ⊆ A, czy korzystne jest podzielenie C, a jeśli tak, to jaki jest najlepszy
taki podział (odpowiedź na to pytanie jest przechowywana w t(C)). Oznacza to, że jeśli DP przesunie
się w górę grafu, zaczynając od dolnego węzła, to za każdym razem, gdy dotrze do węzła (tj. struktury
koalicyjnej) która zawiera C, może określić (na podstawie t(C)) czy korzystny jest ruch polegający na
podziale C, a jeśli tak, jaki jest najlepszy taki ruch. Wreszcie, gdy DP oceni wszystkie możliwe ruchy (tj.
gdy obliczy t(C) dla wszystkich C ⊆ A), zaczyna wykonywać serię ruchów w górę, aż osiągnięty zostanie
optymalny węzeł, z którego nie ma żadnego korzystnego ruchu. Na przykład ruchy po przerywanej ścieżce
na Rysunku 1 pokazują, w jaki sposób DP dochodzi do węzła {{a1}, {a2}, {a3, a4}}. Pierwszy etap polega
na podziale {a1, a2, a3, a4} na {a1, a2} i {a3, a4}, a drugi etap wymaga podziału {a1, a2} na {a1} i {a2}.

Z tej wizualizacji jasno wynika, że dla każdego CS : |CS | > 2 istnieje wiele ścieżek, które zaczynają
się od dolnego węzła grafu i kończą się węzłem zawierającym CS (patrz Rysunek 1). Rodzi to następujące
pytanie: Czy DP może dotrzeć do optymalnego węzła przez dowolną ze ścieżek prowadzących do tego węzła?
Jak pokazują Rahwan i Jennings [33], odpowiedź brzmi „tak”. Aby zrozumieć intuicję, przypomnijmy
sobie, że jeśli korzystne jest podzielenie koalicji C, to DP przypisuje t(C) = arg max{C′,C′′}∈ΠC f(C ′) +
f(C ′′). Oznacza to, że jeśli istnieje więcej niż jedno rozwiązanie, dla DP nie ma znaczenia, które z tych
rozwiązań jest przechowywane w t(C). Argmax, który jest przechowywany w t(C) będzie określał ruch,
jaki DP wykona, gdy napotka węzeł reprezentujący daną strukturę koalicyjną CS : C ∈ CS . Jednak, z
definicji, wszystkie ruchy odpowiadające tym argmaxom doprowadzą ostatecznie do równie korzystnego
podziału C.

Powyższa obserwacja rodzi jeszcze jedno pytanie: co się stanie, jeśli DP zostanie zmodyfikowany tak,
żeby unikać oceny niektórych ruchów? W odpowiedzi, Rahwan and Jennings [32] udowodnili, że do-
póki istnieje ścieżka, prowadząca od najniższego węzła w grafie struktur koalicyjnych do optymalnego
rozwiązania, DP zawsze będzie w stanie dotrzeć do tego rozwiązania. Aby zrozumieć intuicję za tym
wynikiem, załóżmy, że dla jakiejś koalicji C, algorytm nie oceni ruchu, który polega na podziale C na
dwie konkretne koalicje, C1 i C2. Innymi słowy, załóżmy, że wyrażenie max{C′,C′′}∈ΠC f(C ′) + f(C ′′) w
Równaniu (5) zostało zastąpione przez: max{C′,C′′}∈ΠC\{{C1,C2}} f(C ′)+f(C ′′). Oznacza to, że za każdym
razem, gdy zostanie osiągnięta struktura koalicyjna CS : C ∈ C, ruch od CS do struktury koalicyjnej
CS ′ = (CS\C)∪{C1, C2} nie będzie już możliwy. Podobnie, każda ścieżka zawierająca ten ruch nie będzie
możliwa. Można to wizualizować za pomocą usunięcia krawędzi która łączy CS z CS ′. Co jednak ważne,
usunięcie to nie wpływa na ocenę przez DP innych ścieżek, które nie zawierają usuniętej krawędzi. Wła-
śnie dlatego, jeśli nadal istnieje ścieżka ruchów prowadzących do CS ′, DP nadal będzie w stanie dotrzeć
do CS ′.

W oparciu o powyższe obserwacje, Rahwan and Jennings [33] zaproponowali ulepszony algorytm
programowania dynamicznego, IDP (z ang. Improved Dynamic Programming), który unika niektórych
ruchów, cały czas gwarantując, że otrzymany wynik ostateczny będzie optymalny—gdyż będzie istnieć
ścieżka prowadząca do każdego wierzchołka w grafie struktur koalicyjnych.

Aby formalnie opisać ich algorytm, wprowadźmy dodatkowe oznaczenia. Dla dwóch rozłącznych ko-
alicji C1 i C2, niech mC1,C2 oznacza ruch związany z podziałem C = C1 ∪ C2 na C1 i C2. Ponadto
niech M oznacza zbiór wszystkich możliwych ruchów na grafie struktur koalicyjnych. Ponadto, dla
dwóch dodatnich liczb całkowitych s′, s′′ ∈ Z+, niech M s′,s′′ ⊆ M będzie zbiorem wszystkich ruchów,
w których koalicja rozmiaru s′ + s′′ jest podzielona na dwie koalicje o rozmiarach s′ i s′′. To znaczy,
M s′,s′′ = {mC′,C′′ ∈M : |C ′| = s′, |C ′′| = s′′}.

Używając powyższych oznaczeń, algorytm IDP [33] ocenia ruchy w M∗∗, gdzie:

M∗∗ =

 ⋃
s′,s′′∈Z+:max{s′,s′′}¬n−s′−s′′

M s′,s′′

 ∪
 ⋃
s′,s′′∈Z+:s′+s′′=n

M s′,s′′

 .
Wtedy można pokazać, że:
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Rysunek 3: Procent ruchów ocenianych przez ODP z pracy [A] vs. IDP i DP.

Twierdzenie 3. Zaczynając od dolnego węzła na grafie struktur koalicyjnych, można dotrzeć do każdego
innego węzła poprzez serię ruchów w M∗∗.

4.5.2 Nasz wkład w literaturę w pracy [A]

Podczas gdy algorytm IDP [33] wykonuje mniej operacji niż algorytm DP [44], nie było wiadomo, czy
liczba operacji może zostać zmniejszona jeszcze bardziej, a jeśli tak, to jaka jest minimalna liczba ope-
racji dla algorytmu programowania dynamicznego tego rodzaju (tj. w oparciu o sformułowanie problemu
generowania struktury koalicyjnej jako problemu programowania dynamicznego jak w Twierdzeniu 2).
W naszej pracy [A] zajęliśmy się tymi pytaniami, proponując Optimal Dynamic Programming (ODP)—
algorytm który wykonuje minimalną liczbę operacji dla sformułowania programowania dynamicznego dla
naszego problemu jak w Twierdzeniu 2.4 Aby przedstawić nasz algorytm, wprowadźmy następujący zapis:
dla dowolnych dwóch koalicji C ′, C ′′ ∈ CA, niech C ′ < C ′′ oznacza, że C ′ poprzedza C ′′ leksykograficznie,
np. {a1, a3, a9} < {a1, a4, a5} i {a4} < {a4, a5}. Za pomocą tego zapisu zdefiniujmy M∗ jako następujący
podzbiór ruchów:

M∗ =
{
mC′,C′′ ∈M :

(
C ′ ∪ C ′′ = A

)
or
(
C ′ < C ′′ < A \ (C ′ ∪ C ′′)

)}
. (6)

Podczas gdy DP ocenia każdy ruch wM, a algorytm IDP ocenia ruchy w M∗∗, nasz algorytm ocenia
ruchy w M∗. W [A], udowodniliśmy następujące twierdzenie o naszym algorytmie (jest ono odpowiedni-
kiem Twierdzenia 3 o algorytmie IDP):

Twierdzenie 4. Począwszy od dolnego węzła na grafie struktur koalicyjnych, możliwe jest dotarcie do
każdego węzła na tym grafie poprzez serię ruchów w M∗.

Ponadto udowodniliśmy w [A] że |M∗| =
∣∣∣ΠA

2

∣∣∣ +
∣∣∣ΠA

3

∣∣∣. Co najważniejsze, udowodniliśmy również, że
nie jest możliwe oszacowanie mniejszej liczby ruchów niż |M∗|, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji
znalezienia optymalnego rozwiązania (Twierdzenie 14 w [A]):

4Należy zauważyć, że nie udowodniliśmy, że Twierdzenie 2 jest jedynym możliwym sformułowaniem problemu generowania
struktury koalicyjnej jako problem programowania dynamicznego.
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Twierdzenie 5. Dla żadnego podzbioru ruchów M ⊆M takiego że |M | < |M∗|, nie jest możliwe dotarcie
do każdego węzła na grafie struktur koalicyjnych poprzez serię ruchów w M .

Zatem M∗ jest optymalny w tym sensie, że minimalizuje liczbę ocenianych ruchów. Na tej podstawie
nazwaliśmy nasz algorytm ODP, czyli Optymalny DP. Jeśli chodzi o dokładną liczbę ocen, DP ocenia
1
2 (3n + 1)− 2n ruchy, IDP ocenia 1

23n−1 + o(3n), podczas gdy ODP ocenia 1
2

(
3n−1 − 1

)
ruchy. Rysunek 3

porównuje te liczby, dla n od 5 do 40. Wraz ze wzrostem liczby agentów, odsetek ruchów, które są oceniane
przez IDP, spada (w porównaniu z DP), i zbliża się do około 37%. ODP redukuje liczbę ruchów jeszcze
bardziej, do około 33% ruchów DP. Ogólnie, ODP unika około dwóch trzecich operacji w porównaniu z DP,
co czyni go obecne najszybszym algorytmem programowania dynamicznego gwarantującym znalezienie
optymalnego rozwiązania. Działa w czasie O(3n). Jest to znacznie mniej niż ω(nn/2)—czas wymagany do
naiwnego przejścia przez wszystkie struktury koalicyjne. Wadą jest jednak to, że ODP (podobnie jak IDP
czy DP) nie zapewnia przejściowego rozwiązania przed zakończeniem, co oznacza, że nie ma możliwości
zrezygnowania z części obliczeń za cenę jakości rozwiązania.

4.6 Rozproszony algorytm „anytime” — praca [H]

W tej sekcji opisane są pokrótce wyniki z naszej pracy [H]. W tym artykule zaproponowaliśmy rozpro-
szoną wersję algorytmu, do rozwiązywania problemu generowania optymalnych struktur koalicyjnych,
zaproponowanego przez Rahwan’a i Jennings’a [37]. Algorytm ten jest algorytmem „anytime”.

4.6.1 Informacje wstępne i wcześniejsze rozwiązania

Algorytm „anytime”, nazwany IP, został zaproponowany przez Rahwan et al. [37]—oparty jest on na
reprezentacji z Rysunku 2, tj. na grafie podziałów liczby agentów. W szczególności, algorytm opiera się
na obserwacji, że dla każdej podprzestrzeni ΠA

I możliwe jest obliczenie górnej i dolnej granicy wartości
najlepszej struktury koalicyjnej w tej podprzestrzeni. Formalnie, niech MaxAs i AvgAs będą wartościami
maksymalnymi i średnimi wszystkich koalicji dla każdej wielkości koalicji s. Rahwan et al. [37] pokazali,
że możliwe jest obliczenie średniej wartości struktur koalicyjnych w każdej podprzestrzeni ΠA

I : I ∈ In bez
analizy wszystkich struktur koalicyjnych w tej podprzestrzeni. Na tej podstawie uzyskujemy dolne ogra-
niczenie wartości najlepszej struktury koalicyjnej w ΠA

I . Ograniczenie to wynosi: LBA
I =

∑
i∈I I(i)AvgAi ,

gdzie I(i) oznacza wielokrotność liczby i w I. Ponadto, zastępując AvgAi przez MaxAi w tym wyrażeniu,
uzyskujemy górne ograniczenie UBA

I na wartość najlepszej struktury koalicyjnej w ΠA
I . Ograniczenie to

wynosi: UBA
I =

∑
i∈I I(i)MaxAi .

