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REALIZACJA PROCESÓW NEGOCJACYJNYCH  

W SYTUACJACH KOLIZYJNYCH NA MORZU 

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia automatyzacji procesów rozwiązywania sytuacji konfliktowych w żegludze 

morskiej. Analizowano i porównano użytkowane obecnie strategie podejmowania decyzji oraz proponowane protokoły zarzą-

dzające interakcjami. Przedstawiono wyniki symulacji procesów negocjacyjnych w systemie automatycznej komunikacji na 

morzu. 

 

WSTĘP 

Obowiązek prowadzenia bezpiecznej nawigacji z użyciem 
wszystkich dostępnych środków jest jednym z podstawowych obo-
wiązków nawigatorów prowadzących statki. W przypadku złożonych 
sytuacji wymaga to często przeprowadzenia uzgodnień między 
nawigatorami i może dotyczyć np. wymiany informacji o planowa-
nych manewrach i uzgodnienia działań. Do wymienionych środków 
zalicza się także komunikację radiotelefoniczna (VHF), prowadzoną 
bezpośrednio przez nawigatorów. Jej zaniechanie lub nieprawidłowy 
przebieg spowodowane np. stresem, niewłaściwą interpretacją, 
zakłóceniami lub awarią urządzeń może być przyczyną zagrożeń i 
skutkować kolizją. Zagadnienia wymiany informacji i negocjacji 
(uzgodnień) dotyczą również jednostek bezzałogowych zdalnie 
sterowanych oraz jednostek autonomicznych. 

Postępująca automatyzacja procesów komunikacji w żegludze 
morskiej dotyczy głównie wymiany danych na zasadzie ich udo-
stępniania i współdzielenia, nie eliminuje jednak zagrożeń wynikają-
cych z braku lub nieprawidłowego prowadzenia komunikacji między 
spotykającymi się statkami. 

Rozwój technologii IT oraz systemów i urządzeń nawigacyjnych 
stwarza możliwość dalszej automatyzacji procesów komunikacji na 
morzu – automatyzacji selektywnego pozyskiwania informacji i 
negocjacji. Przykładem mogą być np. procesy (procedury) uzgad-
niania protokołów w sieciach teleinformatycznych czy negocjacje 
biznesowe, rozumiane jako zadanie znalezienia najlepszej oferty, z 
negocjacjami dotyczącymi obniżenia ceny włącznie. 

1. PROCESY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI  
KONFLIKTOWYCH  

Sytuacje konfliktowe są zjawiskiem naturalnym, występującym 
w życiu społecznym. Są konsekwencją reprezentowania przez dwie 
lub więcej stron sprzecznych lub niezgodnych celów/interesów. 
Zagadnienia rozwiązywania konfliktów są przedmiotem badań m.in. 
psychologii i socjologii. Jedną z podstawowych form rozwiązywania 
konfliktów są negocjacje, będące złożonym i skomplikowanym 
procesem komunikacji międzyludzkiej. W przypadku żeglugi mogą 
dotyczyć np. uzgadniania manewrów wynikających z prawideł drogi 
morskiej czy warunków bezpiecznego minięcia lub wyprzedzania i 
być realizowane przez nawigatorów z wykorzystaniem łączności 
radiotelefonicznej (VHF), prowadzonej w formie dialogu. Do opisu 

procesów komunikacji stosuje się pojęcia aktu komunikacji i aktu 
mowy [1]. 

Akt komunikacji jest to klasa akcji odnosząca się do podstaw 
budowania bloków dialogowych pomiędzy agentami. Aktem mowy 
określane jest wypowiedzenie skierowane przez nadawcę do od-
biorcy, którego celem jest przekazanie komunikatu za pomocą 
systemu znaków językowych. Szczególnym rodzajem aktów mowy 
są wypowiedzi performatywne (performatywy) będące zarazem 
działaniem i oceniane pod kątem skuteczności a nie prawdziwości. 
Takie wypowiedzi stosowane są w procesie komunikacji podczas 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

Automatyzację procesów rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
w transporcie morskim można sprowadzić do rozwiązania dwóch 
problemów: 
1. Opracowania strategii (modelu podejmowania decyzji), które 

będą mogły zostać użyte przez systemy podczas prowadzenia 
negocjacji. Są to określone ramy w sposobie prowadzenia ne-
gocjacji z zastosowaniem przyjętych protokołów. 

