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1

WIELOAGENTOWY SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI Z ZAKRESU E-FINANSÓW

Streszczenie

Realizacja e- -

systemy z j-

decyzji z zakresu e-
obszarów. W artykule
funkcjonowania wybranych agentów. 

e-finanse, systemy wieloagentowe, systemy wspomagania decyzji.

Wprowadzenie

-

-
Internetu (Dandapani 2004). Natomiast Polska 

Agencja Rozwoju (PARP 2015) definiuje e-
o-

nicznych. Do e-
i in. 2011, PARP 2015):

– inwestycjami (papi
–
– ubezpieczeniami,
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– doradztwem finansowym,
–
–
Realizacja e- o-

jest z wykorzystaniem systemów informatycznych zintegrowanych z e- –

dr
ce z zakresu e-finansó

t-
za mankament.

zaprezentowanie otwartego, wieloagen-
towego systemu wspomagania decyzji z zakresu e-

-finansów.
e-

ych agentów. 

oraz wskazano dalsze prace badawcze w tym zakresie.

1. Architektura systemu wieloagentowego

Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów zbudowa-
ny . 1):

1.

informacji z danego rynku, wyznaczanie (generowanie) decyzji i podej-
mowanie 

e-

e doty-
y-

y jest w postaci jednolitej 
struktury.

2. u-
o-
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dego kolektywu) oraz wyznaczana jest jedna, ostateczna decyzja (w odnie-

3. – ludzi, inwestorów finansowych, lub agentów programo-
wych po e-

y-
zje na rynkach finansowych.

Rys. 1. Architektura funkcjonalna systemu
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– –
agentów programowych;

– –
;

– – n-
tów;

– wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej –
;

– – w celu uruchomienia agentów programowych 
komputery stacjonarne, laptopy, jak i urz

dzenia mobilne (np. tablet, telefon komórkowy);
– –

PHP);
– entów –

swojej bazy wiedzy w dowolnym czasie;
– realizowanie procesu integracji wiedzy kolektywów;
–

2. Funkcjonowanie wybranych agentów

analizy wieloagentowego systemu 
wspomagania decyzji z zakresu e-

e-
stanie 

sposób funkcjonowania wybranych agentów: MixedTechnical, BollingerPlus oraz 
Fundamental.

2.1. Agent MixedTechnical
Agent MixedTechnical

2 (Lento 2008):
– Average Directional Index (ADX),

2 Analiza techniczna bazuje na aktualnym kursie i obrocie (w odniesieniu do danego in-
strumentu finansowego), punkc o-
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– Relative Strenght Index (RSI),
– Rate of Change (ROC),
– Commodity Channel Index (CCI),
– Moving Average of Oscillator (OsMA),
– Moving Average Convergence Divergence (MACD),
– Stop and Reverse (SAR),
– Williams %R,
– Moving Average (MA).

od tego, jaka decyzja 

reprezentowana jest z a-
-

2.2. Agent BollingerPlus
Agent BollingerPlus ger Bands, 

a-

linii kursu po
endzie horyzontalnym 

(Bollinger y-
korzystaniem liczb rzeczywistych z zakresu 

[-1..1], gdzie poziom „1” oznacza silne wskazanie decyzji „kup”, poziom „-1” 
oznacza silne wskazanie decyzji „sprzedaj”, natomiast poziom „0” oznacza silne 
wskazanie decyzji „pozostaw bez zmian”. Poziom decyzji „sprzedaj” jest obliczany

om decyzji „kup” jest obliczany wtedy, gdy cena zbli-

Algorytm 1
Dane: n
prevn 
bbandup
przez innego agenta),
bbandlo //  (obliczana 
przez innego agenta)
sma a-
na przez innego agenta).

Decyzja D -1..1]).
START
Niech D:=0, calcBands:=0; //licznik wykorzystywany w proce-
sie fuzyfikacji.
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maxcount:=0.  //licznik maksimum wykorzystywany 
w procesie fuzyfikacji.

=Abs((sma-((bbandlo+bbandup)/2))/10).
q<(bbandlo (+ )) oraz (prevq>q) to
(calcBands>0) to calcBands=0, calcBands:=calcBands-1.
(calcBands<-maxcount) to calcBands=-maxcount,

      D=calcBands/maxcount;
q>(bbandup (- )) oraz (prevq<q> to  
(calcBands<0) to calcBands=0, calcBands:=calcBands+1.
(calcBands>maxcount) to calcBands=maxcount;

      D=calcBands/maxcount;
STOP

2.3. Agent Fundamental
Agent Fundamental podejmuje decyzje z wykorzystaniem analizy fundamen-

talnej3 4 zawieraj
podmiotu gospo-

bez zmian). Analiza opinii dokonywana jest przez agenta zbudowanego z wykorzy-
staniem architektury The Learning Intelligent Distribution Agent (LIDA) (Franklin
i Patterson -symboliczny charakter, 

j-
-motoryczna, 

w ramach cyklu kognitywnego. 
a-

i-
nych systemu). 

1.
p-

3 Analiza fundamentalna polega na badaniu kondycji finan i-

,

4 a-
rakteryzowany w artykule (Zbytniewski i Hermes 2014).
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d-
n-
n-

ków.
2.

3. Analiza opinii dokonywana jest przez codelety, czyli programy (imple-
men

j-
e-
o-

przedstawiony na rysunku 2.

Rys. 2. 

Parametr task name (w architekturze LIDA codelet konfigurowany jest ja-
ko zadanie
jest ono realizowane przez codelet), ta-
sktype
codeletu, parametr o nazwie object

noobject

opinia jest pozytywna, o-

<task name="opinia_pozytywna">
<tasktype> CodeletObjectDetector </tasktype>

<param name="noobject" type="string">nie</param>
<param name="distance" type="int">1</param>
<param name="node" type="string">opinia_pozytywna</param>
</task>

<task name="opinia_negatywna">
<tasktype>CodeletObjectDetector</tasktype>

e-

<param name="distance" type="int">1</param>
<param name="node" type="string">opinia_negatywna</param>
</task>
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„nie”), pa-
rametr distance a-

node z-
a-

4. Wyniki analizy, w po

 
Rys. 3. pinii o podmiocie gospodarczym 

zania decyzji 
i-

zy fundamentalnej, metody sztucznej inteligencji (takie jak algorytmy genetyczne, 
sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe). 

w-

tym celu 
metody consensusu. 

e-
Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspoma-
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gania decyzji z zakresu e-finansów (w: Obszary gospodarki elektronicznej, Ekono-
miczne Problemy wyd. WNUS, Szczecin 2016, s. 69–78).
Podsumowanie

-
ejmowanie decyzji z tego zakresu. W niniejszym 

a-
gania decyzji z zakresu e-

wszystkich obszarów e- o-
sób automatyczny, kompleksowy, bardziej spójny i efektywny. 

Dals
s-

obszarów e-finansów.
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MULTI-AGENT E-FINANCE DECISION SUPPORT SYSTEM

Summary

E-services providing in all areas of e- finance is related to decision making by the 
users of these services. However, existing systems of this process supporting include 
usually just one area and they are closed systems, available only for a narrow range of 
users. The purpose of this paper is to develop an open, multi-agent decision support 
system for e-finance including the possibility of integrating knowledge from different 
areas. The paper presents architecture of the developed system and the functioning of 
selected agents. 
Keywords: e-finance, multi-agent systems, decision support systems.
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