Używając powyższych ograniczeń, algorytm IP oblicza górne ograniczenie UB∗ = maxI∈In UBA
I i

dolne ograniczenie LB∗ = maxI∈In LBA
I wartości optymalnej struktury koalicyjnej CS ∗. Obliczając UB∗,

możemy ustalić górną granicę dotychczas znanej najlepszej struktury koalicji, oznaczonej jako CS ∗∗; ta
granica to β = UB∗/V (CS ∗∗). Z drugiej strony, obliczając LB∗, możemy zidentyfikować dowolne pod-
przestrzenie, które nie mogą zawierać optymalnej struktury koalicji, czyli ΠA

I : UBA
I < LB∗. Te pod-

przestrzenie są usuwane z przestrzeni wyszukiwania. W przypadku pozostałych podprzestrzeni algorytm
przeszukuje je pojedynczo, jedna po drugiej. Podczas tego przeszukiwania, jeśli zostanie znalezione bie-
żące najlepsze rozwiązanie, którego wartość jest większa lub równa górnej granicy jeszcze nie przeszukanej
podprzestrzeni, to algorytm pomija wszystkie takie podprzestrzenie.

W algorytmie IP wyszukiwanie podprzestrzeni odbywa się za pomocą wydajnego procesu, który po-
zwala uniknąć zbędnego generowania struktur koalicyjnych i stosuje własną technikę podziału i ogra-
niczeń (ang. branch-and-bound), aby uniknąć analizowania nieobiecujących struktur koalicyjnych. Aby
lepiej zrozumieć tę technikę, niech CAi oznacza zbiór koalicji o wielkości i. Teraz, biorąc pod uwagę koalicje
C1 ∈ CAi1 , C2 ∈ CAi2 , . . . , Ck ∈ C

A
ik

: k < |I|, i przed iterowaniem odpowiednich koalicji w CAik+1
, . . . , CAi|I| , algo-

rytm sprawdza następujący warunek, gdzie CS ∗∗ to najlepsza struktura koalicyjna do tej pory znaleziona
przez algorytm:

k∑
j=1

v(Cij ) +
|I|∑

j=k+1

MaxAij < V (CS ∗∗). (7)
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C𝑥

. . .

C𝑦

. . .

Coalitions of 

size 1, i.e., 𝐶1
𝐴

C𝑖

.   .   .

C𝑗

.  .  .

Coalitions of 

size 3, i.e., 𝐶2
𝐴

Coalitions of 

size 4, i.e., 𝐶3
𝐴

𝑣(C𝑥) + 𝑀𝑎𝑥3
𝐴 + 𝑀𝑎𝑥4

𝐴 < 𝐿𝐵∗

𝑣 C𝑦 + 𝑀𝑎𝑥3
𝐴 + 𝑀𝑎𝑥4

𝐴 ≥ 𝐿𝐵∗

𝑣(Cy) + 𝑣(C𝑖) + 𝑀𝑎𝑥4
𝐴 < 𝐿𝐵∗

𝑣 C𝑦 + 𝑣 C𝑗 + 𝑀𝑎𝑥4
𝐴 ≥ 𝐿𝐵∗

C𝑘

.    .    .    .

C𝑞

.  .  .

Rysunek 4: Ilustracja techniki podziału i ograniczeń (ang. branch-and-bound) stosowanej w IP podczas
przeszukiwania podprzestrzeni ΠA

{1,3,4}. W tym przypadku, żadna struktura koalicyjna zawierająca Cx lub
Cy, Ci nie może być optymalną, więc IP nie proceduje dalej w głąb drzewa przeszukiwania.

Jeśli powyższa nierówność zachodzi, żadna ze struktur koalicyjnych zawierających C1, . . . , Ck nie może
poprawić jakości najlepszego znalezionego rozwiązania, w którym to przypadku algorytm pomija tę część
przeszukiwania w głąb. Rysunek 4 ilustruje w jaki sposób IP przeszukuje ΠA

{1,3,4} dla n = 8.
Algorytm IP działa w czasie O(nn). W najgorszym przypadku algorytm może skończyć na konstruowa-

niu każdej możliwej struktury koalicyjnej. W praktyce, jednak IP jest znacznie szybszy niż programowanie
dynamiczne dla wielu rozkładów losowych wartości koalicji.

4.6.2 Nasz wkład w literaturę w pracy [H]

Zaczynamy od zaobserwowania, że literatura dotycząca problemu generowania struktur koalicyjnych, a w
szczególności algorytm IP, zakładała istnienie centrum, które ma dostęp do wszystkich wartości koalicji
i gdzie przeprowadzane są wszystkie obliczenia. Jednak scentralizowanie prowadzi do istnienia wąskiego
gardła wydajności i potencjalnego punktu awarii, co zmniejsza ogólną wydajność i niezawodność systemu.
Bardziej pożądane byłoby, aby można było rozproszyć obliczenia między agentami, zamiast wykonywać je
centralnie przez jednego agenta. Takie rozproszone przetwarzanie sprawia, że system jest bardziej odporny
na awarie i zazwyczaj skraca czas przetwarzania (nie licząc oczywiście kosztów komunikacji) w wyniku
wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów w systemie. Jednak algorytm rozproszony, który wymaga
wymiany wszystkich możliwych wartości koalicji między agentami, byłby bardzo powolny z powodu dużego
obciążenia komunikacyjnego. Dlatego bardzo ważne jest, aby stworzyć metody, zmniejszające potrzebę
komunikacji między agentami.

W tym kontekście jedynym zdecentralizowanym algorytmem opracowanym w literaturze dot. problemu
generowania struktur koalicyjnych jest algorytm Shehory’ego i Kraus [42]. Chociaż ten algorytm jest łatwy
do implementacji, używa prostej, chciwej heurystyki, która nie daje żadnych gwarancji na znalezienie
optymalnej struktury koalicyjnej. Ponadto wykazano, że ten algorytm jest wyjątkowo nieefektywny pod
względem równoważenia obciążenia obliczeniowego, a także wymagań dotyczących komunikacji i pamięci,
nie wspominając o wykładniczej liczbie obliczeń, które są zbędne.

Wziąwszy pod uwagę powyższe kwestie, w pracy [H]:

• Zaproponowaliśmy algorytm D-IP, który jest pierwszym rozproszonym algorytmem optymalnie roz-
wiązującym problem generowania struktur koalicyjnych. Algorytm ten łączy i udoskonala techniki z
dwóch istniejących w literaturze algorytmów, a mianowicie DCVC (najnowocześniejszy algorytm do
dystrybucji obliczeń wartości koalicji wśród agentów [31]), jak i również IP, który został przedsta-
wiony powyżej. Wprowadziliśmy również kilka nowych technik ułatwiających proces wyszukiwania,
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Rysunek 5: Główne etapy algorytmu IP (po lewej) vs. główne etapy algorytmu D-IP z pracy [H] (po
prawej)

tak aby obciążenie obliczeniowe było zrównoważone między agentami i aby praktycznie nie były
wykonywane żadne zbędne obliczenia;

• Zaproponowaliśmy techniki filtrowania funkcji charakterystycznej i zmniejszania obciążenia komuni-
kacyjnego między agentami. Na przykład, nasze eksperymenty pokazują, że dla rozkładu jednostaj-
nego wartości koalicji i 26 agentów, średnio tylko 9000 wartości koalicji z 67 milionów (tj. 0,013%)
jest wymienianych między agentami przed znalezieniem optymalnej struktury koalicyjnej. Te re-
guły filtrowania wymagają jedynie wykonania obliczeń, których wielkość jest liniowa w stosunku do
wielkości danych wejściowych.

Podczas konstruowania naszego algorytmu D-IP najpierw podzieliliśmy działanie algorytmu IP na trzy
etapy, a następnie zidentyfikowaliśmy dane, które są wymagane w każdym z tych etapów (patrz lewa strona
Rysunku 5). Następnie zmodyfikowaliśmy i ulepszyliśmy te etapach, aby można je było wykonać bardziej
efektywnie i w sposób rozproszony, a następnie wprowadzić nowe etapy komunikacji, aby zapewnić, by
każdy agent miał wymagane dane dla każdego etapu obliczeniowego. Nasze modyfikacje to:

(1) włączenie zmodyfikowanej wersji algorytmu DCVC autorstwa Rahwan’a i Jennings’a [31] do obli-
czenia wartości funkcji charakterystycznej w sposób rozproszony oraz w celu dystrybucji pierwszego
etapu IP;
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(2) stworzenie nowych reguł filtrowania w celu znacznego ograniczenia wąskiego gardła komunikacyj-
nego, które występuje między drugim a trzecim etapem;

(3) wprowadzenie nowej techniki w celu zmniejszenia wąskiego gardła obliczeniowego występującego w
trzecim etapie; oraz

(4) zastosowanie technik mających na celu zrównoważenia obciążenia obliczeniowego. Jest to niezbędne,
ponieważ liczba obliczeń przypadających na każdego agenta w wyszukiwaniu optymalnej struktury
może się znacznie różnić ze względu na stosowanie techniki podziału i ograniczeń.

Główne etapy algorytmu D-IP, które można zobaczyć po prawej stronie Rysunku 5, są szczegółowo omó-
wione w pracy [H].

4.7 Połączenie algorytmu „anytime” z algorytmem programowania dynamicznego
— praca [E]

Ta sekcja opisuje wyniki naszej pracy [E] i częściowo z naszej pracy [A]. W tych artykułach zapropono-
waliśmy nowe wersje hybrydowego podejścia do problemu CSG, który łączy programowanie dynamiczne
z wyszukiwaniem w dowolnym czasie. Ta linia badawcza została zainicjowana przez Rahwan’a i Jen-
nings’a [32].

4.7.1 Informacje wstępne i wcześniejsze rozwiązania

Algorytm łączący techniki programowania dynamicznego i techniki przeszukiwania struktur koalicyjnych
typu „anytime” nazywany IDP-IP został zaproponowany przez Rahwan’a i Jennigns’a [32]. Jak opisaliśmy
wcześniej w Sekcji 4.5.1, działania IDP można zwizualizować jako ruchy po krawędziach w grafie struktur
koalicyjnych (patrz Rysunek 1 dla 4 graczy). Jeśli pewne podziały nie zostały ocenione, można to zwi-
zualizować poprzez usunięcie odpowiednich krawędzi z tego grafu. Co ważne, sposób w jaki działa IDP
można również zwizualizować, ale na grafie podziałów liczby graczy (patrz Rysunek 2 dla 4 graczy). Za-
sadniczo, wykonując ruch z jednej struktury koalicyjnej CS ′ do innej CS ′′, IDP faktycznie wykonuje ruch
(na grafie podziału liczby graczy) z jednego podziału I ′ : ΠA

I′ 3 CS ′ do innego podziału I ′′ : ΠA
I′′ 3 CS ′′.

Co więcej, usuwając wszystkie krawędzie odpowiadające podziałowi koalicji rozmiaru s na dwie koalicje
o rozmiarach s′ i s′′, faktycznie usuwamy każdą krawędź łączącą podział I : I 3 s z innym podzia-
łem I ′ = (I \ {s}) ] {s′, s′′}. Ta wizualizacja łączy w ciekawy sposób algorytm IDP z algorytmem IP
(widzieliśmy już, że działanie tego drugiego algorytmu można zwizualizować na grafie podziałów liczby
graczy).

Po przedstawieniu powiązania między IDP i IP, przedstawimy teraz, jak Rahwan i Jennings połączyli
je w IDP-IP. Zasadniczo, zamiast ustawiać IDP w celu oceny możliwych podziałów koalicji rozmiaru
s ∈ {1, 2, . . . , n}, możemy ustawić to na s ∈ {1, 2, . . . ,m, n}, gdzie m < n. Jeśli chodzi o koalicje pozo-
stałych rozmiarów, po prostu ustawiamy f [C] = v(C) i t[C] = C. Odpowiada to usunięciu krawędzi (w
grafie podziałów liczby), które wymagają zastąpienia liczby całkowitej i : m < i < n dwoma mniejszymi.
Zauważmy, że IDP wie, jak wykonywać najlepsze ruchy przez pozostałe krawędzie. Niestety, ruchy te są
zawsze wykonywane od dolnego węzła, tj., ΠA

{n}. Tak więc, podczas gdy IDP wciąż może znaleźć najlepsze

rozwiązanie w dowolnej z podprzestrzeni, które są osiągalne z ΠA
{n}, część grafu, która jest teraz odłączona

od ΠA
{n} nie będzie już przeszukiwana. Aby przeszukać tę część, Rahwan i Jennings używają zmodyfikowa-

nej wersji IP. Opiera się to na obserwacji, że dla każdego CS , można obliczyć wartość najlepszej struktury
koalicyjnej dostępnej z CS w następujący sposób:

∑
C∈CS f(C). Teraz, ponieważ IP może przeszukiwać

dowolną podprzestrzeń i znaleźć strukturę koalicyjną, która maksymalizuje
∑
C∈CS v(C), to po prostu

biorąc f zamiast v możemy użyć IP do określenia dla każdej podprzestrzeni tej struktury koalicyjnej, z
której można wykonać najlepsze ruchy. Algorytmu IDP można następnie użyć do wykonania tych ruchów
(za pomocą tabeli t). Podobnie, każda podprzestrzeń, która nie ma prowadzącej do niej krawędzi, musi
być przeszukana przez IP, a następnie IDP.