2. Opracowania odpowiednich protokołów zarządzających inte-
rakcjami między nawigatorami kierującymi statkami. Podczas 
interakcji obie strony muszą używać tego samego zestawu pro-
tokołów. 

Teorie negocjacji korzystają z wielu różnych podejść np. 
sztucznej inteligencji, psychologii społecznej i teorii gier. [2] Badania 
nad zautomatyzowanymi negocjacjami obejmują trzy główne za-
gadnienia: 
1. Protokoły negocjacyjne, które rozumiane są jako zbiór reguł 

zarządzających procesami negocjacji (interakcjami) 
2. Przedmioty negocjacji, a zatem zakres prowadzonych nego-

cjacji, w których chcemy uzyskać porozumienie 
3. Agentowe modele decyzyjne czyli narzędzia służące podej-

mowaniu decyzji współdziałające z protokołami negocjacyjny-
mi. 

2. STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI 
KONFLIKTOWYCH  

W procesie rozwiązywania sytuacji konfliktowych istotny jest 
wybór strategii prowadzenia negocjacji. Podstawowy podział strate-
gii wyróżnia negocjacje integracyjne oraz negocjacje konfrontacyj-
ne. Pierwsze opierają się na założeniu istnienia wspólnych intere-
sów stron, a drugie na bezpośrednim konflikcie postawionych przez 
strony celów. 
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2.1. Negocjacje 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w obydwu wymienionych 
przypadkach można podzielić na etapy: 
1. Etap wstępny. 
2. Etap środkowy. 
3. Etap końcowy. 
4. Etap ponegocjacyjny. 

Wstępny etap negocjacji obejmuje wszelkie przygotowania do 
negocjacji. Rozpoczynają się one analizą interesów własnych i 
drugiej strony. Następuje odpowiedź na pytanie po co strony nego-
cjują oraz jakie cele chcą osiągnąć. Ustalana jest również hierarchia 
celów. Strony dokonują również analizy alternatywnych rozwiązań, 
w szczególności ustalane są najgorsze warunki jakie możemy przy-
jąć oraz najlepsza alternatywa negocjowanej ugody. Na tym etapie 
definiowane są kwestie negocjacyjne w zakresie szczegółowego 
określenia problemu i zagadnienia negocjacji. Następuje opracowa-
nie obiektywnych kryteriów dla każdej z omawianych kwestii oraz 
przygotowywane jest rozwiązanie i oferta wstępna. Dobierany jest 
też zespół negocjujący oraz taktyki negocjacyjne. 

Etap środkowy jest to etap, w którym prowadzone są właściwe 
negocjacje, następuje otwarcie negocjacji. Każda ze stron przed-
stawia swoje oferty rozwiązań oraz ustalane są zagadnienia nie 
wymagające dalszych negocjacji. Dla rozwiązania zagadnień podle-
gających dalszym negocjacjom stosowane są różne modele nego-
cjacji. 

Etap końcowy jest to finalizacja rozmów. Precyzowane są 
wszelkie ustalenia i wnioski wynikające z przeprowadzonych nego-
cjacji. 

Etap ponegocjacyjny obejmuje wykonanie działań zgodnych z 
podjętą w negocjacjach ugodą. 

Przedstawione wyżej etapy odnoszą się do każdej dziedziny, w 
której prowadzone mogą być negocjacje służące rozwiązaniu sytua-
cji konfliktowych. 

2.2. Sposoby postępowania w sytuacjach konfliktowych  
na morzu 

W transporcie morskim w procesach rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych stosowane są kroki prowadzące np. do uniknięcia 
sytuacji zagrożenia poprzez komunikację werbalną nawigatorów 
kierujących statkami[3]. W celu zautomatyzowania procesów komu-
nikacji na morzu opracowano sekwencje obsługi komunikatu wywo-
łującego, dla różnych typów wiadomości, oraz sekwencje obsługi 
komunikatu przychodzącego podczas prowadzenia dialogu. 

Obsługa komunikatu obejmuje elementy: 
1. Weryfikacja poprawności otrzymanego komunikatu. Spraw-

dzana jest poprawność budowy komunikatu oraz sensowność 
informacji w nim zawartych. 

2. Weryfikacja przesłanych danych. Przeprowadzane jest wnio-
skowanie mające wykryć sprzeczności. Sprawdzane jest po-
krywanie się przesłanych informacji z dostępną wiedzą o sytu-
acji nawigacyjnej. 

3. Wnioskowanie dotyczące wyboru statków podlegających anali-
zie. Wynikiem jest informacja dotycząca zwiększania analizo-
wanego obszaru tak, aby objęty został wywołujący do komuni-
kacji statek. 

4. Wnioskowanie służące identyfikacji sytuacji nawigacyjnej z 
każdym ze statków z listy przeprowadzane na podstawie mię-
dzynarodowych przepisów prawa drogi morskiej z uwzględnie-
niem m.in. przepisów lokalnych. 

5. Wnioskowanie dotyczące manewrów możliwych do zastoso-
wania w związku z sytuacją nawigacyjną. 

6. Wnioskowanie dotyczące wpływu przesłanych danych/żądania 
na sytuację nawigacyjną, jeżeli otrzymane zostało żądanie: 
analiza żądania pod kątem możliwości realizacji. 

7. Wnioskowanie dotyczące wyboru rozwiązania do zapropono-
wania. 

8. Przygotowanie wiadomości z wybranym rozwiązaniem. 
W celu realizacji opisanej wyżej obsługi komunikatu konieczne 

jest opracowanie protokołów zarządzających interakcjami między 
komunikującymi się nawigatorami lub komunikującymi się w sposób 
automatyczny systemami komunikacji. 

3. REPREZENTACJA KOMUNIKATÓW 

Reprezentacja komunikatów podczas porozumiewania się w 
celu rozwiązania sytuacji konfliktowej obejmuje określenie języka 
komunikacji i jego elementów oraz protokołów zarządzających. Dla 
procesów komunikacji znane są m.in. Knowledge Query and Ma-
nipulation Language (KQML) oraz The Foundation for Intelligent 
Physical Agents (FIPA) standards. 

3.1. Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) 

KQML jest to język i powiązany z nim protokół, które zostały 
stworzone by wspomagać współdziałanie inteligentnych agentów w 
zakresie zaawansowanej komunikacji. Język ten złożony jest z 
trzech warstw: zawartości, wiadomości i komunikacji. 

Poziom zawartości nie jest ograniczany przez KQML, tzn. mo-
gą być używane różne języki zawartości np. KRLS, KIF lub LOOM 
[4]. Jedynym warunkiem jest zgoda stron komunikacji do posługi-
wania się tym samym językiem. 

Poziom wiadomości jest używany do kodowania transmitowa-
nej wiadomości. Rozpatrywane są dwa rodzaje informacji. Pierwsza 
to informacja o zawartości zawierająca opis oferowanej lub poszu-
kiwanej wiedzy. Używana jest do opisu zapytania, stwierdzenia lub 
innego aktu mowy z udziałem zdań zapisanych językiem wybranym 
dla zawartości. Informacja ta przedstawiana jest w postaci listy 
atrybutów i ich wartości. Drugi rodzaj to informacja typu deklaracja. 
Używana jest do informowania o obecności agenta, rejestracji jego 
nazwy i opisu ogólnych danych dotyczących zawartości wiadomości 
wysyłanej przez nadawcę. Przedstawiana jest również jako lista 
atrybutów i wartości. 