Gdy m jest równe 1, każda podprzestrzeń nie będzie miała krawędzi prowadzącej do niej, a więc musi
być przeszukana przez IP. W tym przypadku, IDP-IP staje się identyczny z IP. Z drugiej strony, gdy m
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jest równe
⌊

2×n
3

⌋
, każda podprzestrzeń będzie miała krawędź, która do niej prowadzi. Tak więc IP nie

będzie używany, a IDP-IP stanie się identyczny z IDP. Co ważniejsze, ustawiając m w dowolnym miejscu
pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, można określić, ile chcemy IDP, a ile IP w IDP-IP.

4.7.2 Nasz wkład w literaturę w pracy [E]

Identyfikacja ograniczeń IDP-IP: Chociaż idea połączenia IDP i IP ma duży potencjał, argumento-
waliśmy w pracy [E], że sposób w jaki Rahwan i Jennings [32] połączyli te algorytmy ma dwa główne
ograniczenia:

• Jak wykazaliśmy w [E], wpływ różnych wartości parametru m na wydajność IDP-IP może być bar-
dzo różny w zależności od rozkładu wartości koalicji w funkcji charakterystycznej. Innymi słowy,
bez wcześniejszej wiedzy o specyfice danej funkcji charakterystycznej, nie wiadomo, jak należy wy-
brać wartość m w celu optymalizacji wydajności. Jak argumentowaliśmy w [E], jeśli wybierze się
niewłaściwie parametr m, wydajność algorytmu IDP-IP może się dramatycznie pogorszyć.

• Sposób, w jaki IDP i IP zostały połączone w IDP-IP, uniemożliwia wygenerowanie pośredniego
rozwiązania, zanim IDP zakończy działanie—innymi słowy IDP-IP w części IDP nie ma własności
„anytime”.

Wziąwszy pod uwagę powyższą motywację, nasz wkład w [E] można podsumować w następujący
sposób:

• Zaproponowaliśmy IDP-IP∗—nowy algorytm, który łączy IDP i IP, ale bez żadnych parametrów
kontrolnych takich jak m. W szczególności, nasz algorytm uruchamia równolegle algorytm IDP i
algorytm IP i poprzez wymianę informacji umożliwia każdemu z nich zwiększenie wydajności dru-
giego bez zbędnego opóźniania pierwszego. W ten sposób IDP-IP∗ zawsze dostosowuje się do danych
wejściowych w tym sensie, że proporcja wyszukiwania przypisana do każdej z jego dwóch części skła-
dowych (IDP i IP) odzwierciedla względną siłę tej części w odniesieniu do analizowanych danych.
Dzieje się to automatycznie, bez potrzeby jakiejkolwiek wcześniej wiedzy o rozkładzie wartości ko-
alicji.

• IDP-IP∗ nie używa IDP do przetwarzania wstępnego, a zatem unika konieczności oczekiwania na
zakończenie IDP. W ten sposób połączenie IDP i IP zachowuje pożądaną właściwość „anytime”
algorytmu IP.

• W IDP-IP∗ używamy obliczeń przeprowadzanych przez IDP w celu zwiększenia wydajności IP.

– Technika 1: Nowa technika podziału i ograniczeń (branch-and-bound): za każdym
razem, gdy IP osiąga pewną głębokość d w drzewie wyszukiwania podprzestrzeni ΠA

I , algorytm
dodaje koalicję Cd do zbioru rozłącznych koalicji {C1, · · · , Cd−1}. Sposób, w jaki IP przycina
gałąź {C1, . . . , Cd} techniką „branch-and-bound” polega na określeniu, czy Cd+1, . . . , C|I| są
obiecujące (zobacz równanie (7)). Aby zwiększyć efektywność odcinania wprowadzamy taką
modyfikację, że nawet jeśli Cd+1, . . . , C|I| jest obiecujące i oryginalny algorytm IP nie może
odciąć tej gałęzi, nasza modyfikacja będzie w stanie (w określonych przypadkach) to zrobić. Ideą
naszej modyfikacji jest śledzenie, w miarę możliwości, wartości najlepszej partycji napotkanej
dla dowolnego podzbioru agentów w konstruowanej stopniowo strukturze koalicyjnej (oznaczmy
dla koalicji C tę wartość jako v′(C)). W ten sposób, zanim IP doda koalicję Cd, algorytm
sprawdza, czy spełnione są następujące warunki:

∗ v′(Cd) > v(Cd): Jeśli ten warunek zachodzi, to gałąź {C1, · · · , Cd} może zostać odcięta.
Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy zainteresowani znalezieniem optymalnej struktury ko-
alicyjnej CS ∗, i wiemy, że CS ∗ nie może zawierać koalicji Cd, gdyż istnieje lepszy podział
tej koalicji, tj. v′(Cd).
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∗ v′(∪dj=1Cj) >
∑d
j=1 v(Cj): Jeśli ten warunek zachodzi, to IP może odciąć gałąź {C1, · · · , Cd}

(podążając tym samym tokiem myślenia).

Zauważmy, że dla dowolnego podzbioru agentów C ⊆ A, jeśli v′(C) okaże się mniejsze niż v(C),
to v′(C) zostanie zaktualizowane po prostu przez przypisanie v′(C) = v(C). Aby użyć powyż-
szej techniki przycinania, IP potrzebuje tabeli, w której można przechowywać v′ dla każdego
podzbioru agentów. Jednak z pomocą IDP można to zrobić bez potrzeby dodatkowych wyma-
gań dotyczących pamięci, ponieważ v′(C) może być przechowywany w f(C). A dokładniej, IDP
początkowo przypisuje f(C) = v(C) dla każdego C ⊆ A. Następnie IP przechowuje w tablicy
f wartości najlepszych podziałów, które napotkał do tej pory, i używa tych wartości do cięcia
gałęzi drzewa wyszukiwania, kiedy tylko jest to możliwe. Tymczasem IDP zwiększa wartości
w f (zauważmy, że IDP jest względnie bardzo skuteczny w obliczaniu wartości najlepszych
podziałów koalicji, zwłaszcza tych bardzo małych). W ten sposób dla dowolnego C ⊆ A, jeśli
IDP jeszcze nie obliczył f(C), to v′(C) będzie wartością najlepszego podziału napotkanego
i przechowywanego przez IP. Gdy tylko IDP obliczy f(C), wtedy v′(C) staje się wartością
najlepszej możliwej partycji C.

– Technika 2: Nowa technika grupowania liczb w I: bez utraty ogólności, załóżmy, że
liczby całkowite w I są uporządkowane. Oznaczmy przez m∗ maksymalny rozmiar koalicji, dla
których IDP zakończył obliczanie wartości f . Teraz, dla dowolnego podziału I = {i1, · · · , i|I|},
pokażemy, jak IP może uniknąć przechodzenia w drzewie wyszukiwania ΠA

I dalej niż głębokość
d∗, gdzie:

d∗ = max
k∈{1,...,|I|}:

∑|I|
j=k ij>m

∗
k

Zasadniczo, IP przeszukuje ΠA
I tak jak w oryginalnym algorytmie, ale gdy tylko osiągnie głębo-

kość d∗, nie próbuje skonstruować wszystkich możliwych struktur koalicyjnych w ΠA
I , które za-

czynają się od C1, . . . , Cd∗ . Zamiast tego po prostu wybiera strukturę koalicyjną
{C1, . . . , Cd∗ ,∪

|I|
j=d∗+1Cj} i ocenia ją w następujący sposób: v(C1)+· · ·+v(Cd∗)+f(∪|I|j=d∗+1Cj).

W przeciwieństwie do IDP-IP, który grupuje tyle liczb całkowitych, ile to możliwe w I w więk-
sze liczby całkowite (mniejsze lub równe m∗), w naszej wersji algorytmu grupujemy tylko liczby
całkowite na końcu I. Gwarantuje to, że skuteczność stosowania techniki podziału i ograniczeń
na podstawie równania 7 nie ma negatywnego wpływu na efektywność algorytmu (patrz Sek-
cja 4.1 w pracy [E], gdzie szczegółowo omawiamy jak technika podziału i ograniczeń używana
w IDP-IP może mieć negatywny wpływ na efektywność tego algorytmu). Unikanie wyszukiwa-
nia poza pewną głębokością drzewa jest bardzo obiecujące, zwłaszcza że rozmiar drzewa spada
wykładniczo, gdy drzewo staje się bardziej płytkie.

Pewne dalsze ulepszenia powyższych technik zaproponowaliśmy w pracy [A].

Wyniki symulacji: Dla większości rozkładów wartości koalicji rozważanych w [E], IDP-IP∗ przewyższa
IDP-IP nawet jeśli ten ostatni został dostosowany do optymalnego ustawienia, tj. nawet przy założeniu,
że optymalna wartość m jest znana. Jeśli chodzi o pozostałe rozkłady, pokazaliśmy, że IDP-IP∗ jest
stosunkowo zbliżony do optymalnego ustawienia IDP-IP i jest zawsze szybszy niż średnie ustawienie IDP-
IP (tj. szybszy niż IDP-IP uśredniony po wszystkich możliwych wyborach m). Zobacz Rysunek 4 (ang.
Figure 4) w pracy [E].

4.8 Generowanie struktur koalicyjnych w grach z pozytywnymi albo negatywnymi
efektami zewnętrznymi — praca [D]

Ta sekcja opisuje wyniki w pracy [D]. W tym artykule przeanalizowaliśmy problem generowania struktury
koalicji w dwóch klasach gier z efektami zewnętrznymi.

17



4.8.1 Informacje wstępne i wcześniejsze rozwiązania

Do tej pory zakładaliśmy, że sposób, w jaki podział agentów, którzy nie są członkami koalicji, nie wpływa
na jej wartość. Jednak w wielu praktycznych zastosowaniach tak nie jest—na wydajność koalicji mogą
wpływać uzgodnienia pomiędzy innych agentami. Na przykład zawarcie porozumienia o współpracy mię-
dzy dwoma lub więcej przedsiębiorstwami może skutkować mniejszym udziałem w rynku innych przedsię-
biorstw, w tym konkurencyjnych sojuszy. Więcej przykładów gier koalicyjnych z efektami zewnętrznymi
znajduje się poniżej.

Aby modelować tego typu sytuacje, Lucas and Thrall [24] zaproponowali gry w postaci funkcji partycji
(PFGs, z ang. Partition Function Games). W tym formalizmie wartość koalicji C zależy nie tylko od
tożsamości jej członków, ale może zależeć również od struktury koalicyjnej, w której C jest osadzona.
Bardziej formalnie, gra w postaci funkcji partycji jest to para (A,w), w której A jest zbiorem agentów, a
w jest już powyżej wspomnianą funkcją partycji, która odwzorowuje każdą osadzoną koalicję (C,CS ) ∈ EC
na jej wartość w(C,CS ).

Centralnym pojęciem w PFG jest pojęcie efektu zewnętrznego, który jest definiowany jako zmiana
wartości koalicji w wyniku połączenia się dwóch innych współistniejących koalicji. Na przykład, dla CS =
{C1, C2, C3} i CS ′ = {C1, C2∪C3}, wartość C1 może być inna w CS niż w CS ′. W tym przypadku mówimy,
że połączenie (uformowanie się) koalicji (C2 ∪ C3,CS ′)— które jest wynikiem połączenia (C2,CS ′) z
(C3,CS )—oddziaływuje efektem zewnętrznym na (C1,CS ′). Efekt ten obliczamy w następujący sposób:

ε(C,CS ,CS ′) = w(C,CS )− w(C,CS ′).

Można zauważyć, że graf struktur koalicyjnych (patrz Rysunek 1) zapewnia wygodny przegląd wszystkich
możliwych efektów zewnętrznych w grze w postaci funkcji partycji. W szczególności, ponieważ każda
krawędź pokazuje połączenie się dwóch koalicji, taka krawędź pokazuje, że w wyniku tego połączenia
możliwe są efekty zewnętrzne oddziałujące na inne koalicje.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, przed naszymi pracami, w literaturze informatycznej nie występo-
wały żadne prace na temat obliczeniowych aspektów gier kooperacyjnych z efektami zewnętrznymi.

4.8.2 Nasz wkład w literaturę w pracy [D]

W pracy [D] zaproponowaliśmy pierwszy dedykowany algorytm do rozwiązywania problemu generowania
struktur koalicyjnych w grach o pozytywnych lub negatywnych efektach zewnętrznych.

Zacznijmy od kilku ogólnych uwag na temat problemu generowania struktur koalicyjnych w tej nowej
sytuacji, tj. przy występowaniu efektów zewnętrznych. Po pierwsze, chociaż gry w postaci funkcji cha-
rakterystycznych są szczególnym przypadkiem gier w postaci funkcji partycji, gdzie efekty zewnętrzne są
zawsze zerowe, przestrzeń możliwych rozwiązań problemu generowania struktur koalicyjnych jest dokład-
nie taka sama w obu przypadkach. Główna różnica polega jednak na rozmiarze danych wejściowych, które
wynoszą O(2n) dla gier bez efektów zewnętrznych, natomiast O(nn), gdy występują efekty zewnętrzne.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku gry o dowolnych efektach zewnętrznych nie jest możliwe rozwiązanie
problemu generowania struktur koalicyjnych bez rozważenia każdej struktury koalicyjnej. Dzieje się tak
dlatego, że nawet gdyby rozważono wszystkie struktury koalicyjne, z wyjątkiem jednej, to ta ostatnia
może mieć dowolnie wysoką wartość (np. w wyniku dowolnie wysokich efektów zewnętrznych). Jednakże,
jak pokazaliśmy w pracy [D], sytuacja nie jest aż tak trudna, gdy weźmiemy pod uwagę następujące dwie
klasy PFG:

• PFG−—Gry ze słabymi negatywnymi efektami zewnętrznymi. W tym przypadku połączenie dwóch
koalicji nigdy nie jest korzystne dla innych współistniejących koalicji, tj.:

ε(C,CS ,CS ′) ¬ 0

.

• PFG+—Gry ze słabymi pozytywnymi efektami zewnętrznymi. W tym przypadku połączenie dwóch
koalicji nigdy nie jest niekorzystne dla innych współistniejących koalicji, tj.:

ε(C,CS ,CS ′)  0
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.

W rzeczywistości wiele aplikacji gier z efektami zewnętrznymi naturalnie należy do jednej z powyższych
dwóch klas, np.:

• Przykłady gier PFG− obejmują zmowę w oligopolach, gdzie współpracujące firmy dążą do podważe-
nia pozycji konkurencyjnej innych firm na rynku [45]. Innym przykładem są systemy wieloagentowe
ze współdzielonymi zasobami [14, 38]. W tym przypadku, jeśli utworzenie koalicji prowadzi do zuży-
wania większej ilości zasobów przez jej członków, oznacza to zmniejszenie ilości zasobów dostępnych
dla innych koalicji. Tak jest na przykład w grach zatłoczenia (ang. congestion games) [26].

• Przykłady gier PFG+ obejmują decyzję jednej grupy krajów o zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń,
co ma pozytywny wpływ na inne kraje lub regiony [16, 45]. Innym przykładem są systemy wielo-
agentowe z nakładającymi się lub częściowo pokrywającymi się celami. W takich systemach, mimo
spełnienia własnych celów, niektóre koalicje mogą również zaspokoić (niektóre) cele innych koali-
cji [38].

Nasz wkład w pracy [D] można podsumować w następujący sposób:

(a) Udowodniliśmy, że możliwe jest obliczenie górnej i dolnej granicy wartości dowolnego zestawu roz-
łącznych koalicji w PFG+/PFG−. Te granice mogą być wykorzystane do identyfikacji mało obie-
cujących struktur koalicyjnych, a tym samym do poprawy wydajności algorytmów generowania
struktur koalicyjnych;

(b) Udowodniliśmy, że w celu ustanowienia współczynnika aproksymacji w PFG+/PFG− konieczne
jest przeszukanie określonego zbioru struktur koalicyjnych;

(c) Zidentyfikowaliśmy podprzestrzenie struktur koalicyjnych, które muszą być przeszukane—w okre-
ślonej kolejności—tak, aby współczynnik aproksymacji polepszał się po każdym podzbiorze;

(d) W ogólnym przypadku, tj. gdy gra ma dowolne efekty zewnętrzne, nie można usunąć żadnego po-
działu podzbioru agentów, nawet jeśli górna granica tego podziału jest niższa niż dolna granica
innego podziału tego podzbioru agentów. Jednak pokazaliśmy, że w PFG+/PFG− takie usuwanie
jest możliwe w określonych warunkach. Opierając się na tym wyniku opracowaliśmy technikę prze-
twarzania wstępnego (ang. pre-processing technique) w celu usuwania mało obiecujących struktur
koalicyjnych z podzbiorów, które muszą zostać przeszukane;

(e) Aby przeszukiwać obiecujące podzbiory, rozszerzyliśmy algorytm przeszukiwania w głąb (czyli IP)
zaproponowany przez Rahwan’a et al. [29], tak aby miał on zastosowanie do PFG+/PFG−.

(f) Zaproponowaliśmy równanie do generowania rozkładów losowych danych wejściowych i udowod-
niliśmy, że generowane przez te równanie funkcje partycji gwarantują spełnienie warunków gry
PFG+/PFG−. Udowodniliśmy również, że generowane funkcje, które w całości składają się z O(nn)
wartości, wymagają jedynie przechowywania O(2n) wartości w pamięci. Nasza metoda może być
używana jako standardowy punkt odniesienia (ang. benchmark) do oceny wszelkich potencjalnych
algorytmów, które mogłyby zostać opracowane w przyszłości dla gier PFG+/PFG−.

Poniżej omówimy bardziej szczegółowo wyniki (a), (b) i [f].

Określanie współczynnika aproksymacji po częściowym przeszukaniu: Przypomnijmy algorytmy
z Sekcji 4.4, które (i) dzielą przestrzeń na podprzestrzenie i (ii) określają sekwencję, w której te podprze-
strzenie muszą być przeszukane, aby po każdej podprzestrzeni poprawił się współczynnik aproksymacji.
Wszystkie te algorytmy zostały zaprojektowane dla gier w postaci funkcji charakterystycznej (CFG).
W pracy [D] przedstawiliśmy algorytm oparty na tym samym podejściu, ale który można zastosować
do PFG+/PFG−. Aby przedstawić teoretyczne podstawy tego algorytmu, musimy wprowadzić dodat-
kowe oznaczenia. Dla każdego C ⊆ A, koalicja składająca się z agentów w A \ C będzie oznaczana jako
C = {a1, ..., ak}.
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Zaczynamy od następującego twierdzenia udowodnionego w pracy [D]. Jest podobne do Twierdzenia 1
z wyjątkiem tego, że dotyczy gier z efektami zewnętrznymi. Przypomnijmy, że w Twierdzeniu 1 użyliśmy
δ(Π′), który jest zdefiniowany jako:

δ(Π′) =
⋃

CS ′∈Π′
{P ⊆ CS ′}.

W poniższym twierdzeniu, zamiast δ(Π′) użyjemy δmax(Π′) który jest zdefiniowany jako:

δmax(Π′) =
⋃

CS ′∈Π′
{P ⊆ CS ′ : W (P,CS ′) = max

CS∈ΠA
W (P,CS )}.

Innymi słowy, tak jak δ(Π′), zbiór δmax(Π′) składa się z każdego podzbioru każdego CS ′ ∈ Π; jedyną
różnicą jest to, że każdy taki podzbiór nie należy do δmax(Π′), chyba że pojawia się ze swoją maksymalną
wartością w CS ′, tj. jego wartość w CS ′ jest większa lub równa jego wartości w dowolnej innej strukturze
koalicyjnej.

Twierdzenie 6. Biorąc pod uwagę grę PFG i podprzestrzeń Π′ ⊆ ΠA można ustanowić współczynnik

aproksymacji
(

maxCS∈ΠA W (CS)
maxCS∈Π′ W (CS)

)−1
wtedy i tylko wtedy, gdy:

∀C ⊆ A, ∃CS ′ ∈ Π′ : W (C,CS ′) = max
CS∈ΠA

W (C,CS ). (8)

Ponadto, jeśli powyższy warunek jest spełniony, możemy ustalić następujące β:

maxCS∈ΠAW (CS )
maxCS∈Π′W (CS )

¬ max
CS∈ΠA

(
min

P∈ΠCS :P⊆δmax(Π′)
|P |
)
. (9)

Należy podkreślić, że powyższe twierdzenie jest ogólne i dotyczy każdej gry PFG (nie tylko gier albo
z pozytywnymi albo negatywnymi efektami zewnętrznymi). Twierdzenie to stwierdza, że współczynnik
aproksymacji można ustanowić tylko poprzez badanie struktur koalicyjnych, w których koalicje (lub pewne
grupy koalicji) pojawiają się z ich maksymalną wartością. Następne twierdzenie poniżej identyfikuje wła-
śnie takie struktury koalicyjne w grach PFG− i PFG+:

Twierdzenie 7. W grze PFG− (PFG+) dla każdej koalicji C ⊆ A, każdego podziału C, tj., P ∈ ΠC , i
dla każdej CS : P ⊆ CS, zachodzi co następuje:

W (P, {C} ∪ P ) ¬ () W (P,CS ) ¬ () W (P, {{a1}, . . . , {ak}} ∪ P ).

Twierdzenie 8. Aby ustanowić współczynnik aproksymacji 1
β na wartości struktur koalicyjnych w grze

PFG+, każda podprzestrzeń ΠA
I : I ∈ In : |I| ¬ 2 musi być przeszukana. W tym przypadku, liczba

przeszukiwanych struktur koalicyjnych wynosi 2n−1, a β = n. Z drugiej strony, dla gry PFG−, każda
podprzestrzeń ΠA

I : I ∈ {{n}, {n − 1, 1}, {n − 2, 1, 1}, · · · , {1, 1, · · · , 1}} musi być przeszukana. W tym
przypadku, liczba przeszukiwanych struktur koalicyjnych wynosi 2n − n+ 1, a β =

⌈
n
2

⌉
.

Co ciekawe, w CFGs, wystarczy przeszukać pierwszy i drugi poziom grafu struktur koalicyjnych
w celu ustanowienia pierwszej wartości β (patrz Twierdzenie 4 w [C]).5 Z drugiej strony, jak wynika z
naszego Twierdzenia 8, w grze PFG−, waruniem koniecznym jest przeszukanie ΠA

I : I ∈ {{n}, {n −
1, 1}, {n− 2, 1, 1}, · · · , {1, 1, · · · , 1}} a, w grze PFG+ konieczne jest przeszukanie ΠA

I : I ∈ In : |I| ¬ 2.

Generowanie losowych danych wejściowych do gry PFG+(PFG−): Aby ocenić nasz algorytm
IP+/−, musimy potrafić generować losowe dane wejściowe dla gry PFG+(PFG−) w taki sposób, że tylko
pozytywne (negatywne) efekty zewnętrzne wystąpią w danej grze. Oznacza to w szczególności, że dla
dowolnych dwóch struktur koalicyjnych CS i CS ′ takich, że CS ′ można utworzyć z CS przez serię łączeń

5Jest to również możliwe, przy przeszukiwaniu dowolnego innego zbioru struktur koalicyjnych, o ile każda możliwa koalicja
pojawi się przynajmniej raz w tym zbiorze.
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koalicji, wartość żadnej koalicji niezaangażowanej w te połączenia nie może być mniejsza (większa) w CS ′

niż w CS . To zagadnienie wydało nam się bardzo ciekawym problemem kombinatorycznym. Początkowo
wyglądało nawet na to, że efektywne rozwiązanie tego problemu może nie być nawet możliwe. Okazało
się jednak inaczej.

W pracy [D] zaproponowaliśmy także równanie do generowania losowych danych wejściowych i udo-
wodniliśmy, że wynikowa funkcja partycji gwarantuje spełnienie warunków gier PFG+/PFG−. By przed-
stawić ten wynik załóżmy, bez utraty ogólności, że agenci w każdej koalicji zostali uporządkowani indek-
sami w sposób rosnący, a koalicje w dowolnym podziale są również uporządkowane w sposób rosnący w
oparciu o indeks najmniejszego6 agenta w każdej koalicji. Teraz niech l(ai, C) będzie miejscem agenta ai
w C (np., l(a6, {a2, a5, a6, a9}) = 3), i niech l(ai, P ) będzie miejscem koalicji zawierającej ai w podziale
P (np., l(a6, {{a1, a7}, {a3, a5, a6}, {a4, a9}}) = 2).