Poziom komunikacji służy wymianie opakowań wiadomości 
czyli utworzonych, na podstawie powyższych warstw, list określo-
nych atrybutów i wartości oraz specyfikacji dotyczących wszystkich 
stron komunikacji. 

Performatywy przyjmują parametry określone za pomocą słów 
kluczowych. Zdefiniowano następujące słowa kluczowe zestawione 
w tabeli 1 

 
Tab. 1. Znacziki parametrów oraz ich znaczenie [5]  

Znaczniki Znaczenie 

: content Treść wiadomości, której dotyczy performatyw 

:force Określa czy nadawca zaprzeczy znaczeniu performatywu 

:in-reply-to Określa oczekiwaną etykietę odpowiedzi 

:language Wskazuje nazwę języka zastosowanego w parametrze :content 

:ontology 
Wskazuje nazwę ontologii  (definiującej pojęcia, znaczniki) zasto-
sowanej w parametrze :content 

:receiver Określa włąściwego odbiorcę wiadomości 

:reply-with Określa czy nadawca oczekuje odpowiedzi oraz jej etykietę 

:sender Okręśla właściwego nadawcę wiadomości 

 
Istnieje wiele protokołów wymiany informacji. W prostym przy-

padku jest to sprawa jednego procesu ( klienta) wysyłającego zapy-
tanie do innego procesu (serwer) i czekania na odpowiedź. Jako że 
potrzebuje danych, to stawia pytania i oczekuje odpowiedzi przed 
przystąpieniem do dalszych wniosków. W tym przypadku przyjmuje 



I 

Efektywność transportu 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 751 
 

się, że proces(serwer) posiada zbiór odpowiedzi na zadawane 
pytania. 

Innym częstym przypadkiem jest, gdy odpowiedź serwera nie 
jest pełna, ale umożliwia klientowi poprosić o elementy odpowiedzi, 
jeden po drugim. Typowym przykładem tego rodzaju wymiany jest 
prosty klient odpytujący relacyjną bazę danych lub urządzenie 
logiczne. Komunikacja przyjmuje tutaj postać sekwencji interakcji w 
odpowiedzi na pytania. Mimo, że ta wymiana wymaga, aby serwer 
utrzymywał pewien stan wewnętrzny poszczególnych transakcji to 
każdorazowo transakcja jest taka sama, jak w przypadku pojedyn-
czej odpowiedzi. Wiadomości docierają do klienta tylko, gdy są 
przez niego oczekiwane. 

Przedstawione protokoły przedstawiają sytuację interakcji syn-
chronicznych. Innym przypadkiem są interakcje asynchroniczne. 
Przykładem takich interakcji jest sytuacja gdy klient zgadza się na 
nieokreśloną liczbę odpowiedzi przybywających w nieregularnych 
odstępach czasu w przyszłości. W tym przypadku klient nie wie, 
kiedy każda wiadomość (odpowiedź) będzie przybywać i może 
zajmować się wykonywaniem innego zadania. 

Istnieją inne warianty tych protokołów. Na przykład, komunikaty 
mogą być skierowane nie do określonych hostów, lecz transmito-
wane do kilku z nich. W odpowiedzi, przybywające synchronicznie 
lub asynchronicznie muszą być gromadzone i ewentualnie związane 
z zapytaniem, na które są odpowiedzią. 

3.2. The Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) 

FIPA powstała w celu wytworzenia standardów oprogramowa-
nia m.in. dla systemów opartych na agentach. Celem jest zapew-
nienie interoperacyjności zapewniając standardowy zestaw struktur 
komunikatów i określony proces utrzymywania takiej struktury. 