Po wprowadzeniu powyższych definicji pokażemy teraz, jak generować wartości koalicji, tak aby otrzy-
mywać grę PFG− (PFG+). Początkowo, dla każdej koalicji C generujemy następujące nieujemne losowe

wartości: vC , eC oraz eC,1, eC,2, · · · , eC,|C| takie, że
∑|C|
j=1 eC,j = eC . Następnie, dla każdej struktury ko-

alicyjnej CS 3 C, przyjmujemy wartość C w następujący sposób:

w(C,CS) = vC − (+)
∑
ai∈C

eC,l(ai,C) ∗ (1− l(ai, CS\{C})− 1
|C|

) (10)

W szczególności, vC reprezentuje wartość koalicji C przy braku jakichkolwiek efektów zewnętrznych,
podczas gdy reszta lewej strony równania (10) reprezentuje efekt zewnętrzny działający na C w CS . Za-
uważmy, że ten efekt zewnętrzny jest zawsze mniejszy lub równy eC . Wynika to z faktu, że: ∀ai ∈ C :
l(ai, CS\{C})  1, co oznacza, że:

∑
ai∈C

eC,l(ai,C) ∗ (1− l(ai,CS\{C})−1
|C| ) ¬

∑
ai∈C

eC,l(ai,C) ∗ (1− 1−1
|C| )

¬
∑
ai∈C

eC,l(ai,C)

¬ eC

Twierdzenie 9. Przyjmując wartość każdej koalicji według równania (10), uzyskujemy grę PFG− (PFG+).

Co ciekawe, podczas gdy wynikowa funkcja partycji składa się z O(nn) wartości, udowodniliśmy w [D],
że przechowywanie danych wejściowych wygenerowanych wg. wymaga tylko O(2n) pamięci.

Twierdzenie 10. Instancja danych wejściowych wygenerowana zgodnie z równaniem (10) wymaga prze-
chowywania w pamięci O(2n) wartości.

4.9 O reprezentowaniu gier z efektami zewnętrznymi — praca [I]

Poniższa sekcja opisuje wyniki w pracy [I]. W tym artykule przeanalizowaliśmy różne sposoby reprezen-
towania systemów wieloagentowych (gier) z efektami zewnętrznymi.

4.9.1 Informacje wstępne i wcześniejsze rozwiązania

Większość badań dotyczących gier kooperacyjnych skupiała się na grach bez efektów zewnętrznych, które
można modelować za pomocą funkcji charakterystycznej (patrz praca przeglądowa autorstwa Chalkia-
dakis’a et al. [8]). Jednak użycie tej funkcji do modelowania współpracy jest z definicji nieprzyjazne
obliczeniowo ze względu na jej wykładniczy rozmiar. Jak wykazali Deng i Papadimitru [13], Sandholm
i Conitzer [9, 10], Ieong i Shoham [19] oraz Ohta et al. [27], sposób reprezentacji problemu jest w rze-
czywistości jedną z kluczowych kwestii przy opracowywaniu szybkich algorytmów do gier koalicyjnych.
W naszej pracy [I] zaproponowaliśmy zatem kilka nowych reprezentacji dla gier koalicyjnych z efektami
zewnętrznymi.

6Dla dowolnych dwóch agentów ai, aj ∈ A, mówimy, że ai jest mniejsze niż aj jeśli i < j.
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4.9.2 Nasz wkład w literaturę w pracy [I]

W przypadku gier z efektami zewnętrznymi funkcja partycji (patrz poprzednia sekcja) była jedyną do-
stępną reprezentacją w literaturze. Ta reprezentacja ma jednak dwa mankamenty:

• Rozmiar — funkcja partycji jest oczywiście dużo bardziej wymagająca pod tym względem niż
funkcja charakterystyczna.

• Definicja efektów zewnętrznych — w ramach tej reprezentacji pojęcie efektów zewnętrznych
koncentruje się na sposobie tworzenia koalicji. Przypomnijmy z poprzedniej części, że efekt ze-
wnętrzny z uformowania się koalicji został zdefiniowany jako zmiana wartości danej koalicji z po-
wodu połączenia dwóch innych koalicji w strukturze koalicyjnej. Chociaż taka definicja efektów
zewnętrznych jest interesująca i owocna w wielu zastosowaniach, to może stać się przeszkodą w kon-
tekście systemów wieloagentowych, w którym liczą się same koalicje, niezależnie od procesu, który
doprowadził do powstania tych koalicji. Na przykład w kontekście problemu generowania struktur
koalicyjnych ocena każdej potencjalnej struktury koalicyjnej nie musi uwzględniać procesu prowa-
dzącego do jej powstania. Jeśli taki proces powinien być brany pod uwagę, nie musi mieć on formy
określonej przez przyjętą w ekonomii definicję efektów zewnętrznych z tworzenia koalicji.

Naszym celem w pracy [I] było zatem opracowanie nowatorskich reprezentacji gier z efektami zewnętrz-
nymi. Za Ieongiem i Shohamem [19] uznaliśmy, że szukaną reprezentację będziemy oceniać ze względu
na:

• Ekspresyjność: szerokość klasy gier, która jest obejmowana przez daną reprezentację;

• Zwięzłość: wymaganą pamięć do przechowywania danej reprezentacji;

• Wydajność: wydajność algorytmów, które rozwiązują różne problemy badawcze dla danej repre-
zentacji;

• Prostotę użycia: reprezentacja powinna być zrozumiała dla użytkownika.

Idealna reprezentacja powinna być w pełni ekspresyjna (tj. powinna móc opisać każdą możliwą klasę
gier), prosta, możliwie zwięzła i powinna umożliwiać opracowanie wydajnych algorytmów.

Zważywszy na powyższą motywację i potrzeby w pracy [I]:

• Zaproponowaliśmy nowe pojęcie efektów zewnętrznych, które nie jest związane ze sposobem formo-
wania się koalicji, lecz z bezpośrednim wpływem koalicji na system i vice versa;

• Zaproponowaliśmy serię nowych reprezentacji (do gier z efektami zewnętrznymi), które są w pełni
ekspresyjne i mają rozsądne wymagania dotyczące pamięci. Ponadto pokazaliśmy, że nowe repre-
zentacje mogą być znacznie bardziej zwięzłe niż typowe podejście do pewnych klas gier z efektami
zewnętrznymi; oraz

• Oceniliśmy wydajności nowych reprezentacji poprzez rozważenie problemu generowania optymal-
nych struktur koalicyjnych w grach z efektami zewnętrznymi. W szczególności pokazaliśmy, że nowe
reprezentacje pozwalają na opracowanie bardzej wydajnych algorytmów do rozwiązania tego pro-
blemu w grach z efektami zewnętrznymi.

4.10 Model ograniczający zbiory dopuszczalnych koalicji

W tej sekcji opisujemy wyniki otrzymane w pracy [G]. W tym artykule przeanalizowaliśmy problem
generowania struktur koalicyjnych w grze koalicyjnej z ograniczeniami.
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4.10.1 Nasz wkład w literaturę w pracy [G]

Do tej pory zakładaliśmy, że agenci mogą podzielić się na koalicje w dowolny sposób. Jednak w praktyce
niektóre struktury koalicyjne mogą być niedopuszczalne z powodu różnych ograniczeń występujących w
badanym zagadnieniu. Tymczasem, literatura teoretyczna zajmująca się problemem formowania koalicji
przy założeniu takich ograniczeń dotyczy prawie wyłącznie strategicznych aspektów problemu. Natomiast
aspekty obliczeniowe, a w szczególności problem generowania optymalnych struktur koalicyjnych, nie były
wcześniej podejmowane w literaturze.

Zważywszy na to, w pracy [G] przeprowadziliśmy następujące badania:

(1) Zaproponowaliśmy model formowania się koalicji z ograniczeniami (CCF, z ang. constrained coali-
tion formation)

(2) Zaproponowaliśmy szczególny przypadek tego modelu, w którym ograniczenia wyrażane są w formie
podzbiorów agentów, których obecność w koalicji jest albo pożądana albo zabroniona. Tę wersję
modelu nazwaliśmy podstawowym modelem CCF; oraz

(3) Zaproponowaliśmy algorytm rozwiązywania problemu optymalnego generowania struktur koalicyj-
nych dla podstawowego modelu CCF.

Ogólny model CCF: Formalnie, gra CCF to krotka 〈A, Π̈A, v〉 gdzie A to zbiór agentów, Π̈A jest
zbiorem struktur koalicyjnych, które są dozwolone, a v jest funkcją charakterystyczną, która przypisuje
realną wartość każdej koalicji, która pojawia się w którejś z dozwolonych struktur koalicyjnych. Należy
zauważyć, że w ogólnym przypadku pojęcie bycia „dozwolonym” jest zdefiniowane dla struktur koalicyj-
nych a nie dla koalicji. Na przykład, jeśli dla A = {a1, a2, a3, a4} zdefiniujemy Π̈A jako zbiór wszystkich
struktur koalicyjnych, w których wszystkie koalicje mają ten sam rozmiar, wtedy struktura koalicyjna
{{a1}, {a2}, {a3, a4}} nie jest możliwa, nawet jeśli każda z jej koalicji składowych może być częścią do-
zwolnej struktury koalicyjnej. Istnieje jednak wiele interesujących przypadków, w których ograniczenia
Π̈A dotyczą poszczególnych koalicji. Bardziej formalnie, gra CCF G = 〈A, Π̈A, v〉 jest lokalnie ograniczona
jeśli istnieje zestaw koalicji C̈A ⊆ 2A taki, że Π̈A = {CS ∈ ΠA | CS ⊆ C̈A}. O koalicjach ze zbioru C̈A
będziemy mówili jako o dozwolonych koalicjach.

Podstawowy model CCF: W pracy [G], zdefiniowaliśmy naturalną podklasę lokalnie ograniczonych
gier CCF, które nazwaliśmy podstawowymi grami CCF (ang. basic CCF fame). Intuicyjnie, ograniczenia
w podstawowych grach CCF są wyrażone w postaci (1) rozmiarów koalicji, które mogą zostać wytwo-
rzone, oraz (2) podzbiorów agentów, których obecność w dowolnych koalicjach jest postrzegana jako po-
żądana/zabroniona. Ograniczenia pierwszego typu będziemy nazywać size constraints, i oznaczać przez
S ⊆ {1, . . . , n}. Jeśli chodzi o drugi typ ograniczeń, pożądane podzbiory agentów będą nazywane pozy-
tywnymi ograniczeniami, i będą oznaczone przez P ⊆ 2A. Z kolei zabronione podzbiory będą nazywane
negatywnymi ograniczeniami, i będą oznaczone przez N ⊆ 2A. Zatem koalicja C jest dozwolona jeśli (1)
jej rozmiar jest dozwolony, tj. |C| ∈ S, oraz (2) zawiera co najmniej jeden z pożądanych podzbiorów i nie
zawiera żadnego z podzbiorów zabronionych, tzn. ∃P ∈ P : P ⊆ C oraz ∀N ∈ N , N 6⊆ C. Oznaczymy
zestaw wszystkich takich możliwych koalicji przez c(A,P,N ,S).

Zbiór ograniczeń w podstawowej grze CCF można przekształcić w inny, izomorficzny zbiór, aby uła-
twić zarówno identyfikację dozwolonych koalicji, jak i proces poszukiwania optymalnej, dozwolonej struk-
tury koalicyjnej. Ta transformacja opiera się na obserwacji, że dla dowolnego agenta ai ∈ A, koalicje w
c(A,P,N ,S) można podzielić na:

• koalicje, które zawierają ai. Dla nich każde ograniczenie P ∈ P : ai ∈ P ma taki sam efekt jak
P\{ai}. Podobnie, każdy N ∈ N : ai ∈ N ma taki sam efekt jak N\{ai}. Tak więc każdy taki zbiór
P lub N może zostać zastąpiony odpowiednio przez zbiór P\{ai} lub N\{ai};

• koalicje, które nie zawierają ai. Dla tych koalicji, każde pozytywne lub negatywne ograniczenie,
które zawiera ai nie ma żadnego efektu, a więc może zostać usunięte.
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Rysunek 6: Rozważmy podstawową grę CCF, Rysunek (A) pokazuje, jak wygenerować dozwolone koalicje,
podczas gdy Rysunek (B) pokazuje, jak wygenerować dozwolone struktury koalicyjne.

Zatem problem postępowania z c(A,P,N ,S) można zastąpić dwoma prostszymi problemami. Co więcej,
możemy wtedy zastosować tę samą procedurę rekurencyjnie. Takie postępowanie może być zwizualizo-
wane w formie drzewa, którego korzeń to c(A,P,N ,S), a każdy węzeł ma dwie wychodzące krawędzie;
jedna prowadzi do poddrzewa zawierającego agenta ai a druga do poddrzewa, które nie zawiera ai. Idąc
dalej w dół drzewa, problem staje się prostszy i prostszy, dopóki nie zostanie osiągnięty jeden z następu-
jących dwóch przypadków: (1) przypadek, w którym można łatwo wygenerować dozwolone koalicje—ten
przypadek nazywamy przypadkiem bazowym (ang. base case), lub (2) przypadek, w którym można łatwo
sprawdzić, że nie ma dopuszczalnych koalicji (tj. ograniczenia nie mogą być spełnione)—taki przypadek
nazwiemy przypadkiem niemożliwym (ang. impossible case). Ilustracje znajdziemy na Rysunku 6 (A).
Na tym rysunku etykiety krawędzi ai oraz ai wskazują, czy gałąź odpowiednio zawiera agenta ai lub
go nie zawiera. Generując dozwolone koalicje we wszystkich przypadkach bazowych, jesteśmy w stanie
wygenerować wszystkie dozwolone koalicje w c(A,P,N ,S).

Opisana powyżej struktura drzewa ułatwia również poszukiwanie optymalnej, dozwolonej struktury
koalicyjnej. Rzeczywiście, zauważmy, że każde takie drzewo zawiera dokładnie jedną ścieżkę, która (1)
zaczyna się od korzenia, (2) kończy się liściem, i (3) składa się z krawędzi, z których każda jest oznaczona
znakiem ai dla jakiegoś ai ∈ A. Na Rysunku 6, ta ścieżka jest tą łączącą c(A,P,N ,S) z baseCase15.
Oznaczmy teraz przez A∗ sekwencję agentów, którzy pojawiają się na etykietach tej ścieżki. Na przykład,
na Rysunku 6, mamy A∗ = 〈a5, a2, a1, a8〉. Na koniec oznaczmy przez a∗i agenta i-tego w A∗.

Dzięki tym definicjom możemy teraz przedstawić algorytm generowania struktur koalicyjnych zapro-
ponowany w pracy [G]—nazwaliśmy go algorytmem DC lub po prostu DC ponieważ używa techniki dziel
i rządź (ang. divide-and-conquer). Podstawową ideą jest tworzenie list, L∗1, · · · , L∗|A∗|+1, gdzie L∗1 składa
się z przypadków bazowych zawierających a∗1, a każdy L∗i : i ∈ {2, . . . , |A∗|} składa się z przypadków
bazowych, które zawierają a∗i ale nie zawierają a∗1, . . . , a

∗
i−1, podczas gdy L∗|A∗|+1 składa się z przypadków

bazowych, które nie zawierają żadnego z a∗1, . . . , a
∗
|A∗|. Jest to zilustrowane na Rysunku 6 (B). Co ważne,

konstruując listy w ten sposób, każda dozwolona struktura koalicyjna zawiera dokładnie jedną koalicję z
L∗1, i co najwyżej jedną koalicję z L∗i ,i > 1. Zatem algorytm wybiera koalicję, powiedzmy C1, z jakiegoś
przypadku bazowego w L∗1 i sprawdza, czy {C1} jest dozwoloną strukturą koalicyjną. Jeśli nie, to agenci
w C1 są dodawani do negatywnych ograniczeń wszystkich przypadków bazowych w L∗2. Stwarza to do-
datkowe ograniczenia dla koalicji w tych przypadkach bazowych, w celu zapewnienia, żeby nie pokrywały
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się one z C1. Następnie algorytm wybiera koalicję, powiedzmy C2, z jakiegoś przypadku bazowego w
(teraz zmodyfikowanej) liście L∗2, i sprawdza, czy {C1, C2} jest koalicją dozwoloną, itd. Ostatecznie bada
się wszystkie możliwe struktury koalicyjne. Aby przyspieszyć wyszukiwanie, algorytm stosuje technikę
podziału i ograniczeń (ang. branch-and-bound).

Porównaliśmy wydajność powyższego algorytmu DC ze standardowym algorytmem programowania
całkowitoliczbowego. Porównanie to wykazało, że DC przewyższa to standardowe podejście o rzędy wiel-
kości. W szczególności, DC może znaleźć rozwiązanie dla losowych zbiorów danych wejściowych dla 30
agentów i 1000 ograniczeń w ciągu kilku sekund na standardowym komputerze stacjonarnym. Tym nie
mniej, wydaje się mało prawdopodobne, aby nasz algorytm skalował się do systemów z setkami agentów.

4.11 Protokoły negocjacyjne dla gier z efektami zewnętrznymi — praca [B]

W poprzednich pracach nie modelowaliśmy preferencji poszczególnych agentów dotyczących koalicji, do
których chcą należeć. W tym kontekście, zakładaliśmy, że wypłata koalicji wyrażona jest w kategoriach
monetarnych, tj. po udzieleniu wypłaty dla danej koalicji można tę wypłatę następnie podzielić pomiędzy
agentami (zgodnie z dowolnymi ustaleniami). W pracy [B] zrezygnowaliśmy z tego założenia, tj. mamy
do czynienia z tak zwanymi grami z nietransferowalną użytecznością, w których wypłata jest przyzna-
wana każdej koalicji w postaci wektora liczb, gdzie każda liczba jest wypłatą dla pojedynczego agenta w
koalicji [28]. Zakłada się, że agent nie może zmienić tej alokacji, np., przekazując swoją wypłatę innym
agentom.

W grach koalicyjnych o nietransferowalnej użyteczności, agenci mogą mieć przeciwstawne preferencje
co do koalicji, do których by chcieli należeć. W literaturze zaproponowano szereg protokołów negocjacyj-
nych aby rozwiązać tego typu konflikty i ułatwić tworzenie koalicji wśród zainteresowanych podmiotów [8].
Wiele z nich opiera się na protokole naprzemiennych ofert Rubistein’a (ang. Rubistein’s alternating offers
game). Częścią tych protokołów jest agenda (porządek obrad) zgodnie z którą agenci składają swoje oferty,
akceptują lub odrzucają już istniejące oferty lub składają kontroferty [5, 6]. Podczas gdy wiele właściwości
takich mechanizmów zostało obszernie zbadanych w literaturze, niewiele pracy poświęcono kwestii, w jaki
sposób pozycja agenta w agendzie wpływa na jego siłę przetargową i jak nierówności w sile poszczególnych
graczy wpływają na dobrobyt społeczny całego systemu. Do tej pory jedyna taka analiza mechanizmu
negocjacyjnego dla struktur koalicyjnych została wykonana przez Blocha i Rottiera dla prostych gier, w
których koalicje mają jedynie wartości binarne [7]. Jednak wiele systemów wieloagentowych nie może być
modelowanych jako tak proste gry.

4.11.1 Nasz wkład w literaturę w pracy [B]

W pracy [B] skupiliśmy się na opracowaniu i analizie protokołu negocjacyjnego (gry negocjacyjnej7)
do formowania koalicji w grze kooperacyjnej z efektami zewnętrznymi. W naszej grze negocjacyjnej G
uczestniczy n agentów. Gra jest skończona i podzielona na n okresów czasu. Gracze składają w kolejności
oferty. Oferta jest strukturą koalicyjną, a porządek, w jakim gracze są powoływani do składania ofert, jest
podany w porządku obrad (agendzie). Ważnym elementem naszego modelu jest parametr 0 ¬ δ ¬ 1, który
reprezentuje prawdopodobieństwo zakończenia negocjacji w bieżącym okresie. Pseudokod gry zapisany
został w formie algorytmu (patrz Algorithm 1).

Zauważmy, że δ jest środkiem do kontrolowania, którzy agenci mają realną szansę na złożenie swojej
propozycji. Co więcej, δ może być interpretowana jako miara demokracji w grze. W przypadku gdy δ = 1,
tylko jeden agent ma szansę złożyć propozycję—nazywamy taką grę grą dyktatorską, gdyż pojedynczy
agent jest w stanie kontrolować wynik. Z kolei, dla δ = 0, wszyscy n agenci mają szansę na złożenie
własnej propozycji—nazywamy taką grę grą demokratyczną, gdyż każdy agent w jakimś stopniu jest w
stanie wpływać na wynik. Dla wartości pomiędzy, tj. 0 < δ < 1, mamy gry, które nie są ani dyktatorskie,
ani czysto demokratyczne, ale cechują się pewnym stopniem autorytaryzmu.

W powyższej grze badamy zależność między pozycją gracza w agendzie, a jego siłą przetargową. Defi-
niujemy siłę przetargową gracza jako jego zdolność do uzyskania korzystnego wyniku. Jako skrajny przy-

7Będziemy używali pojęć protokół i gra zamiennie w tym kontekście.
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kład, dla δ = 1, dyktator zawsze zabezpiecza swoją najbardziej preferowaną strukturę koalicyjną, podczas
gdy wszyscy inni agenci są całkowicie bezsilni. Jednak dla każdego δ < 1, wszyscy agenci w porządku
obrad posiadają pewien stopień mocy, być może jednak nie przydzieleni równo. Następnie analizujemy
zależność między dyspersją władzy, poziomem demokracji (modelowanym parametrem δ), i efektywno-
ścią gry, tj. jak bardzo wynikowa struktura koalicyjna różni się od optymalnej struktury koalicyjnej pod
względem społecznej wartości.

Według naszej wiedzy, praca [B] jest pierwszą ilościową analizę siły i efektywności w kontekście nie-
kooperacyjnych negocjacji dotyczących tworzenia się struktur koalicyjnych. Nasze najważniejsze wyniki,
zarówno z analizy teoretycznej, jak i symulacji, można podsumować w następujący sposób:

• W naszym modelu, przy założeniu, że gra negocjacyjna jest czysto demokratyczna (δ = 0), pierwszy
agent w agendzie ma najniższą siłę i siła rośnie monotonicznie dla każdej dalszej pozycji w porządku
obrad. Zaskakujące jest jednak to, że maksimum osiągane jest nie dla ostatniego agenta n, ale dla
dwóch ostatnich, tj. n− 1 i n.

• Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że średnia siła agenta (średnia po wszystkich możliwych
kombinacjach preferencji graczy) wzrasta wraz z liczbą agentów w grze. W rzeczy samej, zawsze
opłaca się dotychczasowym graczom zapraszać do gry nowych agentów, pod warunkiem, że nowi
gracze otrzymają pierwsze pozycje w porządku obrad.

• Dla δ ≈ 0, siła rośnie monotonicznie od pierwszego do ostatniego gracza w porządku obrad. Wraz
ze wzrostem δ, różnica między siłą pierwszego i ostatniego gracza zmniejsza się, a siła staje się
coraz bardziej zrównoważona. Przy dalszym wzroście δ, siła maleje monotonicznie od pierwszego do
ostatniego gracza w porządku obrad. Innymi słowy, wraz ze wzrostem stopnia autorytaryzmu (tj.
gdy δ zbliża się 1) następuje przesunięcie siły z końcowych graczy w porządku obrad w kierunku
początkowych graczy.

• Powyższy wynik jest związany z innym ciekawym wynikiem dotyczącym efektywności gry. Chociaż
w ekonomii i naukach politycznych uznaje się, że demokracja jest w zasadzie wydajna, w naszym
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Rysunek 7: Siła i wydajność dla n = 7 and 0 ¬ δ ¬ 1.

modelu tak nie jest. Co zaskakujące, autorytaryzm maksymalizuje oczekiwany dobrobyt całego sys-
temu. Pokazujemy, że przyczyną tego wyniku jest rozkład sił (przykład wyników dla n = 7 pokazuje
Rysunek 7). Demokracja staje się nieefektywna, jeśli siła indywidualnych agentów wynikająca z
przyjętego protokołu podejmownia decyzji jest zbyt nierównomiernie rozłożona i potrzebny jest pe-
wien poziom autorytaryzmu, aby zrównoważyć siłę pomiędzy agentami, co zmaksymalizuje dobrobyt
społeczny.

4.12 Przegląd literatury — praca [C]

Praca [C] jest obszernym przeglądem literatury na temat generowania struktur koalicyjnych. Chciałbym
podkreślić, że jako praca przeglądowa [C] nie zawiera nowego wkładu technicznego. Dodałem ją jednak
jako wygodne źródło, które pozycjonuje nasz wkład do literatury wśród innych prac.