Parametry dla wiadomości w standardzie FIPA określone są w 
Tabeli 2 

 
Tab. 2. Parametry wiadomości w standardzie FIPA [6] 

parametr Znaczenie 

Performative Wskazuje rodzaj aktu komunikacyjnego wiadomości 

Sender 
Oznacza tożsamość nadawcy wiadomości, to znaczy, nazwę 
agenta aktu komunikacyjnego 

Receiver Oznacza tożsamość zamierzonych odbiorców wiadomości 

Reply-to 
Wskazuje, że kolejne wiadomości w tym wątku rozmowy mają być  
kierowane do agenta podanego w znaczniku in reply-to, zamiast 
do agenta podanego w znaczniku sender 

Content 
Oznacza treść wiadomości; równoważnie oznacza przedmiot 
działania 

Language Wskazuje język, w którym parametr zawartość jest wyrażony 

Encoding Wskazuje konkretne kodowanie języka w treści wypowiedzi 

Ontology 
Wskazuje ontologię/ontologie, stosowane do nadania sensu 
symbolom w treści wypowiedzi 

Protocol 
Wskazuje protokół interakcji, który agent wysyłający stosuje w tej 
wiadomości  

Conversation-
id 

Wprowadza wyrażenie (Identyfikator rozmowy), które jest używane 
do określenia bieżącej sekwencji czynności komunikacyjnych, 
które razem tworzą rozmowę 

Reply-with 
Wprowadza wyrażenie, które będzie używane przez agenta w 
odpowiedzi w celu zidentyfikowania tego komunikatu 

In-reply-to 
Wprowadza wyrażenie, które pozwala na  odwołanie się do 
wcześniejszych działań, aby komunikat był do nich  odpowiedzią 

Reply-by 
Wskazuje wyrażenie czasu i / lub daty, która sygnalizuje  ostatecz-
ny termin, w którym agent wysyłający wiadomość chciałby otrzy-
mać odpowiedź 

 
Wiadomości przesyłane zgodnie ze standardami FIPA łączone 

są przez identyfikatory w konwersacje a dzięki temu każdy z agen-
tów może zaplanować swoją strategię komunikacji i działań oraz 
wnioskować z wykorzystaniem historycznych zapisów rozmów. 

Protokoły dla interakcji pochodzące ze standardów FIPA[6]: 
– Request Interaction Protocol jest to protokół obejmujący pod-

stawowe zgłaszanie przez jednego agenta potrzeby wykonania 

określonej akcji przez inną jednostkę, do której wysyłana jest 
wiadomość. Protokół określa typ wiadomości jaka oczekiwana 
jest zwrotnie. 

– Query Interaction Protocol umożliwia zapytanie o dodatkowe 
informacje. Nadawca komunikatu żąda zatem od jego odbiorcy 
wykonania akcji typu informacyjnego. 

– Request When Interaction Protol używany jest w sytuacji, gdy 
agent inicjujący żąda określonej akcji od agenta odbiorcy, ale jej 
realizacja ma nastąpić w przyszłości, w momencie spełnienia 
określonych warunków. 

– Propose Interaction Protocol to protokół służący składaniu przez 
agenta inicjującego oferty określonego działania danej jednost-
ce. Oferta ta może zostać przyjęta bądź odrzucona. 

– Contract Net Interaction Protocol umożliwia wysłanie komunika-
tu do wielu odbiorców. Agent inicjator zainteresowany realizacją 
pewnej usługi przez innego z agentów rozsyła do wybranej gru-
py agentów zapytanie związane z realizacją usługi wraz z jej 
charakterystyką. 

– Iterated Contract Net Interation Protocol jest rozszerzeniem 
protokołu Contract Net Interaction Protocol. Po wysłaniu komu-
nikatów przez agenta inicjującego i otrzymaniu odpowiedzi, mo-
że on dokonać ponownego rozesłania zmodyfikowanego komu-
nikatu do wybranych agentów oraz odrzucić propozycje pozo-
stałych agentów. 

– Brokering Interation Protocol umożliwia zastosowania systemu 
mediacyjnego. Mamy w tym protokole do czynienia z elemen-
tem integrującym i zarządzającym wymianą komunikatów w sys-
temie. 

– Recruting Interation Protocol jest to protokół, w którym występu-
je agent pośredniczący (mediator) mający informacje na temat 
innych agentów. Nie pośredniczy on w odbieraniu komunikatów 
między agentami a jedynie określa którzy agenci spełniają 
oczekiwania określone przez agenta inicjującego, czyli określa 
do kogo ma być wysłane zapytanie. 

– Subscribe Interaction Protocol umożliwia wysłanie do agenta 
zadania podejmowania akcji w stosunku do innego agenta w 
przypadku, kiedy nastąpi zmiana stanu określonego obiektu. 

– English Auction Interaction Protocol związany jest ściśle z ko-
munikacją na zasadach aukcji. Podmiot wystawiający towar na 
licytację określa cenę początkową, za którą gotowy jest sprze-
dać towar oraz oczekuje odpowiedzi od innych agentów. 

– Dutch Auction Interaction Protocol również ściśle związany jest 
z prowadzeniem aukcji, ale podmiot sprzedający stara się zna-
leźć cenę, za którą kupujący chętni są dokonać zakupu towaru, 
obniżając ją. 

3.3. System automatycznej komunikacji na morzu 

W przypadku gdyby komunikacja między statkami miała odby-
wać się w sposób czysto automatyczny, możliwe jest użycie które-
goś ze standardów do tego zaprojektowanych, np. KQML lub FIPA. 
Jednak w sytuacji gdy jedną ze stron jest człowiek, konieczne jest 
opracowanie rozwiązania uwzględniającego jego udział. Przedsta-
wione w tym podrozdziale rozwiązanie pozwala poddawać analizie  
i wykorzystywać we wnioskowaniu komunikaty sformułowane bez-
pośrednio prze człowieka lub wygenerowane przez niego w sposób 
półautomatyczny. 

Protokół został zdefiniowany dla najwyższej warstwy modelu 
ISO-OSI i jest niezależny od pozostałych protokołów komunikacyj-
nych (np. TCP/IP) które są udostępnione i obsługiwane przez sys-
tem hosta (system operacyjny, rozwiązania sprzętowe). Przesyłane 
wiadomości są zapisane z wykorzystaniem XML. Dla każdego 
komunikatu jest określona ontologia wykorzystana do jego zakodo-
wania. Wiadomość zawiera dwie części: nagłówek (header) i ciało 
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(body). Nagłówek określa podstawowe cechy komunikatu takie jak 
nadawca, odbiorca, identyfikator komunikatu, identyfikatory komuni-
katów powiązanych (tworzących logiczną całość lub na które dany 
komunikat jest odpowiedzią), datę i czas wysłania, flagę konieczno-
ści potwierdzenia odbioru, itp. Nagłówek zawiera stałe elementy o 
ustalonym znaczeniu i jest zawsze dekodowany w momencie ode-
brania wiadomości. Ciało zawiera zakodowane w XML zdanie bę-
dące treścią komunikatu – znaczniki XML oraz dopuszczalne treści 
są zdefiniowane zgodnie z ontologią wskazaną na początku wiado-
mości. 

Zastosowane znaczniki przedstawione są w Tabeli 3. 
 

Tab. 3. Znaczniki dla systemu automatycznej komunikacji na morzu 
Znacznik Znaczenie / zastosowanie 

<ontology> 
Zastosowana ontologia, która definiuje znaczenie 
znaczników stosowanych w dalszej części wiadomości 

<message> Opakowanie wiadomości 

<header> 
Nagłówek wiadomości, zawiera podstawowe informacje 
o wiadomości 

<sender> Występuje w <header>, opisuje nadawcę wiadomości 

<reviever> Występuje w <header>, opisuje adresata wiadomości 

<sent> 
Występuje w <header>, definiuje datę i czas wysłania 
wiadomości 

<association> 
Występuje w <header>, wskazuje identyfikatory komuni-
katów, które muszą być uwzględnione podczas obsługi 
tego komunikatu 