4.13 Podsumowanie

Podsumujmy teraz nasz wkład w literaturę na temat optymalizacji formowania koalicji w systemach
wieloagentowych w porządku chronologicznym:

• Praca [I] — w tej pracy zaproponowaliśmy szereg nowych reprezentacji dla gier kooperacyjnych z
efektami zewnętrznymi i zbadaliśmy niektóre z ich właściwości obliczeniowych. Między innymi za-
proponowaliśmy podejścia do rozwiązania problemu generowania struktury koalicyjnej w przypadku
gier wyrażonych tymi reprezentacjami;

• Praca [H] — w tej pracy zaproponowaliśmy rozproszoną wersję algorytmu „anytime” autorstwa
Rahwan’a et al. [37]. Głównym wynikiem tej pracy było opracowanie tak zwanych „reguł filtrowa-
nia”, które pozwoliły zmniejszyć obciążenie komunikacyjne między agentami. Reguły te pomogły
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nam później w opracowaniu dalszych ulepszeń algorytmu IP, w szczególności dotyczących technik
podziału i ograniczeń pracach [E] i [A];

• Praca [G] — w tej pracy zaproponowaliśmy ogólny model gry koalicyjnej z ograniczeniami i za-
proponowaliśmy dedykowany algorytm generowania struktury koalicyjnej dla podstawowej wersji
tego modelu, gdzie ograniczenia występują w formie restrykcji rozmiarów koalicji, a także w postaci
podzbiorów agentów, którzy albo muszą występować w koalicjach, albo nie mogą pojawić się jako
grupa w żadnej koalicji;

• Praca [F] — w tej pracy odpowiedzieliśmy na otwarte pytanie badawcze na temat ustanawienia
pożądanego współczynnika aproksymacji przy szukaniu optymalnych struktur koalicyjnych;

• Praca [E] — w tej pracy zaproponowaliśmy algorytm IDP-IP∗, który ulepsza algorytm IDP-IP [32],
poprzez uruchomienie obu algorytmów równolegle a nie sekwencyjnie, a także, co jest kluczowe,
dzięki wdrożeniu technik przekazywania informacji między IP a IDP i odwrotnie;

• Praca [D] — w tej pracy zaproponowaliśmy IP+/−, który jest pierwszym dedykowanym algoryt-
mem do problemu generowania struktur koalicyjnych w grach z dodatnimi lub ujemnymi efektami
zewnętrznymi;

• Praca [C] — praca ta jest obszernym przeglądem literatury na temat generowania struktur koalicyj-
nych. Chciałbym podkreślić, że jako praca przeglądowa [C] nie zawiera nowego wkładu technicznego.
Dodałem ją jednak jako wygodne źródło, które pozycjonuje nasz wkład do literatury wśród innych
prac;

• Praca [B] — w tej pracy zaproponowaliśmy protokół negocjacyjny do tworzenia struktury koalicyjnej
w grach z efektami zewnętrznymi i zbadaliśmy, jak blisko plasuje się otrzymany wynik w stosunku
do optymalnej struktury koalicyjnej;

• Praca [A] — główny nowy wkład tej pracy w stosunku do powyższych jest opracowanie algorytmu
ODP, który jest optymalnym algorytmem programowania dynamicznego do problemu generowania
struktur koalicyjnych.

5 Inne publikacje

W tej sekcji podsumowujemy wyniki otrzymane w pozostałych publikacjach (tj w publikacjach wymie-
nionych we wniosku w punktach II.A, II.C oraz II.D). Publikacje podzieliliśmy tematycznie, przy czym
dla wygody czytelnika w każdej sekcji wymieniamy publikacje, których dana sekcja dotyczy.

5.1 Problem generowania struktur koalicyjnych — inne prace

Poza pracami opisanymi powyżej, rozważaliśmy również kilka dodatkowych kierunków badawczych doty-
czących problemu generowania optymalnych struktur koalicyjnych. W szczególności, w [II.D.20], zapro-
ponowaliśmy pierwszy algorytm do rozwiązania tego problemu, dostosowany do technologii procesorów
graficznych (GPU). Wybraliśmy przy tym adaptację algorytmu programowania dynamicznego. W innej
pracy, tj. [II.D.22], opracowaliśmy reprezentację dla gier koalicyjnych zwanych sieciami przepływu (CF-
NET). Nowa reprezentacja jest intuicyjna, w pełni ekspresyjna i jest w stanie zakodować niektóre wzorce w
znacząco bardziej zwięzły sposób w porównaniu do konwencjonalnego podejścia. CF-NET może przy tym
swobodnie wyrażać różne klasy gier, takich jak gry w postaci funkcji charakterystycznej, gry koalicyjne z
nakładającymi się koalicjami i gry koalicyjne z typami agentów. Naszym zdaniem, CF-NET jest pierwszą
reprezentacją umożliwiającą wygodne przechodzenie pomiędzy tego typu grami. Pokazaliśmy skuteczność
naszej reprezentacji przy rozwiązywaniu problemu generowania optymalnych struktur koalicyjnych, gdzie
niemal optymalne rozwiązania dla dużych gier mogą być znalezione w przeciągu kilku sekund. Powyższy
kierunek badawczy dotyczy następujących prac:
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II.D.20 K. Pawlowski, K. Kurach, K. Svensson, S. Ramchurn, T.P. Michalak, T. Rahwan, “Coalition Struc-
ture Generation with the Graphics Processing Unit”, Proceedings of 12th International Conference
on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 2014), 5-9 May, 2014, Paris, France,
IFAAMAS/ACM, pp. 293-300.

II.D.22 T. Rahwan, T.-D. Nguyen, T.P. Michalak, M. Polukarov, M. Croitoru, M. Wooldridge, N. Jennings,
“Coalitional Games via Network Flows”, Proceedings of International Conferences on Artificial
Inteligence (IJCAI 2013), 3-9 August 2013, Beijing, China, IJCAI/AAAI, pp. 324-331.

5.2 Teoriogrowe miary centralności w sieciach

Miary centralności są jednymi z podstawowych narzędzi służących do analizy sieci, w tym do analizy
sieci społecznych. Służą do określania i oceny roli wierzchołków w topologii sieci (grafu). Klasyczne miary
skupiają się na indywidualnych wierzchołkach – np. miara pośrednictwa zlicza proporcje najkrótszych
ścieżek w sieci pomiędzy każdą parą wierzchołków przechodzących przez dany wierzchołek. Takie podej-
ście skoncentrowane na indywidualnych wierzchołkach okazuje się niewystarczające w wielu sytuacjach,
w których istotną rolę mogą odgrywać grupy wierzchołków. Na przykład, w celu optymalnego powstrzy-
mania epidemii należy rozpatrywać nie pojedyncze wierzchołki, ale grupy wierzchołków – dzięki temu
odpowiednio można wykorzystać synergię między nimi. Centralności teoriogrowe służą właśnie do takiej
analizy. Mierzą ważności wierzchołków w sieci (grafie), nie tylko rozpatrując indywidualną pozycję tych
wierzchołków (jak robią to klasyczne miary centralności), ale także biorąc pod uwagę ich kontrybucje do
pozycji różnych grup wierzchołków.

Centralności teoriogrowe opierają się na rozwiązaniach gier koalicyjnych (ang. solution concepts) z
kooperacyjnej teorii gier, w szczególności na wartości Shapleya. Wartość Shapleya ocenia ile każdy gracz
kontrybuuje do wyniku gry kooperacyjnej poprzez obliczenie średniego wkładu marginalnego gracza we
wszystkich możliwych permutacjach w jakich gracze mogliby dołączać do gry. Siłą wartości Shapelya są
jej szeroko znane własności aksjomatyczne, bolączką natomiast trudności obliczeniowe. W szczególności,
z definicji, obliczenie wartości Shapleya wymaga rozważenia wszystkich możliwych koalicji, których jest
wykładnicza ilość w stosunku do ilości graczy. Tym nie mniej, w niektórych sytuacjach można obliczyć
wartość Shapleya, wykorzystując specyfikę konkretnego zastosowania. W szczególności, w naszych pra-
cach [II.A.9] oraz [II.D.25] pokazaliśmy, że niektóre centralności teorio-growe można policzyć w czasie
wielomianowym, wykorzystując fakt, że definicja gry koalicyjnej jest odpowiednią funkcją sieci.

Na podstawie tych wyników z powodzeniem ubiegałem się o grant SONATA do Narodowego Centrum
Nauki. Celem projektu było przeprowadzenie głębokiej analizy trudności obliczeniowej różnych, inspiro-
wanych teorią gier, miar centralności w sieciach.

Najważniejsze cele osiągnięte w powyższym projekcie były następujące:

• Zaproponowaliśmy szereg miar centralności teoriogrowych dedykowanych do wielu interesujących
problemów badawczych oraz zaproponowaliśmy efektywne metody ich obliczania [II.A.1], [II.A.6],
[II.C.2], [II.D.6], [II.D.7], [II.D.11], [II.D.14], [II.D.17], [II.D.18], [II.D.19], i [II.D.24].

• Zaproponowaliśmy ogólną metodę tworzenia centralności teoriogrowych i pokazaliśmy, że wszystkie
centralności stworzone przy użyciu tej metody można obliczyć w czasie wielomianowym [II.A.3] i
[II.D.16].

• Stworzyliśmy podstawy analizy aksjomatycznej centralności teoriogrowych [II.A.2], [II.D.3].

• Stworzyliśmy teoriogrowe miary centralności dla problemu wyboru k-wierzchołków, również w śro-
dowisku konkurencyjnym [II.D.8].

• Zaproponowaliśmy pierwszy pseudo-wielomianowy algorytm do obliczania indeksów siły Shapleya-
Shubika i Banzhafa dla gier głosowania ważonego ograniczonych grafem, przy założeniu, że graf gry
ma ograniczoną szerokość drzewiastą [II.D.13].
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• Analizowaliśmy użyteczność podejścia teoriogrowego do różnorodnych aplikacji, w tym w szcze-
gólności do analizy sieci kryminalnych i terrorystycznych oraz jako zaawansowanej miary kapitału
społecznego w sieciach [II.A.8] i [II.D.21].

• Stworzyliśmy dwie stron internetowe: jedna dot. koncepcji centralności teoriogrowej, www.game-theo-
-retic-centrality.com, druga, bardziej ogólna, będąca aplikacją on-line do obliczania różnych
miar centralności, www.network-centrality.com. Obie strony są cały czas rozwijane.

Powyższy kierunek badawczy dotyczy następujących prac:

II.A.1 O. Skibski, T. Rahwan, T.P. Michalak, M. Wooldridge, “Enumerating Connected Subgraphs and
Computing the Myerson and Shapley Values in Graph-restricted Games”, ACM Transactions on
Intelligent Systems and Technology (ACM TIST), Vol. 10, No. 2, 2019, ACM New York. DOI:
10.1145/3235026.

II.A.2 O. Skibski, T.P. Michalak, T. Rahwan, “Axiomatic Characterization of Game-Theoretic Centrality”,
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR), Vol. 62, pp. 33-68, 2018, Association for the
Advancement of Artificial Intelligence. DOI: 10.1613/jair.1.11202.

II.A.3 M. Tarkowski, P. Szczepański, T.P. Michalak, P. Harrenstein, M. Wooldridge, “Efficient Compu-
tation of Semivalues for Game-Theoretic Network Centrality”, Journal of Artificial Intelligence
Research (JAIR), Vol. 63, pp. 145-189, Association for the Advancement of Artificial Intelligence.
DOI: 10.1613/jair.1.11239.

II.A.6 P. Szczepański, T.P. Michalak, T. Rahwan, “Efficient Algorithms for Game-Theoretic Between-
ness Centrality”, Artificial Intelligence (AIJ), Vol. 231, pp. 39-63, 2016, Elsevier. DOI: 10.1016/
j.artint.2015.11.001.

II.A.8 T.P. Michalak, T. Rahwan, O. Skibski, M. Wooldridge, “Defeating Terrorist Networks with Game
Theory”, IEEE Intelligent Systems, Vol. 30, No. 1, pp. 53-61, 2015. DOI: 10.1109/MIS.2015.11.
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II.C.2 T.P. Michalak, S. Moretti, R. Narayanam, O. Skibski, P. Szczepański, T. Rahwan, M. Wooldridge,
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edings of International Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI 2013), 3-9 August 2013, Beijing,
China, IJCAI/AAAI, pp. 293-301.
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II.D.25 K. Aadithya, T.P. Michalak, B. Ravindran and N.R. Jennings, “Efficient Computation of the Shapley
Value for Centrality in Networks”, Proceedings of the the 6th Workshop on Internet & Network
Economics (WINE 2010), 10-13 December 2010, Stanford University, Palo Alto, California, USA.