<body> 
Treść wiadomości, będąca strukturą XML ze znacznika-
mi definiowanymi za pomocą ontologii określonej przez 
znacznik <ontology> 

 
Wraz z podstawowym formatem wiadomości zostały zdefinio-

wane dwie procedury postępowania: 
– Generowanie komunikatu na podstawie sytuacji nawigacyjnej: 

1. Moduł wnioskowania: Wnioskowanie/rozpoznanie sytuacji 
nawigacyjnej na podstawie posiadanych informacji (kon-
tekst) 

2. Moduł wnioskowania: Wygenerowanie komunikatu w po-
staci symbolicznej 

3. Moduł wnioskowania: Przekazanie do modułu ontologii 
4. Moduł ontologii: Zakodowanie informacji w postaci XML z 

wykorzystaniem odpowiedniej ontologii 
5. Moduł ontologii: przekazanie do modułu komunikacji 
6. Moduł komunikacji: Sprawdzenie poprawności wygenero-

wanego komunikatu 
7. Moduł komunikacji: Wysłanie komunikatu do odbior-

cy/odbiorców 
8. KONIEC PROCEDURY 

– Odbiór komunikatu przychodzącego: 
1. Moduł komunikacji: Odbiór komunikatu przychodzącego 
2. Moduł komunikacji: Sprawdzenie poprawności składniowej 

całości komunikatu oraz poprawności semantycznej i lo-
gicznej nagłówka 
a) W przypadku wystąpienia błędu: Wysłanie informacji o 

błędzie kodowania komunikatu/błędzie transmisji do 
nadawcy komunikatu przychodzącego 

b) W przeciwnym przypadku: wysłanie komunikatu do 
modułu ontologii 

3. Moduł ontologii: Interpretacja komunikatu przychodzącego 
z wykorzystaniem ontologii 
a) W przypadku wystąpienia błędu interpretacji (np. brak 

słowa w ontologii) przekazanie informacji o błędzie do 
modułu komunikacji, który prześle informację zwrotną 
do nadawcy komunikatu 

b) W przeciwnym razie, przekazanie zinterpretowanego 
komunikatu do modułu wnioskowania 

4. Moduł wnioskowania: Analiza informacji zawartych w ode-
branym komunikacie w powiązaniu z posiadanymi informa-
cjami (kontekst) 

5. Moduł wnioskowania: Uzupełnienie i aktualizacja posiada-
nych informacji (kontekst) na podstawie informacji dostar-
czonych w odebranym komunikacie oraz na podstawie 
wnioskowania 

6. Moduł wnioskowania: JEŻELI odebrany komunikat jest po-
twierdzeniem odebrania wcześniejszego komunikatu, TO: 
KONIEC PROCEDURY 

7. Moduł wnioskowania: JEŻELI wymagane jest udzielenie 
odpowiedzi na odebrany komunikat LUB konieczne jest 
uzupełnienie posiadanych informacji w związku z danymi 
przesłanymi w odebranym komunikacie, TO: Wygenero-
wanie komunikatu w postaci symbolicznej i przekazanie do 
modułu ontologii 

8. Moduł wnioskowania: W KAŻDYM INNYM PRZYPADKU: 
Przekazanie do modułu komunikacji nakazu wysłania po-
twierdzenia otrzymania odebranego komunikatu 

9. Moduł ontologii: Zakodowanie informacji w postaci XML z 
wykorzystaniem odpowiedniej ontologii i przekazanie do 
modułu komunikacji 

10. Moduł komunikacji: Sprawdzenie poprawności wygenero-
wanego komunikatu 

11. Moduł komunikacji: Wysłanie komunikatu do odbior-
cy/odbiorców 

12. KONIEC PROCEDURY 

4. SYMULACJA SYSTEMU 

Przeprowadzono symulację odbioru komunikatów oraz gene-
rowania odpowiedzi z wykorzystaniem opracowanego prototypu 
systemu automatycznej komunikacji. Fragment dialogu zilustrowano 
poniżej. 

„Statek C” nawiązał komunikację ze „statkiem A” przesyłając 
komunikat: 

„Vessel A this is Vessel C, we are on collision course, please 
alter your course to starboard.” 

co zostało zakodowane w dwóch komunikatach w formacie 
XML: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNameSpaceschemaLocation="ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD129C" MessageReap-

eted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel 

A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:12"/> 
    </header> 
    <body> 
      

<tell><information><course><collision_course>true</collision_cours
e></course></information></tell> 

    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNameSpaceschemaLocation="ontology.xsd"> 
  <message> 
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    <header CommunicationID="13AD129D" MessageReap-
eted="0" ConfirmationRequired="true"> 

      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel C"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel 

A"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:12"/> 
    </header> 
    <body> 
      

<tell><request><passing><starboard>true</starboard></passing></
request></tell> 

    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
Informacje zawarte w nagłówkach wskazują podstawowe pa-

rametry komunikatu, które nie wymagają interpretacji. Z kolei zawar-
tość ciała zostaje poddane interpretacji i przedstawione w postaci 
symbolicznej, umożliwiającej wnioskowanie. W wyniku przeprowa-
dzonego wnioskowania, zostaje wygenerowana postać symbolicz-
na: C to A: Information(possible_collision(A, C), Request (cour-
se_change(A, starboard), która po przekształceniu do postaci XML 
przyjmuje formę komunikatów: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNameSpaceschemaLocation="ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD129F" MessageReap-

eted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel 

C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:13"/> 
    </header> 
    <body> 
      <an-

swer><information><passing><starboard>false</starboard></passi
ng></information></answer> 

    </body> 
  </message> 
</ontology> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ontology xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNameSpaceschemaLocation="ontology.xsd"> 
  <message> 
    <header CommunicationID="13AD12A1" MessageReap-

eted="0" ConfirmationRequired="true"> 
      <sender><vessel MMSI="..." name="Vessel A"/></sender> 
      <reciever><vessel MMSI="..." name="Vessel 

C"/></reciever> 
      <sent date="2016-09-26" time="22:53:13"/> 
    </header> 
    <body> 
      <tell><request><vessel MMSI="..." name="Vessel 

C"><speed>increase</speed></vessel></request></tell> 
    </body> 
  </message> 
</ontology> 
Sens przesłanych komunikatów można opisać następująco: 
Vessel C this is Vessel A, I cannot alter my course to star-

board. Please increase your speed. 

PODSUMOWANIE 

Automatyzacja procesów rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
w żegludze morskiej wymaga przyjęcia strategii podejmowania 
decyzji oraz protokołów zarządzających interakcjami. Opisano 
realizację rozwiązywania sytuacji konfliktowych występujących na 
morzu oraz określono elementy negocjacji oraz obsługi komunika-
tów wymienianych podczas interakcji. Zaproponowano znaczniki dla 
wiadomości oraz protokoły zarządzające dla systemu automatycz-
nej komunikacji na morzu. Dla fragmentu dialogu dotyczącego 
rozwiązania sytuacji konfliktowej pomiędzy dwoma statkami na 
kursach przecinających się przedstawiono wyniki symulacji proce-
sów negocjacyjnych w systemie automatycznej komunikacji na 
morzu. Opracowane strategie, znaczniki oraz protokoły mają cha-
rakter interdyscyplinarny i mogą być podstawą opracowania syste-
mów automatycznej komunikacji w innych dziedzinach zastosowań. 
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The realization of negotiation processes  
in collision situations at sea 

The article presents selected issues of  the automation of 

processes related to solving conflict situations at sea. Cur-

rently used strategies for decision-making and proposed 

protocols governing interactions are analysed and compared. 

The results of the  simulation of negotiations in the system of 

automatic communication at sea are presented. 
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