5.3 Strategiczna analiza sieci społecznych

Większość narzędzi do analizy sieci społecznych jest zbudowana w oparciu o założenie, że osoby lub
grupy tworzące sieć nie będą działać strategicznie, tj. nie będą zmieniać topologii sieci w taki sposób,
aby manipulować wynikami analizy przy zastosowaniu tych narzędzi. Jednak w wielu przypadkach takie
zachowanie nie musi być regułą. Z jednej strony, zwykli obywatele są coraz bardziej świadomi potrzeby
ochrony własnej prywatności. Z drugiej strony członkowie organizacji przestępczych są coraz bardziej
kompetentni pod względem technicznym i mogą podejmować szereg zaawansowanych działań celem unik-
nięcia wykrycia przez organy ścigania. Szczególnie dobitnie pokazało to zachowanie ISIS, które bardzo
umiejętnie korzystało z internetu, zaskakując przy tym organy ścigania.
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Motywowani powyższym, zadaliśmy następujące pytania: Jak jednostki i społeczności mogą chronić
swoją prywatność w dobie powszechnego używania technik, algorytmów i innych narzędzi do analizy sieci
społecznych? W jaki sposób przestępcy lub organizacje terrorystyczne mogą uniknąć wykrycia przez takie
narzędzia? Pod jakimi warunkami narzędzia do analizy sieci społecznych będą odporne na manipulacje? W
odpowiedzi na te pytania, zaproponowaliśmy w pracy [II.D.4] nowy paradygmat w analizie sieci społecz-
nych zakładający, że te strategiczne zachowania użytkowników sieci należy bezpośrednio wymodelować
i wziąć pod uwagę przy tworzeniu nowych narzędzi do analizy sieci społecznych. Nasze wstępne wyniki
na ten temat, w których badaliśmy, w jaki sposób jednostki i społeczności mogą się ukrywać w sieci
społecznej, zostały opublikowane w Nature Human Behavior [II.C.1]. W innej pracy, [II.D.5], pokazali-
śmy, jak taki model strategiczny może pomóc nam zrozumieć topologię niektórych sieci przestępczych i
terrorystycznych.

Na tej podstawie z powodzeniem ubiegałem się o grant OPUS do Narodowego Centrum Nauki. Ce-
lem projektu jest zbadanie strategicznych zachowań w analizie sieci społecznościowych. Projekt trwa.
Powyższy kierunek badawczy dotyczy następujących prac:

II.C.1 M. Waniek, T.P. Michalak, M. Wooldridge, T. Rahwan, “Hiding Individuals and Communities in
a Social Network”, Nature Human Behaviour, Vol. 2, No. 2, pp. 139–147, 2018, Springer Nature
Publishing. DOI: 10.1038/s41562-017-0290-3.

II.D.4 T.P. Michalak, T. Rahwan, M. Wooldridge, “Strategic Social Network Analysis”, Proceedings of the
31st AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2017), Senior Member track, 4-9 February
2017, San Francisco, USA, AAAI Press, pp. 4841-4845.

II.D.5 M. Waniek, T.P. Michalak, T. Rahwan, and M. Wooldridge, “On the Construction of Covert Ne-
tworks”, Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent
Systems (AAMAS 2017), 8-12 May 2017, São Paulo, Brazil, ACM, pp. 1341-1349.

5.4 Rozszerzenia wartości Shapleya

Zaproponowaliśmy również szereg prac rozszerzających koncepcję wartości Shapleya do różnych sytuacji
i zastosowań:

• Rozszerzenie wartości Shapleya do gier z efektami zewnętrznymi: udowodniliśmy, że pewne
dobrze znane rozszerzenie wartości Shapleya do gier z efektami zewnętrznymi może być aksjomaty-
zowane za pomocą zestawu klasycznych aksjomatów i oparte na procesie stochastycznym:

II.A.4 O. Skibski, T.P. Michalak, M. Wooldridge, “The Stochastic Shapley Value for coalitional games
with externalities”, Games and Economic Behavior (GEB), Vol. 108, pp. 65-80, 2018, Academic
Press. DOI: 10.1016/j.geb.2017.04.008.

• Wartość Shapleya w grach, w których ważny jest porządek agenta: studiowaliśmy uogól-
nione gry w postaci funkcji charakterystycznej (ang. Generalized Characteristic Function Games), w
których na wartość koalicji ma wpływ kolejność graczy. W tym kontekście opracowaliśmy protokół
negocjacji, który implementuje dwa rozszerzenia wartości Shapleya do tych gier:

II.C.3 T.P. Michalak, P.L. Szczepański, T. Rahwan, A. Chrobak, S. Brânzei, M. Wooldridge, N.R.
Jennings, “Implementation and Computation of a Value for Generalized Characteristic Func-
tion Games”, ACM Transactions on Economics and Computations, Vol. 2, No. 4, pp. 1-16,
2014, ACM. DOI: 10.1145/2665007.

• Wartość Shapleya do analizy wydajności algorytmów: użyliśmy koncepcji wartości Shapleya
do analizy wydajności algorytmów w portfelach algorytmów. Zaproponowaliśmy również zmodyfi-
kowaną, dedykowaną wersję tej wartości:

II.D.1 L. Kotthoff, T.P. Michalak, T. Rahwan, H. Hoos, K. Leyton-Brown, “Quantifying Algorithmic
Improvements over Time”, Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial
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Intelligence (IJCAI 2018), Special Track on the Evolution of the Contours of AI, 13-19 July
2018, Stockholm, Sweden, ijcai.org, pp. 5165-5171. DOI: 10.24963/ijcai.2018/716.

II.D.10 A. Fréchette, L. Kotthoff, T.P. Michalak, T. Rahwan, H. Hoos, K. Leyton-Brown, “Using
the Shapley Value to Analyze Algorithm Portfolios”, Proceedings of the 30th Conference on
Artificial Intelligence (AAAI 2016), Phoenix, Arizona, USA, AAAI Press, pp. 3397-3403.

5.5 Przyjazne-obliczeniowe reprezentacje gier z efektami zewnętrznymi

II.D.15 O. Skibski, T.P. Michalak, Y. Sakurai, M. Wooldridge, M. Yokoo “A Graphical Representation for
Games in Partition Function Form”, Proceedings of the 29th Conference on Artificial Intelligence
(AAAI 2015), 25-30 January 2015, Austin, Texas, USA, AAAI Press, pp. 1036-1042.

II.D.26 T.P. Michalak, D. Marciniak, M. Szamotulski, T. Rahwan, M. Wooldridge, P. McBurney, N.R.
Jennings, “A logic-based representation for coalitional games with externalities”, Proceedings of
9th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2010), 10-
14 May 2010, Toronto, Canada, IFAAMAS, pp. 125-132.

5.6 Aukcje „wszyscy płacą”

Podobnie jak w przypadku klasycznej aukcji angielskiej, w aukcji „wszyscy płacą” Martina Shubika li-
cytant wygrywa nagrodę, ale w przeciwieństwie do aukcji angielskiej zarówno zwycięzca, jak i przegrany
muszą zapłacić licytatorowi. Ta tak zwana „aukcja o dolara” jest często używana do modelowania sytu-
acji konfliktowych, w których obie strony inwestują zasoby, jednak tylko jedna strona może ostatecznie
wygrać i odzyskać przynajmniej część tych zasobów. Zastosowania aukcji o dolara są bardzo różnorodne:
od związków romantycznych, poprzez lobbing, aż do wyścigów zbrojeń. Przez lata naukowcy próbowali
teoretycznie modelować i wyjaśniać wyniki rzeczywistych eksperymentów, w których zazwyczaj licytanci
przepłacali za dolara, tj. konflikt eskalował nieproporcjonalnie do stawki. W serii naszych prac [II.D.12],
[II.D.9] oraz [II.D.2], pokazaliśmy między innymi, że eskalacja może być wyjaśniona przez złośliwość
graczy—dotyczy to sytuacji, w których gracz uzyskuje pozytywną użyteczność z negatywnej użyteczności
przeciwnika. Powyższy kierunek badawczy dotyczy następujących prac:

II.D.2 M. Waniek, L. Tran-Thanh, T.P. Michalak, N.R. Jennings “The Dollar Auction with Spiteful Play-
ers”, Proceedings of the 31st Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2017), 4-9 February 2017,
San Francisco, California, USA, AAAI Press, pp. 736-742.

II.D.9 M. Waniek, L. Tran-Thanh, T.P. Michalak, T. Rahwan, “Repeated dollar auctions: A multi-armed
bandit approach”, Proceedings of the 2016 International Conference on Autonomous Agents and
Multi-Agent Systems (AAMAS 2016), 9-13 May 2016, Singapore, ACM, pp. 579-587.

II.D.12 M. Waniek, A. Niescieruk, T.P. Michalak, T. Rahwan, “Spiteful Bidding in the Dollar Auction”,
Proceedings of the 24-th International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI 2015),
Buenos Aires, Argentina, on 25-31 July 2015, AAAI Press, pp. 667-673.

5.7 Skojarzenia z efektami zewnętrznymi

Przeanalizowaliśmy gry skojarzeń (ang. matching games)—ważne narzędzie teoretyczne wykorzystywane
do modelowania rynków i interakcji społecznych. W szczególności rozważaliśmy gry skojarzeń z efek-
tami zewnętrznymi, gdzie efekty zewnętrzne są obliczane addytywnie. W tym modelu uzyskaliśmy wyniki
złożoności dot. obliczania zagadnień związanych z koncepcją rdzenia:

II.D.23 S. Brânzei, T.P. Michalak, T. Rahwan, K. Larson, N.R. Jennings, “Matchings with Externalities and
Attitudes”, Proceedings of 12th Int. Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems
(AAMAS 2013), 6-10 May 2013, Saint-Paul, Minneapolis, USA, IFAAMAS, pp. 295-302.
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5.8 Rynki predykcyjne w uczeniu maszynowym

Na inteligentnych rynkach predykcyjnych (ang. artificial prediction markets) przedmiotem wymiany han-
dlowej są kontrakty odzwierciedlające poziom zaufania algorytmów. Do tej pory rynki te badano w kon-
tekście klasyfikacji w trybie “off-line”, otrzymując obiecujące wyniki. W naszej pracy rozszerzamy tę
koncepcję w taki sposób, aby umożliwić wykorzystanie tych rynków w regresji w trybie “on-line”. W
tym celu wprowadziliśmy: (i) samodostosowujące się strategie handlowe, oparte na indywidualnej historii
handlu; oraz (ii) zdolność uczestników do rewizji swoich prognoz poprzez uwzględnienie tzw. “mądrości
tłumu”, która przejawia się w zbiorowości wydajności rynku:

II.A.5 F. Jahedpari, T. Rahwan, S. Hashemi, T.P. Michalak, M. De Vos, J. Padget, W. Lee Woon, “Online
Prediction via Continuous Artificial Prediction Markets”, IEEE Intelligent Systems, Vol. 32, No. 1,
pp. 61–68, 2017, IEEE. DOI: 10.1109/MIS.2017.12.

5.9 Gry dynamiczne

Rozważaliśmy dwa modele oparte na grach różniczkowych liniowo-kwadratowych:

• Modelowanie interakcji między gospodarką a środowiskiem: zaproponowaliśmy dynamiczny
model do analizy kompromisu między wykorzystaniem przyjaznej dla środowiska energii a wyko-
rzystaniem energii zanieczyszczającej środowisko przy założeniu, że główni aktorzy mają odmienne
interesy i preferencje:

II.A.7 J. Engwerda, T.P. Michalak, “Economic growth and choice of energy: a simplistic strategic
approach”, Environmental Modeling & Assessment, Vol. 20, No. 4, pp. 321-342, 2015, Springer.
DOI: 10.1007/s10666-014-9431-5.

• Potencjalna unia walutowa pomiędzy państwami ASEAN: zaproponowaliśmy również dyna-
miczny model handlujących gospodarek do analizy niektórych zalet i wad unii walutowej pomiędzy
państwami należącymi do ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej):

II.A.10 J. Engwerda, O. Boldea, T.P. Michalak, J. Plasmans, Salmah, “A simulation study of an
ASEAN monetary union”, Economic Modelling, Vol. 29, s. 1870-1890, 2012. DOI: 10.1016/
j.econmod.2012.05.032.
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